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RESUMO 

DINIZ, I. A. Descontinuidade do seguimento ambulatorial de crianças egressas 
de Unidades de Terapia Intensiva Neonatal: a perspectiva das mães. 2016. 
Dissertação (Mestrado em Saúde e Enfermagem) – Escola de Enfermagem, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. 

 
Objetiva-se, neste estudo, analisar a descontinuidade do seguimento ambulatorial de 
crianças egressas de unidades de terapia intensiva neonatal, sob a perspectiva de 
suas mães. Trata-se de um estudo exploratório de natureza qualitativa, orientado 
pela dialética. Participaram 15 mães de 19 crianças, com idade de até 02 anos, 
egressas de Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, em descontinuidade do 
seguimento ambulatorial. O cenário foi o domicílio das crianças. O trabalho de 
campo iniciou-se  em dois ambulatórios de seguimento da criança de risco da cidade 
de Belo Horizonte, Minas Gerais, no qual foram identificadas as crianças em 
descontinuidade. Os dados foram obtidos por meio de entrevista semiestrutrada, 
questionário fechado e das notas de trabalho de campo. A análise dos dados foi 
realizada pela Análise de Conteúdo do tipo temática e foram construídas quatro 
categorias empíricas: “A compreensão das mães acerca das necessidades de 
cuidados de suas crianças”; “O seguimento ambulatorial e as contribuições para a 
saúde das crianças de risco”; “Fatores socioeconômicos e aspectos da vida 
cotidiana que interferem na manutenção do seguimento ambulatorial”; e “Aspectos 
relacionados ao serviço de seguimento e suas contribuições para a descontinuidade 
do cuidado no ambulatório de seguimento”. A análise revelou a compreensão 
materna das necessidades de cuidado, a partir do que é observado na criança e no 
que ela aprende na experiência de cuidado, contribuindo para a manutenção ou não 
do seguimento bem como um não reconhecimento acerca do risco e de que o 
desenvolvimento da criança possa ser afetado. As mães revelam um entendimento 
superficial do seguimento e de suas contribuições para o atendimento às 
necessidades de seus filhos. Fatores socioeconômicos e da vida cotidiana que 
predispõe à descontinuidade do seguimento foram citados, sendo: a distância do 
ambulatório, deficiência do transporte público, dificuldades financeiras, ausência de 
rede familiar e social, o trabalho formal da mãe, a perda de parentes, depressão 
pós-parto e internação da criança. Aspectos relacionados á rede de serviço também 
foram identificados como a indisponibilidade de horários, agendamento de consultas 
no mesmo horário, demora do atendimento, comunicação ineficiente entre 
profissional e a mãe, e deficiência na busca das crianças. Evidencia-se a 
necessidade de que sejam considerados aspectos vivenciados na singularidade das 
famílias, para garantir a acessibilidade aos serviços de seguimento. Ressalta-se 
ainda que os achados indicam a necessidade de desenvolvimento de outros estudos 
que permitam reunir mais elementos para a compreensão deste fenômeno na 
realidade brasileira, contemplando descontinuidade já a partir da alta hospitalar, as 
relações com as condições de saúde materna e ainda estudos com outros desenhos 
metodológicos que permitam maior conhecimento acerca dos fatores relacionados à 
saúde física e emocional dos cuidadores, aspectos socioeconômicos e ambientais 
que se mostraram parte da descontinuidade. 
 
Palavras chaves: Continuidade da assistência ao paciente. Integralidade em saúde. 
Unidades de terapia intensiva neonatal. Assistência Ambulatorial. Criança. 



 

 

ABSTRACT 

DINIZ, I. A. Discontinuity of the outpatient follow-up with children coming from 
Neonatal Intensive Care Units: the mothers’ perspective. 2016. Dissertation 
(Master degree in Health and Nursing) - School of Nursing, Federal University of 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. 

 
This paper aims at analyzing the discontinuity of the outpatient follow-up with children 
coming from neonatal intensive care units under the perspective of their mothers. It is 
an exploratory study with a qualitative approach, oriented by dialectics. Participants 
are 15 mothers of 19 children aged up to 2 years, egress from neonatal intensive 
care units in discontinuity of the outpatient follow-up. The scenario was the children’s 
homes. The field research started in two outpatient clinics for follow-up of at-risk 
children in Belo Horizonte, Minas Gerais, when the children in discontinuity were 
identified. The data was obtained by means of semi-structured interviews and the 
field work notes. The data analysis was accomplished though the thematic Content 
Analysis, constructing four empirical classes: “the mothers’ understanding on the 
need of care to their children”; “the outpatient follow-up and the benefits to the health 
of at-risk children”; “socioeconomic factors and daily life aspects that interfere in the 
maintenance of the outpatient follow-up”; and “aspects related to the outpatient 
follow-up service and their contribution for the discontinuity of the outpatient follow-
up”. The analysis revealed the understanding of mothers on the need of care from 
what is observed on the child and what they learn within their care experience, what 
added to the non-awareness about the risks and the possibility of impacts on the 
child’s development. The mothers present a superficial understanding about the 
follow-up and its benefits to their child’s needs. Socioeconomic factors and daily life 
aspects, which predispose the follow-up discontinuity, are: distance to the outpatient 
clinics; public transport deficiency; financial difficulties; lack of social and familiar 
environment; the mother’s employment; loss of a relative; postpartum depression and 
the hospitalization of the child.  Some aspects related to the service were also found 
such as the unavailability of service hours, double booking for appointments at the 
same time, service long delays, inefficient communication between mothers and 
health professionals and inefficiency on the search for absent children. It turns 
evident the necessity to consider aspects experienced by each family to assure 
access to the follow-up services. Furthermore, the results indicate the need for 
developing other studies in order to combine more elements for the comprehension 
of this phenomenon in the Brazilian reality, contemplating the discontinuity from the 
hospital release, the relation with maternal health conditions. As well as other studies 
with different methodologies, which will enable greater knowledge on the factors 
related to carers’ physical and emotional health, socioeconomic and environmental 
aspects, which were considered part f the discontinuity.  
 
Key words: Continuity of patient care. Integrity in health. Neonatal intensive care 
units. Ambulatory Care. Child. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 Considera-se que crianças nascidas com alguma condição que a expõe ao 

risco necessitam ser acompanhadas no nível ambulatorial. O estabelecimento do 

risco ao nascimento baseia-se tanto em aspectos biológicos, como nos aspectos 

socioeconômicos. Assim, o peso inferior a 2.500g, idade gestacional (IG) menor que 

37 semanas, adoecimento no período neonatal que cause internação em UTIN, 

malformação congênita, índice de Apgar no 5º minuto de vida menor que 7, crianças 

de mães portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV) entre outras, são 

condições biológicas consideradas de risco (LUQUE et al., 2011).  

 Quanto aos aspectos socioeconômicos considerados definidores de risco ao 

nascimento estão as condições de moradia, o desemprego, uso de drogas, 

analfabetismo dos pais, idade materna, história de óbitos de filhos anteriores, 

número de consultas de pré-natal inferior a quatro consultas, e mães que 

apresentam transtornos psiquiátricos que possa comprometer o cuidado à criança 

(LUQUE et al., 2011).  

  Embora a caracterização de risco abranja componentes que não se limitam 

ao parto pré-termo, ressalta-se que, mundialmente, a prematuridade é a maior causa 

de mortalidade neonatal, e a segunda principal causa de todas as mortes infantis. 

Todos os anos, cerca de 15 milhões de bebês nascem prematuros, e na maioria das 

vezes necessitam de cuidados especiais para a manutenção da vida (WHO, 2012).  

 O avanço tecnológico observado na infraestrutura das unidades neonatais, 

especialmente as Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e também no 

cuidado realizado pelos profissionais tem aumentado a sobrevida de recém-nascidos 

(RN) cada vez mais prematuros e com baixo peso ao nascer, ao mesmo tempo que 

pode ser observado aumento da incidência de morbidades e reinternações 

hospitalares neste grupo específico. Confirma-se, portanto, a manutenção da 

condição de risco dessas crianças após a alta hospitalar (BENGOZI et al., 2010). 

  As necessidades de uma criança egressa da UTIN, frequentemente devido à 

prematuridade e baixo peso ao nascer, são diferentes das necessidades de uma 

criança nascida a termo. Além da probabilidade do déficit no crescimento referida 

por Vieira et al., (2013), as crianças prematuras podem apresentar níveis inferiores 

no desenvolvimento cognitivo e motor comparados às crianças a termo 

(NASCIMENTO; CARVALHO; IWABE, 2012).  Outro aspecto que indica a condição 
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de risco e atenção especial entre as crianças nascidas prematuras refere-se a maior 

número de morbidades. Segundo Barreto; Silva; Marcon (2013) a taxa de 

hospitalização entre as crianças nascidas prematuras no primeiro ano de vida é três 

vezes maior do que a de crianças nascidas a termo. 

 Ressalta-se que a condição de nascimento e, consequentemente, os 

cuidados demandados no início da vida determinam a manutenção dos riscos, e, por 

isso, esses bebês continuam a apresentar condições biológicas ou sociais que 

podem interferir no processo saúde-doença e favorecer a morbimortalidade infantil 

(MELO e UCHIMURA, 2011). Portanto, mais do que os cuidados imediatos e 

intensivos, as crianças de risco, em sua maioria egressas de UTIN, precisam de uma 

assistência sistematizada e contínua, durante os seus primeiros anos de vida 

(MORAIS; QUIRINO; CAMARGO, 2012; MOREIRA, LOPES; CARVALHO, 2004; 

OLIVEIRA; SENA, 2010; BRASIL, 2011). 

 Dada a necessidade do acompanhamento ambulatorial especializado para 

este grupo específico, autores referem que as crianças que não frequentam estes 

serviços apresentam resultados menos favoráveis, em relação ao desenvolvimento 

neuropsicomotor no decorrer de suas vidas, do que aquelas que mantêm o 

acompanhamento (BALLANTYNE, 2010; BALLANTYNE et al., 2013; VAZQUÉZ et 

al., 2011). 

 Dessa forma considera-se que o seguimento ambulatorial especializado tem 

potencial para acompanhar as condições de risco e realizar diagnósticos precoces, 

especialmente relacionados ao desenvolvimento. Cabe aqui ressaltar que, no 

contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), além do seguimento ambulatorial as 

crianças de risco devem ser acompanhadas pelas unidades básicas de saúde, 

visando à complementaridade e integralidade do cuidado a criança de risco (VIEIRA; 

MELO, 2009; BRASIL, 2015). 

 A finalidade principal da Atenção Primária à Saúde (APS), em relação ao 

cuidado da criança de risco, é a de vigilância do crescimento e desenvolvimento 

infantil, por meio das consultas de puericultura e das visitas domiciliares frequentes 

à criança e família. Cabe a APS fortalecer o vínculo e o apoio aos familiares, bem 

como fazer conexões com os serviços especializados para o atendimento das 

necessidades da criança de risco (BRASIL, 2015). 

Estudos nacionais e internacionais, acerca do seguimento ambulatorial vêm 

sendo realizados, permitindo a identificação de diferentes fatores que podem estar 
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relacionados à descontinuidade do seguimento em cada uma das realidades 

estudadas (MORAIS; QUIRINO; CAMARGO, 2012; LOPES; SANTANDER; 

MARCON, 2010; VIEIRA; MELLO, 2009; VÀZQUEZ et al., 2011;  MARECOS et al., 

2011; BALLANTYNE et al., 2013; BALLANTYNE et al., 2012; 2012; HAYAKAWA et 

al., 2010). 

No estado da Bahia, uma pesquisa realizada com mães e familiares de 

crianças que necessitam de acompanhamento relatam dificuldades para inserção no 

seguimento ambulatorial relacionado a condições socioeconômicas, deficiência do 

serviço de saúde e falta articulação entre os níveis hospitalar e APS (MORAIS; 

QUIRINO; CAMARGO, 2012). 

Sobre o acompanhamento de crianças de risco na  APS, um estudo realizado 

com 28 profissionais de Estratégia Saúde da Família (ESF) em São Paulo – Brasil, 

Buccini et al. (2011) verificou  que os prematuros e RN baixo peso (BP), juntamente 

com suas famílias, não têm recebido assistência diferenciada na APS, que considere 

as especificidades deste grupo. Isto se deve ao fato de que os profissionais deste 

nível de atenção não se sentem preparados para o manuseio de criança nascida 

prematura e BP. Estes dados fortalecem a importância de que as famílias tenham 

adesão aos ambulatórios especializados. Dois estudos realizados no estado do 

Paraná, um documental e outro de caráter qualitativo, reiteram a fragilidade do 

atendimento à criança egressa da UTIN, nas unidades básicas de saúde. Um destes 

estudos refere que os registros de acompanhamento realizado pela equipe são 

incipientes, e o outro relata que a assistência frequentemente é centrada no 

atendimento de demanda espontânea, além de não se articularem com os serviços 

da rede (LOPES; SANTANDER; MARCON, 2010; VIEIRA; MELLO, 2009). 

  Pesquisadores espanhóis, em um estudo de coorte para determinar o 

desenvolvimento neurológico de crianças, nascidas muito baixo peso (MBP) até os 

dois anos de idade apresentaram uma taxa de 18,8% de descontinuidade de 

acompanhamento no ambulatório. Os autores ainda referem que as crianças em 

condição de descontinuidade do seguimento, e que foram recuperadas pelo serviço, 

apresentaram duas vezes maior número de sequelas neuropsicomotoras e 

problemas respiratórios, comparado às que seguiam regularmente (VÀZQUEZ et al., 

2011).  

 Neste estudo de Vázquez et al., (2011), na tentativa de recuperação de 

algumas crianças em descontinuidade do seguimento ambulatorial, identificaram 



16 

 

junto às famílias, em contatos telefônicos, os motivos da evasão, dentre quais 

aspectos socioeconômicos e culturais, como distância do domicílio, nível de 

escolaridade baixo, recursos financeiros limitados, falta de rede de apoio familiar e 

social, imigração e diferença cultural. 

 Para avaliar a adesão dos pais a um programa de seguimento ambulatorial, 

outro estudo de coorte, desenvolvido em 04 anos, em um grande hospital filantrópico 

em Portugal, traz em seus resultados uma taxa de abandono do seguimento 

ambulatorial de 41%, de 265 crianças cadastradas no programa. Os autores não 

relatam sobre aspectos que predispõem à descontinuidade do seguimento 

ambulatorial, porém apontam aspectos socioeconômicos e do serviço que 

contribuem na manutenção do seguimento, citados neste estudo: a maior idade 

materna, o acompanhamento adequado durante a gravidez e intervenções precoces 

realizadas pelos profissionais, durante a permanência nas UTINs (MARECOS et al., 

2011). 

 Também com objetivo de determinar fatores que influenciam a participação da 

família em programas de seguimento ambulatorial, estudo de coorte, realizado em 

03 UTINs de grande referência em Ontário, no Canadá, referem taxa de 30% de 

abandono do seguimento ambulatorial de 350 participantes. Esta pesquisa também 

apresenta fatores socioeconômicos como predisponentes ao abandono do 

seguimento, dentre eles mães sem companheiro, mães usuárias de álcool ou 

drogas, e a distância entre o domicílio e o ambulatório (BALLANTYNE et al., 2013).  

 Nos mesmos cenários, outro estudo de coorte, realizado com 357 mães e 400 

crianças, identificou que o percentual de abandono nos programas de seguimento 

aumentaram de forma constante, ao longo do tempo. Verificou-se uma taxa de 

evasão de 16% na primeira consulta, que aumentou para 26% nos atendimentos 

posteriores,no período de um ano. Entretanto, o ponto mais frequente do abandono 

ocorreu entre a alta da UTIN e o primeiro agendamento (BALLANTYNE et al., 2012).

 Os autores afirmam, neste estudo, que a maioria das mães não forneceram 

motivos para não comparecimento. Quando questionadas, as principais razões 

referidas foram a preferência de ser acompanhado mais perto de casa ou por um 

profissional de saúde diferente, doença na família, e mudança de endereço. 

(BALLANTYNE et al., 2012).  

 Há, na vivência prática, situações que, inicialmente, me fizeram refletir sobre 

a descontinuidade do cuidado. Em exercício profissional na APS, através do 
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Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/ Saúde da Família, 

atuei como enfermeira residente em uma ESF.  Neste espaço, foram  vivenciadas 

algumas tentativas de acompanhamento das crianças nascidas em condição de 

risco. Contudo, pude reconhecer que há um limite no atendimento das demandas 

destas crianças no contexto da APS, por parte dos profissionais. 

 Assim, como referido por Buccini et al., (2011), observei que a 

inespecificidade no atendimento da criança egressa da UTIN, na APS ocorre pela 

inabilidade dos profissionais do serviço e se acentua pela ausência de especialistas 

neste cenário. Foi observado, ainda, que a atenção às crianças na APS se 

caracterizava pelas ações programáticas, todavia sem que, necessariamente, o risco 

fosse reconhecido. Comumente, estas crianças eram avaliadas da mesma forma 

que as crianças nascidas sem condições de risco, fato que comprometia a 

integralidade e continuidade do cuidado.  

Com a inserção no Mestrado, tive a oportunidade de participar da pesquisa 

“Fatores predisponentes para o seguimento de crianças egressas de Unidades de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), nos serviços especializados: desafios para a 

continuidade do cuidado e a integralidade da atenção” desenvolvida por 

pesquisadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Ensino e Prática em 

Enfermagem (NUPEPE) da Escola de Enfermagem e também foram conhecidos 

resultados de outros estudos referentes a esta temática, realizados por este grupo 

de pesquisadores. 

 Foi um período importante para vivenciar aspectos da descontinuidade do 

seguimento ambulatorial no serviço e pude observar que crianças com indicação de 

seguimento ambulatorial e que haviam sido encaminhadas para estes serviços não 

compareciam aos atendimentos e esta situação por vezes se mantinha, mesmo 

após contato dos profissionais dos serviços para novos reagendamentos. 

 Portanto a disponibilização do acesso aos serviços de saúde e a oferta de 

profissionais qualificados nem sempre tem sido suficientes para continuidade do 

cuidado à criança de risco, por meio do seguimento ambulatorial destinado a este 

grupo. Isto reforça a assertiva de Melo et al., (2012) de que é necessário refletir 

acerca de como o seguimento  é compreendido pelas mães e famílias, e quais 

arranjos tecnológicos são viáveis para se configurarem no cuidado à saúde da 

criança, sob a ótica destes atores. 
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 Embora o contexto familiar precise ser considerado, há que se reconhecer 

que, especialmente em situações de cuidado em longo prazo, o mediador deste 

contato entre a família e os serviços de saúde é realizado pelo cuidador principal1, o 

quê, em situações de cuidado às crianças, majoritariamente, é realizado por suas 

mães (CABRAL; MORAES, 2015; NISHIMOTO; DUARTE, 2014). 

 Vivenciando o objeto de estudo e buscando uma maior compreensão, a partir 

da literatura existente, alguns questionamentos surgiram e foram norteadores deste 

estudo: porque as mães têm deixado de levar os seus filhos para os atendimentos 

nos ambulatórios especializados para seguimento das crianças de risco? Qual a 

importância do seguimento ambulatorial para as mães das crianças de risco?  

 Neste sentido, partimos do pressuposto de que situações vivenciadas pelas 

mães e/ou cuidadores principais no seu cotidiano familiar e no contexto do 

seguimento ambulatorial podem interferir na continuidade do cuidado às crianças de 

risco, nestes serviços de saúde. 

 Não obstante a identificação de estudos que tiveram como participantes a 

família, para o estudo da descontinuidade do cuidado, eles exploraram 

especialmente os aspectos relacionados à organização do serviço de atendimento, 

oferecendo informações insuficientes para compreender a descontinuidade do 

seguimento ambulatorial sob a perspectiva da família e do que é por eles vivenciado 

(VIEIRA; MELLO, 2009; MORAIS; QUIRINO; CAMARGO, 2012; MELLO et al., 

2012). 

 Os estudos internacionais trazem contribuições importantes, mas também não 

dão ênfase à perspectiva familiar na descontinuidade do seguimento ambulatorial; 

são estudos longitudinais com o propósito principal da descrição de taxas de 

abandono do seguimento ambulatorial e identificação de aspectos que contribuem 

para a descontinuidade do seguimento ambulatorial (BALLANTYNE et al., 2013; 

BALLANTYNE et al., 2012; MARECOS et al., 2011; VÁZQUEZ et al., 2011). 

Ressalta-se ainda que, a diferença entre as realidades de cada país, os aspectos 

socioeconômicos e da própria organização dos serviços de saúde, indica uma 

                                                           
1
 Segundo Cabral; Moraes (2015) cuidador principal se refere a quem assume o papel de cuidar, é 

quem passa a maior parte do tempo junto a criança e executas as atividade de  banho, preparação da 

comida, lavagem da roupa, atividades de brincadeira e quem leva aos serviços de saúde. 
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necessidade de desenvolvimento de investigações que produzam mais 

conhecimentos sobre esta realidade brasileira. 

 Constata-se que os fatores relacionados à descontinuidade do seguimento 

ambulatorial na perspectiva da família, no âmbito nacional e internacional, carecem 

de aprofundamento para conhecer mais uma das faces da complexa realidade da 

descontinuidade do cuidado às crianças de risco.  

 Portanto, este estudo foi elaborado para compreender a descontinuidade do 

seguimento ambulatorial de crianças egressas da UTIN, sob a perspectiva de suas 

mães. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Considera-se que a continuidade da assistência é um dos componentes do 

cuidado à criança de risco, que favorece a integralidade (BRITO et al., 2013). Assim, 

a continuidade e a integralidade são elementos complementares que se relacionam 

entre si para conferir qualidade ao cuidado a ser oferecido ao recém-nascido e 

família, de maneira a melhorar as suas condições para a vida. 

 Portanto, a defesa de um cuidado à criança, orientado pela integralidade não 

pode prescindir da continuidade, considerando que o cuidado deve ser contínuo e 

integral para atender às necessidades dos sujeitos, no caso, as crianças egressas 

de UTINs. Partindo-se deste entendimento, Continuidade e Integralidade do Cuidado 

em Saúde foram definidas como as categorias analíticas que sustentarão este 

estudo.   

Nesta construção, considerou-se que a continuidade se constitui em um 

contexto ampliado e direciona o cuidado nos caminhos da integralidade. Já o 

seguimento não se traduz na totalidade da continuidade e da integralidade, mas se 

apresenta como uma de suas partes constituintes.  

 Assim, como o seguimento pode ser entendido como capaz de favorecer a 

continuidade e integralidade no contexto da atenção à criança (MELLO et al., 2012), 

a sua oferta no contexto da atenção à saúde deve ser norteada por estes princípios. 

Portanto, a ausência ao seguimento ambulatorial representa uma fragilidade na 

continuidade e a integralidade do cuidado (Figura 1).  

 

FIGURA 1: Representação gráfica da relação do referencial teórico e o objeto de 

estudo, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2015  
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                                          Fonte: elaboração própria, 2016 

 

  

 

2.1 Continuidade do cuidado e Integralidade: contribuições para compreender 

a descontinuidade do seguimento à criança de risco 

 

 A continuidade dos cuidados tem sido concebida de forma diferente, conforme 

o nível de atenção a que se refere: cuidados primários, saúde mental, nutrição, entre 

outros (REID; HAGGERTY; MCKENDRY, 2002). Além disso, outros termos tais 

como cuidados continuados de saúde, coordenação do cuidado, planejamento de 

alta, gestão do cuidado, integração de serviços e cuidados, têm sido muitas vezes 

utilizados como sinônimos de continuidade do cuidado (REID; HAGGERTY; 

MCKENDRY, 2002; HAGGERTY et al., 2003) 

 Portanto, o significado da continuidade do cuidado tem sido frequentemente 

atravessado por suposições, sendo definida e interpretada de maneiras 
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diferenciadas. Embora os autores tragam elementos em comum na tentativa de 

definição da continuidade, essa definição de fato não possui um consenso na 

literatura nacional e internacional (REID; HAGGERTY; MCKENDRY, 2002; CUNHA 

e GIOVANELLA, 2011; HAGGERTY et al., 2003;  SAULTZ, 2003). Essa não 

conformidade sobre a definição traz confusão sobre a continuidade do cuidado, e 

dificulta a formulação de estratégias que a favoreçam (HAGGERTY et al., 2003).   

 Para McWhinney e Freeman; (2009), a essência da continuidade baseia-se 

na relação duradoura entre o médico e o paciente, tendo como requisito principal a 

responsabilidade do suprimento das necessidades biológicas do indivíduo. 

Entretanto esta definição apresenta uma valorização ao biológico e não leva em 

consideração o paciente como um ser biopsicossocial.  

  Embora existam interpretações diferentes sobre a continuidade, alguns 

autores concordam sobre a existência de dois elementos centrais da continuidade 

como relevantes: a experiência de cuidar do paciente como um ser único, e o 

cuidado continuado ao longo do tempo, sendo por vezes referido como longitudinal 

ou continuidade cronológica (REID; HAGGERTY; MCKENDRY, 2002) 

 No contexto da atenção primária, Starfield (2002) afirma que continuidade e 

longitudinalidade, embora sejam semelhantes, diferem em alguns aspectos. Para a 

autora, a continuidade do cuidado trata-se da ocorrência sucessiva de atendimentos, 

caracterizados pela transferência de informações. Estes atendimentos, segundo a 

autora, não considera o local de ocorrência dos fatos e nem o motivo da busca por 

esta assistência, ao passo que a longitudinalidade visa um cuidado ao longo tempo, 

focado na sucessão de eventos, e apresenta-se intimamente relacionada com a 

completude dos problemas trazidos pelo usuário, como potencial para a oferta 

responsável do cuidado.  

 Todavia, cabe ressaltar a conceituação acerca da continuidade, feita por 

Haggerty et al., (2003). Esses autores trazem para reflexão um conceito da 

continuidade do cuidado, pautado em uma visão ampliada.  Segundo esses autores, 

a continuidade está relacionada ao cuidado responsável prestado por profissionais 

de saúde aos pacientes no decorrer de suas vidas, com valorização além do 

biológico e foco na experiência individual do sujeito.  Para os autores, a continuidade 

dos cuidados refere-se a uma série de serviços e cuidados de saúde que devem 

estar conectados entre si e coerentes com as circunstâncias e as necessidades de 

saúde de cada paciente.  
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 Diante da amplitude conceitual em relação à continuidade, cabe ressaltar a 

percepção dos pacientes sobre o cuidado continuado. Autores relatam que o 

entendimento sobre a continuidade, por parte desses sujeitos, perpassa pela forma 

como sentem a integração dos serviços e a coordenação do cuidado. Assim, a 

experiência da continuidade, para estas pessoas, se traduz na percepção de como 

os profissionais conhecem sobre suas histórias presentes e passadas, 

materializadas no cuidado ofertado cotidianamente (HAGGERTY et al., 2003). 

 A continuidade do cuidado é descrita em três categorias: informacional, 

gerencial e relacional. A continuidade informacional refere-se à conexão de 

informações entre os diferentes responsáveis por conduzir o cuidado; a gerencial diz 

respeito à oferta de serviços aos sujeitos, na expectativa de atender às 

necessidades do indivíduo. E a relacional baseia-se na relação entre profissional de 

saúde e paciente, ao longo do tempo. A continuidade relacional implica 

responsabilidade pela prevenção e o modo como se leva a vida (HAGGERTY et al., 

2003; SAULTZ, 2003; REID; HAGGERTY; MCKENDRY, 2002).  

 No contexto brasileiro, os estudos têm utilizado especialmente o conceito de 

Haggerty, Sautz e Starfield para discutirem sobre a continuidade do cuidado. Para a 

discussão deste estudo, optou-se pela contribuição de Haggerty (2003), 

considerando que, a partir do conhecimento proposto pelo autor do que se configura 

a continuidade, pode-se apreender o que seria a descontinuidade, objeto do estudo 

em questão. Compreende-se que a descontinuidade rompe com o atendimento das 

necessidades singulares da criança, o que interfere na integralidade do cuidado. 

 Sobre a integralidade, considerá-la como sinônimo de acesso a todos os 

níveis do sistema articulado e contínuo em ações preventivas, curativas, individuais 

e coletivas reduz o que, de fato, a integralidade se propõe. Em um contexto 

ampliado, bem mais do que a acessibilidade cabe refletir as características das 

práticas que se pautam pela integralidade (MATTOS, 2004).  

 Entretanto é preciso pensar a integralidade em uma temática pluralizada 

pautada na ética e na democracia. Por isso, a integralidade significa mais do que 

acesso aos serviços, apresenta-se como o eixo prioritário das políticas públicas da 

saúde e possui alcance nas questões da gestão, organização do serviço, processo 

de trabalho e na formulação participativa das políticas governamentais 

(FELISBERTO et al., 2008) 
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 A integralidade no contexto expandido apresenta-se em dimensões, a 

primeira delas se expressa pela capacidade dos profissionais em prover respostas 

ao sofrimento manifestado através da oferta de ações articuladas. Isto implica ao 

profissional desenvolver capacidade de busca ampliada e sistemática daquelas 

necessidades menos aparentes, oriundas da singularidade de cada pessoa. Para os 

serviços torna-se indispensável a criação de dispositivos que promovam a união de 

vários saberes de uma equipe multiprofissional em prol de um único propósito: o da 

oferta de ações preventivas, pautadas nas experiências individuais das pessoas 

(MATTOS, 2004; CECÍLIO, 2001).  

 As outras dimensões da Integralidade dizem respeito aos aspectos 

organizacionais do serviço, e à particularidade das práticas de saúde. Estas 

dimensões precisam ser refletidas no propósito de facilitar o reconhecimento das 

experiências que tenham apresentado avanço, no que se refere à integralidade 

(MATTOS, 2004). 

 Na lógica da integralidade, é responsabilidade do serviço atender as 

necessidades ampliadas de saúde da população, e por isso, as intervenções devem 

se pautar no respeito ao espaço único vivenciado pelo indivíduo. Entretanto este 

aspecto pode não ser percebido pelos profissionais se o cuidado ocorrer de forma 

verticalizada (BONFADA et al., 2012). 

 Nesta perspectiva, a integralidade depende de uma rede que atue com foco 

nos fluxos assistenciais. Entende-se que os serviços precisam estar interligados 

entre si, nos diferentes níveis da rede e na vigilância em saúde. Além disso, a 

integralidade perpassa pelo processo de trabalho continuado, caracterizado pela 

pluralidade de práticas (CAMPOS et al., 2008). 

 Ao pensar nesta multiplicidade de práticas, subentende-se que o profissional 

que se direciona pelo princípio da integralidade, precisa, sistematicamente, realizar 

suas ações, de forma a esquivar-se do reducionismo. A atuação pautada na 

integralidade requer do profissional a ampliação do modo como se percebem as 

necessidades do indivíduo e da coletividade (MATTOS, 2004). 

 Assim, a possibilidade da construção da integralidade se dá, a partir da 

ampliação da nossa visão sobre o que o outro traz consigo em sua essência. 

Portanto, mais do que os sentidos e significados atribuídos ao termo no campo da 

saúde, considera-se que a integralidade é algo construído cotidianamente, no 

encontro entre profissional e usuário (DUARTE et al., 2013). 
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 Isto não se refere somente a um trabalho focado na vivência, sem análise das 

experiências vivenciadas, mais que isso, trata-se de um refletir constante acerca dos 

signos da integralidade nas práticas de saúde. Essa reflexão remete a dois 

objetivos: o de facilitar o reconhecimento de experiências fundamentadas na 

integralidade, permitindo que elas possam ser analisadas; e o de cooperar para que, 

cada vez mais, profissionais se esforcem na construção de práticas que visem à 

integralidade (MATTOS, 2004). 

 O cuidado orientado pela integralidade indica mais do que assistência 

multiprofissional, permeia-se, a este contexto, o cuidado que considere o vínculo, a 

assistência durante e pós-hospitalar compreendido no momento da alta e na 

garantia da continuidade da atenção e do desenvolvimento da criança no ambiente 

familiar. Neste contexto, a assistência pautada na integralidade considera as 

especificidades e se norteia na centralidade das necessidades da criança. Busca 

atender às diversas dimensões e, especialmente, à inclusão da mãe na amplitude da 

família (DUARTE, SENA, TAVARES, 2010). 

 A integralidade, no contexto do seguimento ambulatorial de crianças de risco, 

visa respostas às necessidades específicas das crianças e suas famílias e a sua 

utilização pode nos aportar ao reconhecimento, tanto da presença, quanto da 

ausência de práticas que promovam a construção de uma assistência, orientada 

pela integralidade. A integralidade permite, desta forma, a reflexão sobre o cuidado 

descontinuado e os limites que ele pode oferecer para o atendimento às 

necessidades das crianças e suas famílias no contexto do seguimento ambulatorial. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Compreender a descontinuidade do seguimento ambulatorial de crianças egressas 

de unidades de terapia intensiva neonatal, sob a perspectiva da mãe. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar as crianças em descontinuidade do seguimento ambulatorial e suas 

famílias. 

 

- Identificar aspectos que favorecem a descontinuidade do seguimento de crianças 

de risco nos ambulatórios especializados. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

 Trata-se de um estudo exploratório de natureza qualitativa, orientado pela 

dialética.  

 A escolha pelo estudo qualitativo deveu-se ao fato desta abordagem 

considerar a essência da complexidade do ser humano na interpretação dos seus 

aspectos mais profundos (MARCONI; LAKATOS, 2011). Esta característica do 

estudo qualitativo permite pensar a descontinuidade do seguimento ambulatorial sob 

a ótica da mãe, entendendo que tal objeto, de natureza subjetiva, não pode ser 

quantificado, mas precisa ser interpretado na sua dimensão mais intrínseca. 

  Ao considerar a descontinuidade do seguimento ambulatorial de crianças 

egressas de unidades de terapia intensiva neonatal como um acontecimento que 

demanda análise de significados e sentidos advindos das vivências das mães, a 

abordagem qualitativa, por sua potencialidade analítica, no campo das 

subjetividades, apresentou-se como o melhor suporte metodológico para o objeto do 

estudo em questão. 

 Ainda neste sentido, autores consideram que pesquisas de cunho exploratório 

qualitativo apresentam caráter flexível, e que isto permite, ao pesquisador, a 

descoberta de novos fenômenos, ou ainda a atribuição de novos significados à 

fenômenos já conhecidos.  A essência perspicaz deste tipo de estudo favorece o 

desenvolvimento de novas ideias, teorias e conceitos (BRINK; WOOD 1998). 

 Portanto, compreende-se que o estudo qualitativo  permite maior aproximação 

da pesquisadora com a realidade vivenciada pelas mães das crianças em 

descontinuidade do seguimento ambulatorial, e, portanto, capaz de proporcionar 

conhecimento das perspectivas, dos valores e significados atribuídos por esses 

sujeitos a este contexto, como defendido por Marconi; Lakatos (2011), ao tratarem 

da pesquisa qualitativa.  

 Em relação à abordagem dialética, sua essência envida esforços para 

compreender o processo histórico com toda a sua dinamicidade, provisoriedade e 

contínua transformação (MINAYO, 2013). Na perspectiva dialética, a realidade é um 

constante devir em que prevalece a luta dos contrários e a interpenetração dos 
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opostos. Neste processo, um oposto não se transforma no outro, mas ambos se 

transformam (GADOTTI, 1995).  

 Assim a dialética refere-se ao modo como se pensam e se compreendem as 

contradições contidas na realidade, que se apresenta constantemente mutável 

(KONDER,1981).  Esta perspectiva de olhar para a realidade permite revelar, no 

contexto da mãe de crianças de risco, em descontinuidade do seguimento 

ambulatorial, as contradições que permeiam e emolduram suas vidas, a partir da 

realidade que cada uma delas vivencia. 

 Além da contradição, a dialética em uma das suas dimensões, particular-

universal-singular, permite que se olhe para a descontinuidade do cuidado 

compreendendo como a universalidade se concretiza na singularidade, por meio da 

mediação da particularidade. Neste sentido, a partir do nível particular se expressa o 

fenômeno em sua universalidade, e isto permite refletir no modo de ser singular de 

cada participante do estudo (LUKÁCS, 1978). 

 A singularidade não faz explícito o fenônemo, e, portanto não o revela. Assim 

sendo, o particular refere-se à expressão lógica que faz mediação entre o específico 

e o geral, e traz à tona a essencialidade concreta e a clareza do fenômeno.  

Ressalta-se que a realidade concreta só existe de fato, quando o pensamento 

analítico vai além da dimensão singular do fenômeno. Pode-se dizer, portanto, que o 

caráter de concretude não se traduz na finitude, mas sim no ponto inicial do 

processo (KOSIK, 1976). 

 Tanto o singular, como o universal não podem ser compreendidos de maneira 

isolada, pois são relacionados entre si. Pode-se, assim dizer, que o particular 

expressa a universalidade e controla a maneira de ser da singularidade, de tal forma 

que se permita compreender como se processa a concretização da universalidade, 

na singularidade  (PASQUALINI; MARTINS, 2015) 

 Estas características foram essenciais para a escolha de como olhar e refletir 

acerca da descontinuidade do seguimento ambulatorial de crianças. A abordagem 

dialética foi adotada, portanto, por não se acreditar na inércia dos pensamentos e 

sim na procedência das contradições superadas, e no movimento dos 

acontecimentos relacionados uns com os outros e materializados na história.  Neste 

entendimento, a contradição não se apresenta como algo incompatível ou alicerçado 

em ideias incoerentes, mas se afirma como uma força que imprime movimento à 

realidade (GADOTTI, 1995). 
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 Além da contradição, a escolha da dialética para este estudo foi reforçada 

pelo entendimento de que não só o todo contém as partes, mas o singular está 

contido na essência do todo que se processa na particularidade. Esta perspectiva 

auxilia a compreender as especificidades de cada família, contida no fenônemo 

universal e, neste caso, à descontinuidade do seguimento ambulatorial. 

 Ao entender o contexto dos acontecimentos que circundam a descontinuidade 

do seguimento ambulatorial como algo dinâmico e inserido em determinado tempo e 

espaço, e com especificidades que se relacionam universalmente, permite-se 

compreender as interações e a produção de novas realidades que se modificam, 

continuamente, na vida das mães de crianças egressas de UTINs. 

 

 

4.2 Cenário de estudo 

  

 O estudo teve como cenário os domicílios das famílias de crianças egressas 

de UTINs, com indicação para seguimento ambulatorial, porém em descontinuidade 

do acompanhamento. Das 15 casas visitadas para a realização das entrevistas, 04 

eram na região metropolitana e 11 de bairros das diversas regiões de Belo 

Horizonte. (Figura 2) 

 

FIGURA 2: Belo Horizonte e região metropolitana: locais onde foram realizadas as 

entrevistas, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2015. 

 

Fonte: elaboração própria a partir de base cartográfica do IBGE, 2015 
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 As 11 entrevistas realizadas dentro de Belo Horizonte ocorreram em bairros 

que contemplavam 6, de suas 9 regionais. Os lugares visitados, tanto nos bairros de 

Belo Horizonte, como na região metropolitana, foram agendados de acordo com os 

contatos levantados nos dois serviços. (Figura 3) 

 

FIGURA 3: Distribuição das entrevistas realizadas, de acordo com as regionais do 

município de Belo Horizonte, Belo Horizonte - Minas Gerais, 2015 

 

Fonte: elaboração própria, a partir de base cartográfica do IBGE, 2015  

  

 

 O ponto de partida para identificação dessas crianças e suas famílias foram 

os serviços de seguimento à criança de risco, em dois hospitais da cidade de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, denominados, neste estudo, como Hospital A e B. 

 O Hospital “A” é uma instituição filantrópica referência para a assistência a 

gestantes e neonatal de Belo Horizonte, Região Metropolitana e para outros 

municípios do interior do Estado. O ambulatório do hospital “A”, inicialmente, era 

localizado no distrito sanitário norte de Belo Horizonte á época da descontinuidade, 

atualmente localiza-se na região Noroeste. O serviço atende de segunda a sexta-

feira, durante todo o período do dia. Além das crianças residentes em Belo Horizonte 

e região metropolitana, o ambulatório recebe crianças de risco de todo o estado de 

Minas Gerais. 

 Na busca do cuidado orientado pela Integralidade, o hospital “A”  dispõe de 

uma equipe multiprofissional e interdisciplinar que trabalha no acompanhamento 
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ambulatorial do recém-nascido de risco, após a alta da UTIN até a idade de dois 

anos. Portanto, o seguimento ambulatorial do hospital A se insere nas propostas da 

estratégia Método Canguru e segue o que é orientado pela Rede Cegonha, que 

propõe atenção integral à saúde da criança, com foco nos primeiros dois anos de 

vida. 

 O Hospital “B”, local onde ocorre o outro seguimento ambulatorial, é um 

hospital universitário, que se localiza na região central de Belo Horizonte, refere-se à 

um serviço público que realiza atividades de ensino, pesquisa e assistência, sendo 

referência no sistema municipal e estadual de saúde, no atendimento de média e 

alta complexidade. O ambulatório da Criança de Risco do Hospital “B” é um 

ambulatório de follow-up de recém-nascidos prematuros. O serviço acompanha 

crianças, com peso menor que 1500g e/ou idade gestacional inferior a 34 semanas, 

desde a alta hospitalar até os sete anos de idade.  

 O atendimento no ambulatório do hospital “B” acontece uma vez por semana, 

no período da tarde, e conta com uma equipe multidisciplinar que realiza 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor, ações de 

prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de doenças. 

 O acompanhamento realizado pelo ambulatório do hospital “B” também 

integra a rede de assistência ao prematuro preconizado pela estratégia Método 

Canguru, em caráter complementar à assistência prestada pelas Unidades Básicas 

de Saúde. Além de atender as propostas do Método Canguru, o seguimento 

oferecido no ambulatório do hospital “B” segue além da 3ª fase do método, quando 

propõe um acompanhamento até a idade escolar. A especialidade do serviço em 

favor da assistência integral e contínua da criança de risco faz com que esta 

instituição seja referência para outras unidades de follow-up do recém-nascido pré-

termo, do estado de Minas Gerais.  

 Diante da potencialidade dos dois serviços no atendimento à criança de risco 

pautado na integralidade e continuidade, e pela realização de estudos anteriores que 

indicaram a necessidade de outras investigações, foi que se deveu a escolha por 

estes campos. Neste sentido, o objetivo de realizar o estudo nas duas unidades foi o 

de contemplar a diversidade das realidades e perfis de crianças e famílias que são 

atendidas nestes dois serviços de atendimento à criança de alto risco, na cidade de 

Belo Horizonte. 



32 

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

 O número de participantes para a pesquisa qualitativa não se baseia na 

quantidade, mas na abundância do discurso emergido, em relação à profundidade e 

a potencialidade das falas do sujeito, para o alcance dos objetivos propostos. Não se 

define a amostragem em estudos qualitativos, mas se constrói de acordo com as 

informações que vão surgindo no decorrer da coleta de dados. Desta forma, a 

inserção dos participantes, a partir da lógica deste tipo de amostragem, se 

processou na obtenção de casos eleitos que forneceram informações tão ricas que 

permitiram que a questão da pesquisa fosse estudada, profundamente (MARTÍNEZ-

SALGADO, 2012).  

 Das 15 cuidadoras, 14 eram mães das crianças e uma era avó, por isso 

optou-se por nomear as participantes de mães. Quatro das mães participantes 

tinham filhos gemelares e, por isso, o total de crianças do estudo foi 19. Destas 

crianças , 09 eram acompanhadas no ambulatório do hospital A, e 10 no ambulatório 

de seguimento do hospital B. 

 As mães foram selecionadas, a partir da identificação das crianças que 

descontinuaram o seguimento ambulatorial nos dois serviços. Ressalta-se que, na 

pesquisa qualitativa, os participantes são cuidadosamente selecionados de forma 

intencional. Essa intencionalidade deve ser garantida, no intuito de que os sujeitos 

possam fornecer profundidade sobre a temática de interesse para a pesquisa 

(MARTÍNEZ-SALGADO, 2012). 

 Seguindo esse critério inerente à pesquisa qualitativa, e com o interesse de 

compreender a descontinuidade do seguimento ambulatorial de crianças de risco, a 

partir da vivência da família, foram incluídas, no estudo, as mães com residência fixa 

na região metropolitana de Belo Horizonte, cujas crianças eram egressas de 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, com idade entre 0 e 2 anos e ausentes no 

seguimento ambulatorial. 

 O critério para definir a descontinuidade do seguimento foi o mesmo adotado 

por cada uma das unidades para caracterizar a evasão do seguimento ambulatorial.  

 No ambulatório de crianças de alto risco do hospital “A”, segundo informações 

obtidas junto à coordenação, considera-se como descontinuidade no seguimento 

ambulatorial a ausência maior que seis meses no seguimento, sem retorno ou 

remarcação de agendamento. As faltas às consultas são registradas no prontuário 
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da criança pela equipe multiprofissional, permitindo que a descontinuidade seja 

confirmada e verificada pela equipe de saúde e pesquisadores. Ressalta-se que 

crianças, a partir de um ano de idade são atendidas em intervalos maiores, e por 

isso, além da ausência registrada no prontuário foram conferidas possibilidades de 

reagendamento nas agendas de todos os profissionais, considerando que esta 

informação não é enunciada no prontuário da criança.                

 Já o ambulatório de seguimento do hospital “B” possui um banco de dados 

em planilha de Excel, em que constam os números de faltas da criança no serviço. A 

partir desta planilha, o serviço considera como descontinuidade no seguimento três 

faltas consecutivas dos agendamentos realizados sem retorno ao serviço, critério 

que também foi utilizado para este estudo.       

 

             

4.4 Instrumentos de Coleta de dados  

  

 O uso de mais de uma fonte de informação permite revelar a realidade com 

maior profundidade, por isso os dados foram coletados utilizando-se de diferentes 

fontes que, além de complementares também garantiram a confirmabilidade dos 

dados coletados. Portanto, para este estudo utilizou-se, para a coleta de dados, a 

entrevista, parte com perguntas fechadas e abertas, e a pesquisa em documentos. 

como os prontuários e agendas do ambulatório, para a confirmação da 

descontinuidade do seguimento. As questões fechadas foram utilizadas para a 

caracterização das crianças e suas famílias. 

 A escolha da entrevista como instrumento de coleta de dados deveu-se por 

ser considerada uma técnica de coleta capaz de se materializar em uma conversa 

entre duas pessoas. Essa interação entre pesquisador e entrevistado permite o 

levantamento de dados importantes, que podem contribuir na compreensão da 

realidade que circunda a vida desses sujeitos (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

 Por se tratar de uma técnica com capacidade de captar as dimensões que 

emergem a partir do questionamento da pesquisa, bem como os objetivos e 

pressupostos definidos, entende-se que a entrevista, nesse ponto, possui grande 

comunicação verbal e, portanto, é a estratégia para coleta de informações mais 

adequada à temática deste estudo (MINAYO, 2013).  
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 Todavia a coleta de dados por meio da entrevista apresenta algumas 

fragilidades. As desvantagens, em relação à técnica, podem surgir da própria 

insegurança do entrevistado, em relação ao receio de confidenciar informações que, 

na sua visão, o expõem perante o entrevistador. Isto pode ser um complicador na 

coleta de dados, considerando-se que o participante pode omitir informações 

importantes para o estudo. Neste ponto, as notas de campo e o uso do prontuário se 

fizeram importantes para complementar as informações obtidas bem como a 

verificação de situações que não eram expressas com clareza pela participante, 

durante a realização da entrevista.  

 O planejamento da entrevista é de fundamental importância para reduzir 

falhas que comprometam a coleta. Para este estudo, foram tomados alguns 

cuidados como o esclarecimento prévio da garantia do anonimato, o uso do 

gravador de voz, de forma criteriosa e colocada longe das participantes para não 

inibir a fluidez dos relatos. Outro cuidado se deu em relação ao o uso de linguagem 

de fácil acesso aos entrevistados, no momento de entrevista, e a utilização de 

exemplos, quando necessários ao entendimento. 

 Nos domicílios das famílias, a entrevistadora se preocupou na condução da 

entrevista, de maneira que esta ocorresse da forma mais natural possível e atenta à 

quaisquer constrangimentos advindos das perguntas realizadas. A escolha pelo 

ambiente domiciliar por si só, se apresenta como um lugar favorável à técnica de 

coleta por meio de entrevista, considerando que o entrevistado dispõe de seu 

ambiente familiar. 

 Compuseram as fontes de informação, as notas de campo da pesquisadora, 

que foram produzidas durante todo o processo de coleta de dados e que 

possibilitaram a apreensão de situações de pesquisa vivenciadas e que não 

puderam ser captadas pelos instrumentos utilizados.  

 

 

4.5 Busca dos contatos e a vivência no campo de estudo: um processo que 

merece ser compartilhado  

 

 Algumas particularidades do campo de estudo, apesar de serem discutidas 

previamente, são imprevisíveis e também contribuem para a riqueza da pesquisa 

qualitativa. Embora tenha sido feito um cuidadoso planejamento para este estudo, a 
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realidade encontrada na vivência no campo e no momento que antecede à ida a 

este, por vezes difere do previsto devido à sua essência única, não visível do lado 

de fora desta realidade singular.  

 Não se pode negar que isto trouxe elementos ainda não vivenciados durante 

as atividades de pesquisa, exigindo aprimoramento do conhecimento necessário e 

uma intensa atenção ao que de novo se apresentava, de forma a possibilitar ações 

que garantissem as condições necessárias à condução do processo. Dentre estes 

elementos, destacam-se as buscas dos contatos, aperfeiçoamento técnico da 

pesquisadora, e o enfrentamento emocional das condições adversas advindas nas 

visitas domiciliares. 

 Associado a estes aspectos, a descontinuidade do seguimento ambulatorial 

acontece diferente do que é esperado e que, por vezes, pode ser julgada como um 

descuido da família, em relação à criança. Este contexto traz especificidades para o 

trabalho de campo, que foram entendidas pela pesquisadora como importantes de 

serem compartilhadas, tanto para a compreensão do processo, como também para 

a contribuição no desenvolvimento de outras pesquisas nesta área. 

 

 

4.5.1 Busca dos contatos, agendamento e realização das entrevistas nos 

domicílios: vivência de campo 

 

 Inicialmente, foi realizada a identificação das crianças de zero a dois anos de 

idade e que estavam em situação de descontinuidade do seguimento ambulatorial. 

Na busca dos contatos junto aos serviços, foi localizado um total de 55 mães de 

crianças de risco, em condição de descontinuidade do seguimento ambulatorial. 

Destas, 32 crianças haviam descontinuado o seguimento no ambulatório do hospital 

“A”, e 23 no ambulatório do hospital “B”.  

  Após levantamento das crianças, realizou-se contato telefônico para convidar 

as mães a participarem do estudo. Neste primeiro contato, a pesquisadora se 

apresentava como aluna do mestrado da Escola de Enfermagem da UFMG e 

informava como obteve acesso aos contatos, por meio dos serviços de seguimento 

ambulatorial. Após esta apresentação, a pesquisadora realizava o convite para a 

participação no estudo. Neste momento, também era confirmado o endereço das 

residências com os seus responsáveis. 
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 Sobre o propósito da pesquisa, era informado aos contatos, na ligação 

telefônica, que se referia a um estudo com crianças egressas de UTIN e que haviam 

sido encaminhadas para o acompanhamento ambulatorial.  

 O contato com essas famílias teve a interferência de alguns fatores como: 

número de telefone inexistente ou que não correspondiam mais à pessoa do 

cadastro nas fichas do serviço, e ligações encaminhadas ao serviço de caixa postal. 

Neste caso, optou-se pela ajuda dos centros de saúde (CS) de referência, tendo 

como base o endereço cadastrado nos ambulatórios. Para isto, localizaram-se os 

telefones dos CS e, em seguida, realizou-se o contato telefônico. Após o contato 

com esclarecimentos sobre a pesquisa, todos os CS se disponibilizaram a oferecer 

as informações referentes ao endereço, para a localização das famílias. Sete 

famílias foram contactadas com a ajuda do CS. 

 O processo de localização por meio do CS nem sempre foi exitoso. Algumas 

vezes, os CS referiam que as mães haviam se mudado de suas áreas de 

abrangência. As famílias são cadastradas segundo o critério da territorialidade, os 

CS possuem a informação de mudança registrada, portanto a consulta a estes 

registros pelo CS foi o que permitiu afirmar que elas não mais constavam naquela 

área de abrangência. Isso impossibilitou o contato com 06 famílias. 

 Nos casos em que o CS informou telefones atualizados, conseguiu-se o 

contato com o responsável da criança em descontinuidade ambulatorial para 

marcação de entrevista no domicilio. 

 De todos os contatos realizados, 08 responsáveis pelas crianças em 

descontinuidade do seguimento ambulatorial, que atenderam à pesquisadora, 

relataram que não estavam mais morando na região metropolitana de Belo 

Horizonte, haviam se mudado para cidades do interior de Minas Gerais como 

Pompéu, Pará de Minas, Oliveiras, Serra do Cipó e Peçanha, o que pode indicar o 

motivo do afastamento do acompanhamento. Uma dessas mães, segundo 

informações dos familiares, havia falecido há um ano e, por isso, a criança estava 

sob a guarda dos avós, em outra cidade. 

 Estas interferências percebidas na captação dos contatos sinaliza mais do 

que a existência da descontinuidade do seguimento ambulatorial. Estas 

informações, já obtidas durante o trabalho de campo, sinalizam para a complexidade 

da manutenção de contatos com as famílias e suas crianças e, consequentemente, 

uma ação mais efetiva para a continuidade do seguimento. 
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 Outros aspectos merecem ser ressaltados na etapa do contato telefônico para 

agendamento da entrevista: embora a pesquisadora se apresentasse como membro 

da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (EEUFMG), 

algumas mães ficaram receosas quanto ao fato da pesquisa ser realizada em suas 

casas. Duas delas relataram medo de alguma atividade criminosa, por parte da 

pesquisadora. Destas, uma mãe concordou em participar depois de ter ligado em um 

dos serviços do seguimento e certificar-se, junto à coordenação, da existência da 

pesquisa, e outra concordou, após pesquisar o perfil da pesquisadora nas redes 

sociais.  

 Além dessa questão que envolvia o medo de algumas mães, a pesquisadora 

sentiu resistência na marcação de algumas entrevistas, devido ao próprio 

desinteresse da mãe. Uma mãe relatou que a criança se encontrava bem e não 

precisava receber visitas. Outras duas questionaram qual era a relação da 

pesquisadora com o serviço ambulatorial.  

 Portanto, a pesquisadora, nestas situações explicava aos contatos o objetivo 

e a importância do estudo e que não possuía vinculação com o serviço.E, era 

reforçado, junto aos contatos que o estudo não traria nenhum prejuízo em 

atendimentos futuros, em quaisquer serviços de saúde. A pesquisadora também 

colocou à disposição das mães, os telefones dos Comitês de Ética da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e das duas instituições envolvidas. 

 A mãe que informou que a criança não precisava de visitas, após a explicação 

da pesquisadora, pediu que retornasse a ligação em outro dia porque gostaria de 

pensar sobre o assunto. Neste caso, foi necessário, portanto, a realização de mais 

de um contato telefônico com a mãe, com o objetivo de oferecer esclarecimentos 

acerca do estudo e de como seria a sua participação. Somente depois de sanadas 

todas as dúvidas, foi obtida a autorização e agendada a entrevista. Embora em 

algumas situações tenha havido a necessidade de mais de um contato telefônico, 

eles ocorreram no sentido de oferecer esclarecimentos acerca da pesquisa de forma 

a possibilitar uma decisão informada das participantes, sendo reiterada e deixada 

livre a escolha dos participantes em autorizar ou não o agendamento das 

entrevistas. 

 Cabe mencionar que uma participante que, de início, aceitou participar, 

posteriormente, retornou a ligação informando que o marido não havia permitido sua 

participação e, por isso, estava desmarcando a visita. A pesquisadora se 
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disponibilizou para esclarecer quaisquer dúvidas para o esposo, contudo, como a 

participante indicou que preferia não participar, a entrevista foi cancelada e não foi 

realizado novo contato. 

 Outras situações ocorreram neste processo de marcação e realização das 

entrevistas. Duas das mães, que aceitaram participar da pesquisa, não receberam a 

pesquisadora em seus domicílios. Na casa de uma delas, a pesquisadora foi 

atendida pela sogra da potencial participante, que informou que a nora precisou ir ao 

centro resolver assuntos particulares, e que demoraria retornar. Em outro domicílio, 

a pesquisadora chamou por várias vezes, sem ser atendida.  

 Após esse acontecido foram realizadas quatro tentativas de ligações no 

período de duas semanas, para cada uma destas mães, porém a pesquisadora não 

foi atendida. Isto impossibilitou tanto a remarcação da visita, como saber o motivo do 

não recebimento da pesquisadora no domicílio. 

 Embora não fosse mencionado sobre a descontinuidade do seguimento 

ambulatorial, no momento do contato telefônico, essas situações sinalizam que 

talvéz essas mães, cujas crianças estão faltosas ao acompanhamento, receiem 

algum julgamento, devido a este fato. As situações vivenciadas no campo, e que 

impossibilitaram a realização das entrevistas, foram apresentadas no Quadro 1. No 

Quadro 2 apresentam-se as situações que viabilizaram a entrevista. 

 

Quadro 1: Situações vivenciadas no campo, que impossibilitaram a realização da 

entrevista, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2015 

 

Telefones inexistentes ou pertencentes a outras pessoas que não foram 

recuperados pelos CS 

06 

Mudança da região metropolitana de Belo Horizonte 08 

Recusa da participante  01 

Não atendimento no domicílio, pelas participantes 02 

Falecimento associado à mudança da região metropolitana de Belo Horizonte 01 

Total de contatos em que não foi possível a realização de entrevista 18 

Fonte: elaboração própria, 2015 
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Quadro 2: Descrição das situações que viabilizaram a realização das entrevistas., 

Belo Horizonte, Minas Gerais, 2015 

 

Recuperados pelos CS e agendado  07 

Agendadas no primeiro contato sem ajuda do CS 13 

Autorização da participante após ligar no ambulatório 01 

Autorização da participante após se certificar nas redes sociais sobre a 

pesquisadora 

01 

Total de contatos em que foi possível o agendamento da entrevista 22 

Fonte: elaboração própria, 2015 

 

 

 Ao final conseguiu-se o agendamento de 22 entrevistas. Contudo as seis 

primeiras foram excluídas no processo de aprimoramento da técnica de pesquisa 

após a análise por outros pesquisadores. Ressalta-se ainda que, outra entrevista 

realizada foi excluída por não se enquadrar nas condições de descontinuidade 

confirmadas no prontuário da criança, portanto, o estudo se processou com 15 

mães. 

 Das 22 entrevistas inicialmente agendadas, 12 mães escolheram o período 

vespertino para receber a pesquisadora em seus domicílios, 09 optaram por horários 

na parte da manhã, e uma das mães fez a escolha do horário de almoço, às 12h, 

com a justificativa de que seria o único momento que estaria em casa, por trabalhar 

fora. Cabe ressaltar que 03 entrevistas foram realizadas no sábado à tarde, porque 

as mães trabalhavam e só podiam receber a pesquisadora no final de semana. 

 A condução das entrevistas no domicílio foi orientada por um roteiro 

semiestruturado (ANEXO 1) e ocorreram no período de julho a outubro de 2015. No 

total, as entrevistas tiveram duração média de 19 minutos e 59 segundos, com 

menor tempo de 14 minutos e 37 segundos, e maior com 38 minutos e 14 segundos. 

Nas residências das famílias, as falas foram gravadas após autorização dos sujeitos, 

e, posteriormente, transcritas na sua originalidade, pela própria pesquisadora. 

 As entrevistas foram realizadas até que possibilitasse a produção de um 

conhecimento novo e o entendimento de que as informações obtidas eram 

suficientes para o atendimento aos objetivos. Esta definição foi sustentada na 

produção de (MARTÍNEZ-SALGADO, 2012), para quem a validade de uma amostra 
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para estudos qualitativos depende do contexto na qual está inserida, e no alcance 

dos objetivos propostos, aspectos estes considerados neste estudo, a partir de que 

as entrevistas apresentaram material suficiente e com potencial para proporcionar o 

entendimento sobre a descontinuidade do seguimento ambulatorial de crianças 

egressas de UTINs. 

  Em todas as visitas realizadas a pesquisadora utilizou-se de notas de 

trabalho de campo registradas sobre a descrição do local da coleta de dados, no 

caso a residência das participantes, acontecimentos durante a entrevista, 

receptividade da participante, além de sentimentos e percepções da pesquisadora 

que poderiam contribuir posteriormente para a análise dos dados. Logo na saída do 

domicílio, a pesquisadora anotava tópicos importantes de sua observação, e assim 

que se encontrava em um local adequado, procedia à expansão das notas de 

campo. Destaca-se que, para garantir o detalhe das anotações, as mesmas foram 

feitas poucas horas após a entrevista ou em até 24 horas após.  

 

 

4.5.2 Preparo da pesquisadora para o trabalho de campo e aspectos sociais 

observados nos trajetos e deslocamentos para as visitas domiciliares 

 

 Embora tenha sido realizada uma entrevista com a finalidade de verificar a 

adequação do instrumento e o seu potencial para atender aos objetivos do estudo, a 

temática refere-se a uma questão que nem sempre as pessoas estão dispostas a 

falar sobre elas. Isso exigiu da pesquisadora um refinamento do processo de 

condução das entrevistas.  

 Considera-se que o assunto abordado na conversa com as mães, por se 

tratar da descontinuidade por parte delas no seguimento ambulatorial, gerava 

desconfiança e aparentava uma menor disponibilidade para estabelecer um diálogo, 

o que demandava expertise da pesquisadora para criar empatia com as 

participantes, para a condução da entrevista. 

 Dessa forma, realizaram-se seis entrevistas que foram analisadas por outros 

pesquisadores até que foi verificada a consistência no processo de condução e 

apuro da técnica de entrevista, as quais não compuseram a amostra deste estudo. 

 Em relação aos locais dos domicílios das famílias, eram muitas vezes de 

difícil acesso, a maioria das casas se encontrava em bairros periféricos, com ruas 
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estreitas. Algumas residências eram distantes, o que demandava da pesquisadora o 

uso de vários ônibus para chegar ao destino.  

 Para a localização dos domicílios, a pesquisadora, no momento do contato 

telefônico, solicitava as mães informações sobre o transporte público a ser utilizado 

e pontos de referência perto dos domicílios para facilitar a localização. Além desta 

estratégia para localização dos endereços das famílias foi utilizado o recurso Google 

maps2.  

 Para chegar aos domicílios, a pesquisadora precisou entrar em algumas 

comunidades e adentrar em becos que davam acesso a residência de algumas 

famílias. Estas situações de desconhecimento acerca dos locais deixou a 

pesquisadora muitas vezes com medo e ao mesmo tempo sensibilizada diante da 

pobreza e diferenças sociais presenciada nessas visitas. 

 

 

4.6 Aspectos Éticos 

 

 A coleta de dados teve início somente após apreciação do projeto de 

pesquisa pelo Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da 

Escola de Enfermagem da UFMG, pelos ambulatórios de seguimento dos dois 

hospitais, pelo Departamento de Ensino e Pesquisa do Hospital das Clínicas e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG, sob o Parecer 1.096.677. 

 Nas visitas ao domicílio para realização da entrevista, precedeu-se à 

gravação das falas das mães, a leitura e esclarecimento do termo de consentimento 

livre e esclarecido (ANEXO 2), que foi disponibilizado em duas vias. Este termo 

assinado e entregue ao participante continha informações sobre o projeto, contatos 

da pesquisadora, e enfatizava a livre participação do sujeito, bem como a sua 

desistência a qualquer momento sem danos ou prejuízos de qualquer natureza 

(CNS, 2012). Ressalta-se que o estudo proposto seguiu todas as normatizações da 

resolução 466/ 2012. 

 

 

                                                           
2 Disponível em: http://maps.google.com.br/maps 

 

http://maps.google.com.br/maps
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4.7 Plano de Análise 

 

 Os dados foram organizados e analisados utilizando-se a análise de conteúdo 

proposta por Bardin (2011). Para o autor, a análise de conteúdo se compõe de 

variadas técnicas que objetivam descrever o conteúdo emitido no processo de 

comunicação. Este processo formado por procedimentos sistemáticos proporcionam 

o levantamento de indicadores, e permite a realização de inferência de 

conhecimentos. 

 Na pesquisa qualitativa, a Análise de Conteúdo, enquanto método de 

organização e análise dos dados possui características singulares, dentre elas 

primordialmente aceita-se que o seu foco seja qualificar as vivências do sujeito, bem 

como suas percepções sobre determinado objeto e seus fenômenos (BARDIN, 

2011). 

 A pré-análise ocorre junto à coleta de dados e consiste na organização e 

leitura geral do material (BARDIN, 2011). Portanto, nesta etapa foram criados os 

bancos de dados, a partir do armazenamento das transcrições das entrevistas 

realizadas, e da digitação das observações do diário de campo.  

 Posteriormente, uma cópia das entrevistas foi arquivada na sua forma 

original, e outra foi editada no intuito de excluir os vícios de linguagem e as palavras 

repetidas. Neste momento, procedeu-se à codificação dos nomes dos participantes 

do estudo, de forma a manter o anonimato. 

 Para a codificação, optou-se pelo uso de letras seguidas da identificação 

numérica de 1 a 16, conforme ordem da realização das entrevistas. A letra utilizada 

foi a M que faz menção à palavra mãe, e assim a primeira entrevista foi denominada 

M1 e a última M16.  Também foi identificada a sequência do aparecimento 

fragmento da entrevista, sendo M1.1,  M1.2 e assim, sequencialmente. 

 Para substituição do nome das crianças, utilizou-se a letra C e para 

gemelares utilizou-se a letra G, seguida do número sequencial correspondente à 

entrevista. Nomes de outras pessoas que surgiram no discurso dos entrevistados 

como de profissionais, ou de outros familiares foram substituídos pela letra X. Para a 

não identificação dos ambulatórios, utilizamos o termo “ambulatório do hospital A e 

B”. O processo de codificação foi realizado por dois pesquisadores da pesquisa. 

 Na fase da exploração do material, após a leitura flutuante do material 

empírico, procederam-se à  leituras exaustivas, e a partir daí foi realizado o 
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levantamento das ideias centrais contidas nas falas. Para o processo de 

levantamento das ideias centrais, uma entrevista foi analisada juntamente com 

outros dois pesquisadores externos e a orientadora com a finalidade de validar a 

identificação. Assim, a identificação foi realizada separadamente, e posteriormente 

foi discutida entre os pesquisadores e verificada a concordância das ideias 

levantadas. 

 A unidade de registro, compreendida como o tema, refere-se à unidade de 

significação, e é a base da técnica de análise de conteúdo pelo disposto que visa à 

categorização de maneira natural (BARDIN, 2011). Após o levantamento dos 

temas, os enunciados das entrevistas foram recortados conforme sua relação com 

os objetivos da pesquisa. Observou-se, neste momento, a recorrência e a relevância 

dos textos. Em seguida, procedeu-se ao agrupamento dos enunciados semelhantes, 

e assim a formação de núcleos temáticos, e então construídas as categorias 

empíricas. Esta fase foi validada pela orientadora. 

 Na etapa de interpretação referencial, realizou-se a articulação entre o 

resultado empírico e a teoria (BARDIN, 2011).  Neste sentido, realizou-se a 

descrição do conteúdo dos recortes dos enunciados de cada categoria. 

Posteriormente, os resultados foram submetidos a inferências e a interpretações 

orientadas pelo referencial teórico proposto para o estudo. 

 Ressalta-se que no desenvolvimento deste trabalho, buscou-se atender aos 

critérios de credibilidade, transferabilidade, e confirmabilidade (LINCOLN; GUBA, 

1985). A credibilidade foi buscada por meio da obtenção das informações por mais 

de uma fonte para reduzir as distorções e equívocos em relação aos dados 

coletados, com discussões acerca das impressões acerca das entrevistas entre a 

pesquisadora, orientadora e dois pesquisadores externos ao processo de coleta e 

análise dos dados, realização do processo de codificação por dois pesquisadores da 

pesquisa e validação do processo por dois pesquisadores externos. A 

transferabilidade foi buscada por meio da descrição detalhada do trabalho de 

campo. Para a confirmabilidade, o processo de análise foi acompanhado pela 

orientadora verificando que os achados e conclusões encontravam-se suportados 

pelos dados. Destaca-se um limite ao atendimento a este critério, na medida em que 

não foi possível a devolução das análises preliminares à própria população estudada 

de maneira que pudessem ser consideradas as suas reações e comentários, de 

forma a confirmarem os achados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

5.1 Uma aproximação à população estudada: caracterização das participantes, 

crianças e aspectos do contexto de suas vidas 

 

5.1.1 Caracterização da família e participantes 

  

 O modo como a família lida com o cuidado à criança pode exercer influência 

no desenvolvimento da criança nas dimensões cognitivas, sociais e emocionais. A 

estrutura familiar está interligada aos fatores demográficos e socioeconômicos, 

dentre eles a renda familiar, os anos de estudos dos pais, a pobreza, as condições 

precárias de trabalho, a condição de mães que cuidam dos filhos sozinhas, e o 

suporte social disponível à família (MACANA; COCIM, 2015). 

 Sob esta perspectiva, buscou-se uma caracterização das famílias 

participantes para uma ampliação do entendimento acerca das condições de vida 

das famílias das quais fazem parte estas crianças de risco. As informações obtidas 

foram úteis para este conhecimento inicial e ainda para melhor compreensão dos 

discursos das participantes.  

 As cuidadoras principais das crianças eram, em sua maioria, as mães. 

Somente para C2, a responsável pelo cuidado era a avó materna, devido ao 

falecimento da progenitora aos seis meses de vida do lactente. Portanto, para este 

estudo, optou-se pela denominação de mãe, para se referir às participantes. As 

condições socioeconômicas e demográficas da família são apresentadas no Quadro 

3. 

 

Quadro 3: Condições socioenômicas e demográficas da família, Belo Horizonte – 

Minas Gerais, 2015 

Mãe Crian
ça 

Idade 
da 
mãe 

Idade 
do 
pai  

 

Escola
ridade 
da mãe 
(anos) 

Escola
ridade 
do pai 
(anos) 

Estado 
civil da 
mãe 

Renda 
familiar 
em reais 

Provedo
r 

Mãe com 
trabalho 
remuner
ado 

Númer
o de 
morad
ores 
na 
casa 

M 1 G1 e 
G2 

40 32 11 11 
 

Viúva 1.000,00 mãe de 
G1/ G2 

Sim 04 

M 2 C1 39 26 09 
 

09 
 

Solteira 3.000,00 avó de 
C1 

Sim 05 
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Quadro 3: Condições socioenômicas e demográficas da família, Belo Horizonte – 

Minas Gerais, 2015 

(continua) 

 Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2015 

 

 

 A média da idade materna foi de 31,4 anos (DP 10,02). A faixa etária 

prevalente entre as mães foi entre 20-25 anos com 40% (n=6) seguida de 20% (n=3) 

entre 36-40 anos.  Ao que se refere à idade dos pais, a média foi de 33,4 anos (DP 

10,82). Verificou-se que 20% (n=3) dos pais possuíam idade entre 20-25 anos, 

seguidos de 20% (n=3) entre 26-30 anos, e 33,3% (n=5) que se encontravam na 

faixa etária de 31-35 anos. Em 1 (6,6%) dos casos, a idade dos pais não foi 

informada no momento da coleta. Verifica-se que a média de idade paterna foi 

ligeiramente maior que a das mães, e houve uma prevalência da faixa etária paterna 

de 31-35 anos. 

 Sobre o estado civil ,10 (66,6%) das mães viviam com o companheiro, sendo 

que, destas, 08 (53,3%) eram casadas e 02 (13,3%) relataram união estável. Três, 

(20%) das mães estavam solteiras, e 02 (13,3%) eram viúvas. Esta é uma 

informação a ser considerada, devido à maior dificuldade na criação dos filhos em 

situações em que se tem ausência da paterna (Macana; Cocim, 2015), podendo 

M 3 C2 56 -- 04 

 

-- Viúva 788,00 tio de C2 Não 07 

M 4 C3 20 27 11 09 
 

Casada 5.000,00 avô de 
C3 
 

Sim 07 

M 5 C4 39 53 11 04 
 

Casada 1.500,00 pai de 
C4 

Sim 04 

M 6 C5 20 27 11 11 
 

Solteira 3.000,00 avô de 
C5 

Não 05 

M 7 C6 43 49 11 11 
 

Casada 1.800,00 pai de 
C6 

Não 05 

M 8 G3 e 
G4 

21 24 09 09 
 

Solteira 1600,00 avó de 
G3/ G4 

Não 07 

M 9 C7 33 33 13 11 
 

Casada 4.000,00 pai de 
C7 

Sim 03 

M 10 C8 30 31 11 11 
 

Casada 2.000,00 pai de 
C8 

Não 05 

M 11 C9 22 21 09 09 
 

Casada 2.000,00 avó de 
C9 

Não 05 

M 12 C10 31 34 11 11 
 

Casada 1.600,00 pai de 
C10 

Não 06 

M 14 G5 e 
G6 

29 56 11 05 
 

Casada 1.500,00 pai de 
G5/ G6 

Não 06 

M 15 C11 23 23 09 04 
 

União 
estável 

788,00 pai de 
C11  

Não 05 

M 16 G7 e 
G8 

25 31 09 09 
 

União 
estável 

2.000,00 pai de 
C12 

Não 05 
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existir maior sobrecarga pela demanda de cuidados diferenciados nas situações nas 

quais as crianças são de risco. 

 A média da renda familiar mensal foi de R$ 2.105, 07, com a menor renda de 

R$788,00 reais e a maior de R$5000,00. O provedor3 principal, na sua maioria, são 

os pais das crianças, representando 53,3% (n = 08) dos participantes, seguidos das 

avós e avôs com 20% (n = 03) cada um deles. O total de moradores foi, em média, 

de 5,3 moradores, com DP de 1,12 pessoas.  

 Ainda sobre a questão econômica 14 (93,3%) famílias dispõem de, menos de 

um salário mínimo4 per capita, para sobreviverem. Segundo as informações do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2015 a), tendo como referência 

o ano de 2014, estas famílias dispuseram de valores menores do que a renda per 

capta brasileira (R$1052,00) e da renda per capta do estado de Minas Gerais 

(R$1049,00). Cabe ressaltar que a família de M03 vive com uma renda de R$788,00 

para 07 moradores (renda per capita de R$ 112,57), considerada, portanto na faixa 

de pobreza conforme decreto n. 8.232 que estipula as rendas em até R$154,00 para 

esta denominação (BRASIL, 2014). 

 Embora a maioria das famílias não se encontre na faixa da pobreza, as 

rendas per capta foram inferiores a média da menor renda per capta dos estados 

brasileiros, que se refere a do estado do Maranhão, com o valor de R$461,00 (IBGE, 

2015a). 

 Os aspectos que afetam tanto a ordem econômica como a social interferem 

diretamente nas condições de saúde da família, Carvalho (2013) ressalta que 

grande parte dos adoecimentos está relacionada à como as pessoas nascem e 

vivem no meio de condições socioecômicas desfavoráveis. Dessa forma, a situação 

financeira pode ser entendida como um determinante social de saúde, assim como a 

política, a cultura e os ambientes de saúde. 

 Especialmente considerando o contexto estudado, a condição do risco, 

sobretudo que demanda cuidados, relaciona-se ao maior empobrecimento da família 

devido aos gastos necessários e à disponibilidade de alguém para cuidar, reduzindo 

                                                           
3 Entende-se por provedor a pessoa encarregada de prover alguma coisa, quem fornece, 

abastecedor (DICIONÀRIO AURÈLIO, 2004). Refere-se àquele que dá o sustento 

4 Valor do salário mínimo na época da coleta de dados, entre os meses de julho a outubro de 2015, 

estimado em R$788,00 
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a fonte de renda. Esta é uma situação observada nesta população estudada, na qual 

10 (66,6%) das mães do estudo não trabalharem fora de casa e permanecerem por 

conta do cuidado a criança. 

 Embora somente uma mãe tenha se apresentado como a provedora, das 15 

participantes do estudo, 05 (33,3%) atualmente trabalha fora. Ainda que algumas 

mulheres estejam inseridas no mercado de trabalho, elas têm recebimentos 

menores do que os homens, não sendo, portanto provedoras.  

 Sobre as mães que trabalham fora, na visita domiciliar elas relataram como se 

organizavam para o cuidado das crianças em sua ausência, a maioria delas contava 

com a ajuda de familiares próximos para o cuidado dos filhos. A mãe M05 referiu 

trabalhar em horário noturno, em um hospital, em plantão de 12/36h, assim o marido 

assumia os cuidados da criança em sua ausência. As mães M02, M04 e M09 

contavam com a ajuda das avós maternas. Já a mãe M01 era viúva e seus 

familiares eram de outra cidade, por isso deixava suas crianças G1 e G2 na creche 

durante o dia, de segunda a sexta-feira. 

 Para a descrição das profissões, optou-se por utilizar a padronização do 

Código Brasileiro de Ocupação (CBO) de 2002 (IBGE, 2015b). Dois (13,3%) dos 

pais estavam desempregados no momento da coleta dos dados, 01 era marceneiro 

e o outro vendedor - no comércio de mercadorias. Um desses pais desempregados 

foi informado pela mãe como o provedor principal, porém no decorrer da entrevista a 

mãe da criança informou receber benefício do governo devido à condição de saúde 

da criança, e é por meio desta renda no valor de R$788,00 que as despesas da casa 

têm sido pagas atualmente. 

  As demais profissões dos pais foram: segurança pessoal, motociclista e 

ciclista de entrega rápida, comerciantes varejistas, cada profissão com 02 (13,3%) 

em cada profissão. Motorista de ônibus, instrutor de autoescola, representante 

comercial autônomo, professor de orientação educacional, e auxiliar de produção – 

na confecção de roupas com 01 (6,6%), cada um.  Ainda sobre a profissão dos pais, 

01, (6,6%) não foi informado e 01, (6,6%) pai é falecido. 

 As ocupações entre as mães eram: auxiliar de limpeza, vendedor - no 

comércio de mercadorias, auxiliar administrativo com 02 (13,3%), em cada um. 

Outras profissões apresentadas foram: atendente balconista, e cozinheira de 

restaurante com 01, (6,6%) profissão. A partir da padronização da CBO de 2002 
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considera-se que 06 (40%) das mães não possuíam profissão no momento da 

coleta, sendo que 01 delas referiu ser estudante e 05 são consideradas do lar. 

 Em relação à escolaridade materna, a maioria 53,3% (n = 08) possuía 11 

anos e 33,3% (05) tinham 09 anos de estudo. Entre os pais 40% (n = 06) 

apresentava 09 anos de estudo, seguido de 33,3% (n = 05) com 11 anos de estudo 

e 20% (n = 03) possuíam escolaridade inferior a 5 anos de estudo. Neste estudo, as 

mães apresentaram uma média de ensino de 10 anos (DP 1,97), e os pais de 8,86 

anos (DP 2,53). 

 A média de anos estudados no Brasil é de 7,7 anos, contudo a escolaridade 

média brasileira apresenta variações, sendo que a menor média se encontra na 

região Nordeste com 6,4 anos, e a maior no Sudeste com 8,4 anos de estudos 

concluídos (IBGE, 2014).  Já média de anos estudados em Minas Gerais atingiu o 

valor de 7,2 anos (MINAS GERAIS, 2014).  

 Comparada à escolaridade nacional, às regiões brasileiras, e ao estado de 

Minas Gerais, observa-se que o nível de anos estudados dos pais e mães está 

acima da média. Contudo esses valores ainda estão aquém do proposto na meta 8 

do PNE (Plano Nacional de Educação), que objetiva atingir um mínimo de 12 anos 

de estudo, para a população, até 2020 (IBGE, 2014).    

 Cabe ressaltar acerca do ensino superior que, segundo o IBGE (2014) o 

Brasil possui a menor proporção de pessoas com ensino superior completo, fato que 

vai de encontro aos achados deste estudo, em que nenhum dos sujeitos apresentou 

a escolaridade superior a 12 anos. 

 Em relação à escolaridade materna, autores reforçam que os anos estudados 

desempenham um papel significativo na promoção de comportamentos adequados 

em busca de cuidados preventivos e a utilização eficaz dos serviços de saúde 

(BEHERA, 2015; DESAI; ALVA, 1998).  

 Cabe reforçar que, embora a escolaridade materna influencie no 

desenvolvimento da criança, esta não deve ser considerada isoladamente e sim em 

conjunto com a renda, e as questões culturais que envolvem o cotidiano familiar 

(SANTOS et al., 2008).  
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5.1.2 Caracterização das crianças 

 

 Das 19 crianças em condição de descontinuidade 10, (52,6%) eram de origem 

do ambulatório de seguimento do hospital A, e 09, (47,4%) do ambulatório de 

seguimento do hospital B. A média de tempo de descontinuidade do seguimento foi 

de 12,1 meses (DP de 4,65 meses). 

 Cabe destacar que as indicações para o seguimento nos dois serviços 

apresentam algumas diferenciações, o que pode ser posteriormente confirmado no 

perfil da população atendida em cada um dos serviços. No ambulatório do hospital 

A, os critérios para o seguimento são: prematuros nascidos com IG igual ou inferior 

a 32 semanas e/ou menor que 1500g, crianças nascidas pequenas para a idade 

gestacional (PIG), e crianças que apresentem alterações neurológicas à alta, 

independente da idade gestacional e peso.  

 No ambulatório do hospital B, o critério de inclusão para o seguimento são as 

crianças nascidas com peso menor que 1500 g e/ou a idade gestacional inferior a 34 

semanas, embora, em nossos dados, conste uma criança nascida com 36 semanas 

e com peso de 2000 g,cadastrada no programa de seguimento deste ambulatório. 

 Em relação em relação à idade gestacional de nascimento (IG)5,observa-se 

que, no ambulatório do hospital A, houve uma distribuição uniforme entre as 

crianças que nasceram à termo, com prematuridade moderada, ou muito 

prematuras, com 33,3% (n= 03), em cada uma das faixas. No peso de nascimento6 , 

01, (11,1%) criança nasceu com o peso >2500g, 06 (66,6%) com baixo peso (BP) e 

02, (22,2%) com muito baixo peso (MBP). 

 No ambulatório do hospital B, 06 (60%) crianças nasceram muito prematuras 

e 04, (40%) com prematuridade moderada. Quanto ao peso 04, (40%) nasceram 

com BP e 06, (60%) nasceram com MPB.  

                                                           
5 Com base nas semanas de idade gestacional considera-se extremamente prematuro as crianças 

nascidas com menos de 28 semanas, muito prematuros os nascidos entre 28 a <32 semanas, e 

moderada aqueles nascidos entre 32 a <37 semanas de gestação (WHO, 2012). 

6 Considera-se criança com baixo peso ao nascer, aquelas nascidas com < de 2500 g. O BNP é ainda 

classificado em: peso muito baixo peso ao nascer, os RNs nascidos com < de 1500 g, e peso 

extremamente baixo ao nascer, as crianças nascidas com menos de 1000 g (WHO, 2012) 
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Ressalta-se que, dentre a população estudada de cada um dos dois cenários 

não houve prematuros extremos ou de baixo peso extremo ao nascer. Observa-se 

que, nos dois cenários, a maioria das crianças nasceram prematuras.  

 A criança nascida prematura apresenta maior risco de atraso no crescimento 

(VIEIRA et al., 2013). Além da probabilidade de comprometimento do crescimento 

ponderal, autores afirmam que a sobrevivência de crianças nascidas em condição 

de risco, frequentemente prematuras, elevam a morbidade infantil e a possibilidade 

de maior número de sequelas neuropsicomotoras, demandando acompanhamento 

pelos profissionais de saúde (DORNELAS; DUARTE; MAGALHÃES, 2015). 

 Assim, como a prematuridade, o peso também influencia na condição de risco 

da criança. Aqueles que nascem de muito baixo peso apresentam maior risco de 

desenvolver problemas cognitivos e comportamentais no decorrer da vida. Um 

estudo realizado com crianças nascidas nestas condições ressalta que, 76% dos 

lactentes entre 18-24 meses avaliados apresentaram índices de desenvolvimento 

mental inferiores, comparado às crianças nascidas a termo e de baixo risco (REIS et 

al., 2012). 

 Além de diagnósticos relacionados à prematuridade e/ou baixo peso ao 

nascimento, 03, (15,8%) possuíam diagnósticos associados sendo que uma criança 

apresentava Síndrome de Moebius, outra hidrocefalia e a terceira possuía histórico 

de sífilis congênita, sem alterações aparentes. 

 Sobre a condição de saúde atual das crianças, de acordo com o 

entendimento das mães, 11 (57,9%) não apresentavam problemas de saúde, 06 

(31,6%) tinham bronquite ou asma, e 02 (10,5%) conviviam com condições de 

cronicidade causadas pela síndrome de moebius e hidrocefalia. 

 As mães relataram que 42,1% (n = 08) das crianças precisaram ser 

hospitalizadas, pelo menos uma vez, após a alta da UTIN, sendo que 04 crianças 

foram reinternadas 01 vez, 01 criança reinternou duas vezes, 02 crianças 

reinternaram quatro vezes, e 01 criança precisou ser hospitalizada mais de 10 

vezes, após a alta da UTIN. 

  Os motivos das reinternações foram especialmente por motivos respiratórios, 

exceto uma criança que se hospitalizou para coloção de válvula, e outra por 

questões secundárias à Síndrome Moebius, como complicações nutricionais, 

dificuldade de deglutição, parada respiratória e colocação de gastrostomia. Ressalta-
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se que esta última foi a criança que apresentou mais de dez internações 

hospitalares. 

 A condição de risco destas crianças, por si só, favorece as reinternações 

hospitalares, entretanto este número tende a ser maior entre as crianças não 

acompanhadas do que aquelas em seguimento ambulatorial. Considera-se que o 

seguimento ambulatorial mais do que proporcionar acompanhamento o 

desenvolvimento neuropsicomotor e o diagnóstico precoce, auxilia na prevenção das 

reinternações de crianças nascidas prematuras e de baixo peso (HAYAKAWA et al., 

2010). 

 Na população estudada, as mães infomaram que 07 (36,8%) crianças não 

faziam uso de nenhuma medicação, 03 (15,8%) utilizavam broncodilatador, 02 

(10,5%) faziam uso contínuo de anticonvulsivante. O uso destas medicações se 

soma à condição de risco destas crianças, especialmente pelo cuidado necessário à 

administração de medicamentos em crianças, e as repercussões possíveis do uso 

destas medicações. 

 Autores ressaltam que a administração de determinados medicamentos é 

complexa para o cuidado no domicílio, referem que, portanto, há necessidade de 

novas intervenções que auxiliem os cuidadores a gerir melhor a administração 

medicamentosa, consequentemente, que promova a melhoria da qualidade dos 

cuidados em casa, aumente a competência e confiança entre os familiares e 

proporcione conforto e alívio para os indivíduos em uso de medicações controladas 

(JOYCE; LAU, 2013). 

 É desejável que as intervenções para o cuidado medicamentoso se baseiem 

na orientação e capacitação das mães, ainda na transição do hospital para o 

domicílio. Contudo é necessário que a estimulação ao cuidado seja contínuo, 

centrado na família e não somente na figura materna. Outro aspecto e refere à rede 

de saúde que precisa ser organizada e reestruturada para que o suporte à família de 

crianças com necessidades especiais de saúde seja garantido (RAMOS et al., 

2015). 

 Embora a Sociedade Brasileira de Pediatria (2012) recomende a 

suplementação de ferro até 24 meses de idade para todas as crianças, e a 

totalidade da população estudada se encontre dentro desta faixa, somente 7 (36,8%) 

das crianças utilizavam antianêmicos. A anemia nos primeiros anos de vida, ainda 
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que tratada, tem grande impacto no desenvolvimento cognitivo da criança, 

perceptível comumente na idade escolar (ENGLE et al., 2011).  

 Sobre o acompanhamento da criança em outros serviços, foi relatado pelas 

mães que 13 (68,4%) crianças estavam sendo acompanhadas em Unidades Básicas 

de Saúde, 02 (10,5%) mantinham acompanhamento em um serviço específico 

denominado Posto de atendimento médico, 1 (5,3%) acompanhava em Plano de 

saúde, 1 (5,3%) acompanhava concomitantemente no Plano de saúde e na Unidade 

Básica de Saúde, e 10,5% (n= 2) das crianças não estavam sendo acompanhadas 

em nenhum serviço de saúde. (Quadro 4) 

 

Quadro 4: Diagnósticos de saúde das crianças em descontinuidade do seguimento 

ao nascimento e na atualidade, Belo Horizonte – Minas Gerais, 2015 

Criança IG ao 

nascer 

(seman

as) 

Peso ao 

nascer 

(gramas) 

Diagnóstico 

ao 

nascimento 

Diagnósti

co atual 

Nº  e 

internações 

após alta 

da UTIN 

Uso de 

medicação 

e tipo 

Ambulatório 

de origem 

Tempo 

de 

abando

no  

Serviços 

utilizados 

no 

momento 

da coleta 

G1 32 1790 prematuridade

/ 

gemelaridade/ 

baixo peso 

bronquite 

asmática 

   0 sim/ 
broncodilata
dor 

Ambulatório 

do hospital B 

11 

meses 

Unidade 

básica de 

saúde 

G2 32 1390 prematuridade

/ 

gemelaridade/ 

baixo peso 

bronquite 

asmática 

   0 sim/ 

broncodilata

dor 

Ambulatório 

do hospital B 

11 

meses 

Unidade 

básica de 

saúde 

C1 36 2000 Prematuridade

/ baixo peso 

bronquite   0 não Ambulatório 
do hospital B 

14 
meses 

nenhum 

C2 30 1450 Prematuridade

/ baixo peso 

----   0 não Ambulatório 

do hospital B 

22 

meses  

nenhum 

C3 34 1845 Prematuridade

/ baixo peso 

---- 0 não Ambulatório 

do hospital A 

18 

meses 

Plano de 

saúde 

C4 30 1525 Prematuridade

/ baixo peso 

bronquite 1 sim/ 

antianêmico 

Ambulatório 

do hospital A 

12 

meses 

Unidade 

básica de 

saúde 

C5 32 1600 Prematuridade

/ baixo peso 

---- 0 não Ambulatório 

do hospital A 

10 

meses 

Unidade 

básica de 

saúde 
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Quadro 4: Diagnósticos de saúde das crianças em descontinuidade do seguimento 

ao nascimento e na atualidade, Belo Horizonte – Minas Gerais, 2015 

(continua) 

C6 31 2260 Prematuridade

/ baixo peso 

---- 0 sim/ 

antianêmico 

Ambulatório 

do hospital B 

15 

meses 

Unidade 

básica de 

saúde 

G 3 29 1390 Prematuridade

/ 

gemelaridade/ 

baixo peso/ 

hidrocefalia 

hidrocefali

a 

1 sim/ 

anticonvulsiv

antes 

Ambulatório 

do hospital B 

17 

meses 

Posto de 

atendimen

to médico 

G 4 29 1410 Prematuridade

/ 

gemelaridade/ 

baixo peso/ 

---- 0 não Ambulatório 

do hospital B 

17 

meses 

Posto de 

atendimen

to médico 

C 7 32 1840 Prematuridade

/ baixo peso/ 

---- 1 sim/ 

antianêmico 

Ambulatório 

do hospital B 

3 meses Unidade 

básica de 

saúde 

C8  36 2770 Prematuridade asma 1 sim/ 

broncodilata

dor 

Ambulatório 

do hospital A 

12 

meses 

Unidade 

básica de 

saúde e 

plano de 

saúde 

C9  41 2465 Baixo peso/ 

PIG/ Sífilis 

congênita 

---- 0 não Ambulatório 

do hospital A 

11 

meses 

Unidade 

básica de 

saúde 

C10 39 1775 Baixo peso/ 

PIG/ 

---- 0 não Ambulatório 

do hospital A 

12 

meses 

Unidade 

básica de 

saúde 

G5 29 1185 Prematuridade

/ 

gemelaridade/ 

baixo peso/ 

---- 4 sim/ 

antianêmico 

Ambulatório 

do hospital A 

7 meses Unidade 

básica de 

saúde 

G6 29 1230 Prematuridade

/ 

gemelaridade/ 

baixo peso/ 

---- 10 sim/ 

antianêmico 

Ambulatório 

do hospital A 

7 meses Unidade 

básica de 

saúde 

C 11 40 2230 Síndrome de 

Moebius 

Síndrome 

Moebius 

4 sim/ 

anticonvulsiv

antes 

Ambulatório 

do hospital A 

17 

meses 

Unidade 

básica de 

saúde 

G7 30 1410 Prematuridade

/ 

gemelaridade/ 

baixo peso/ 

bronquite 2 sim/ 

antianêmico 

Ambulatório 

do hospital B 

7 meses Unidade 

básica de 

saúde 

G8  30 1055 Prematuridade

/ 

gemelaridade/ 

baixo peso/ 

---- 0 sim/ 

antianêmico 

Ambulatório 

do hospital B 

7 meses Unidade 

básica de 

saúde 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2015 
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5.2 Análise das categorias empíricas 

 

 Na análise dos dados emergiram 04 categorias: 1) A compreensão das mães 

acerca das necessidades de cuidados das crianças; 2) O seguimento ambulatorial e 

as contribuições para a saúde das crianças de risco; 3) Fatores socioeconômicos e 

aspectos da vida cotidiana que interferem na manutenção do seguimento 

ambulatorial; e 4) Aspectos relacionados ao serviço de seguimento e suas 

contribuições para a descontinuidade do cuidado no ambulatório de seguimento. 

(Figura 4) 

 

Figura 4: Representação gráfica da descontinuidade do seguimento ambulatorial, 

evidenciados nas categorias analíticas, Belo Horizonte - Minas Gerais, 2015 

 

 

 

                                          Fonte: elaboração própria, 2015 
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5.2.1 A compreensão das mães acerca das necessidades de cuidados às 

crianças 

 
 
 As crianças egressas de UTIN, em sua maioria aquelas nascidas prematuras 

e/ou de baixo peso, contribuem para a composição de uma população de risco. Esta 

condição conforma um contexto de cuidado à criança diferenciado, portanto de um 

suporte sistematizado, ao longo prazo, por uma equipe multiprofissional 

especializada (MORAIS; QUIRINO; CAMARGO, 2012) 

 O ambulatório para crianças de risco, portanto, é um espaço de atenção que 

propõe um cuidado diferenciado daquele que acontece no seguimento de crianças 

de risco habitual. Nele, objetiva-se a identificação precoce de alterações no 

crescimento e desenvolvimento, reduzindo-se as possibilidades de sequelas futuras 

no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. 

 Apreende-se, por meio do discurso das mães, que elas possuem um 

entendimento de que as crianças não precisam de cuidados diferentes daqueles 

oferecidos para as crianças de risco habitual. Este entendimento fica expresso ao 

falarem do bom desenvolvimento que observam em seus filhos e, portanto, da não 

necessidade do seguimento ambulatorial para as suas crianças. 

 

  
Acho que não [precisa de cuidados especiais], porque ela é tranquila, não 
dá nenhum problema de saúde, é tranquila, então não precisa não. (M 04.1) 
 
 
Eu acho que não [precisa de cuidados especiais], ele é muito esperto, tudo 
que você fala com ele, ele fala a mesma coisa, se você faz alguma coisa ele 
tenta fazer igual. (M 11.1) 
 
 
Ah porque ele é um menino saudável, tá desenvolvendo bastante, ele 
cresceu muito, come direitinho, é muito bagunceiro, dorme bem, a noite 
mama até hoje, então ele tá normal comparado com a faixa etária, então tá 
tudo tranquilo (M 12.2) 

 

 

 As mães M04 e M12 se pautam na ausência da doença e no quanto suas 

crianças lhes parecem saudáveis, para afirmarem que elas não necessitam de 

cuidados especiais. Já M11 demonstra que a não necessidade de cuidados 

diferenciados se deve à percepção de que sua criança tem se desenvolvido 
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adequadamente. Nota-se que a observação desses comportamentos descritos pelas 

mães são poucos específicos para fazer definições quanto ao desenvolvimento 

neuropsicomotor das crianças, na faixa etária de até 2 anos. 

  Estudo realizado com familiares revelou que os cuidados relacionados ao 

desenvolvimento neuropsicomotor pode ser entendido de formas diferentes pelas 

mães, com percepções ainda vinculadas à aspectos biológicos. A visão voltada ao 

cuidado do corpo físico distancia a compreensão das dimensões psicológicas, 

culturais, emocionais, entre outras. Ressalta-se que o desenvolvimento infantil não 

se limita a determinação biológica, mas precisa ser entendido em um contexto 

multiconceitual, pautado na integralidade que se espera de um cuidado 

multidisciplinar (OLIVEIRA; NASCIMENTO; MARCOLINO, 2012).  

 A percepção materna influenciada pelo contexto biológico tem sido 

relacionada, tanto às condições socioeconômicas como culturais que permeiam a 

vida da família. A visão das mães, de um risco voltado para o patológico, direciona a 

descrença de que o desenvolvimento infantil possa ser afetado pelas condições de 

risco.O risco, neste caso, como algo não passível de ser visto, mas como fatores 

que podem contribuir ou não para o desenvolvimento de determinadas situações 

(MELO; ANDRADE, 2013).   

 Infere-se que a percepção das mães, limitada ao contexto biológico, pode 

interferir na identificação das necessidades de saúde dos seus filhos e nas escolhas 

que o cuidador faz na busca por serviços de saúde, que possam atender às 

necessidades da criança. 

 As autoras enfatizam que as mães apresentam dificuldade em entender o que 

seria o desenvolvimento adequado da criança e a possibilidade de 

comprometimentos, devido à prematuridade. Além disso, as mães tendem a 

apresentar um comportamento de negação frente aos possíveis comprometimentos 

que possam exercer influência no desenvolvimento de sua criança, mantendo 

sentimentos otimistas, em relação ao futuro dos filhos (MELO; ANDRADE, 2013). 

 O entendimento de que as crianças não precisam de seguimento de risco se 

mantém também quando as mães falam das trajetórias de cuidados pelas quais 

passaram seus filhos, incluindo o momento do nascimento e a internação na UTIN. 

Fica evidente, a partir dos fragmentos dos discursos das mães que havia uma 

preocupação maior em relação à criança nos primeiros dias de vida, mas, 

atualmente, elas não percebem que elas precisam de cuidado diferenciado. 
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(...) no início eu tive um cuidado maior com ele, hoje eu já não tenho este 
cuidado como se fosse ah ele é prematuro, pra mim ele é uma criança 
normal, ele tem o desenvolvimento de uma criança normal, então ele tem os 
cuidados de criança, de um bebê, mas especial por ele ter nascido 
prematuro eu não vejo. Aí eu falo que pra mim, por ele ter ido, igual ele 
internou a segunda vez, eu num..., eu tenho cuidado pra que ele não volte 
na UTI, se a doença se... Ele num, eu não vejo nenhuma precisão dele ter 
um tratamento especial não. (M 10.3.2) 
 
 
Criança tem que ter cuidado, mas eu, eu trato ela normal, como se ela fosse 
criança normal. No começo quando ela nasceu a gente fica com mais receio 
de certas coisas, mas agora, agora é normal, pela saúde dela, ela é, é 
espoleta, ela brinca, eu acho que é por isso. Que ela não tem dificuldade 
com nada.  (M 06.1) 
 
 
Não [precisa de cuidados especiais]. Porque você precisava ver, pelo o que 
eu vi quando eles nasceram, mas, eu achei que eles iam ficar com 
deficiência, assim em todos os sentidos. Para mim eles são perfeitos, não 
tem, eles são até além do que eu esperava. (M 14.1) 
 
 
 

 As crianças de M06, M10 e M14, referidas nos discursos, nasceram pré-

termos. A prematuridade como uma condição de gravidade, desencadeia maior 

envolvimento no cuidado à criança, no momento do nascimento. Contudo, esta 

concepção ao longo dos tempos é transformada, e a mãe passa a perceber o 

desenvolvimento do filho como algo natural. Todavia, os familiares desconhecem 

acerca das necessidades da criança, e, portanto precisam de informações sobre o 

processo e suporte, para que o cuidado seja diferenciado e pautado no 

desenvolvimento adequado da criança (LEMOS; VERÍSSIMO, 2015). 

 Uma das principais alterações que são vigiadas no seguimento ambulatorial 

se refere ao desenvolvimento neuropsicomotor. Ressalta-se que o atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor da criança pode ser uma condição transitória ou 

permanente, porém não há como definir como será a evolução clínica da criança 

considerada de risco. Isto pressupõe que a criança demanda ser acompanhada e 

avaliada periodicamente pelos profissionais de saúde (DORNELAS; DUARTE; 

MAGALHÃES, 2015). 

 Outro fator que merece destaque, no  que se refere à prematuridade diz 

respeito ao comprometimento intelectual da criança. Autores afirmam que as 

crianças nascidas prematuras tendem a apresentar menores habilidades nas 

atividades cognitivas, em comparação às crianças nascidas a termo, entretanto 
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essas alterações muitas vezes são percebidas somente na idade escolar 

(NASCIMENTO; CARVALHO; IWABE, 2012). A condição da prematuridade 

influencia no desenvolvimento da criança ao longo do tempo. Embora o risco de 

atraso no desenvolvimento da criança seja real, segundo Lemos; Veríssimo (2015), 

os potenciais atrasos são, algumas vezes, imperceptíveis.  

 A partir dos relatos apresentados infere-se que a condição de saúde e de 

desenvolvimento das crianças, na concepção das mães, perpassa por um 

entendimento circunscrito pelo que elas observam no cotidiano do cuidado dos seus 

filhos. Contudo, isto nem sempre expressa toda a complexidade do cuidado que 

pode ser demandado por estas crianças, na perspectiva de redução de seus riscos. 

 Lemos; Veríssimo (2015) reforçam o que as mães demonstraram neste 

estudo. O autor refere que a família compreende as necessidades de cuidado, a 

partir do que é observado na criança e no que se constrói na experiência pessoal 

com este cuidado ao filho, e isto pode trazer implicações na maneira como os pais 

compreendem a necessidade de acompanhamento da criança. 

 As participantes revelam que foram informadas pelos profissionais acerca da 

necessidade do acompanhamento, contudo a informação recebida não foi suficiente 

para que mantivessem as crianças no seguimento.  

  

Por ser uma criança prematura o médico, eles falam sim que tem que ter 
acompanhamento, porque é diferente, mas graças a Deus está indo tudo 
bem, tá fazendo os exames direitinho, to acompanhando com o médico [do 
posto], tá indo normal pra uma criança da idade dele. Ao meu ver não, 
porque eu tenho olhado as crianças da idade dele e tá no mesmo, na 
mesma forma  (M 05.1)  
 
 
Igual ela [profissional de saúde] falou que elas iam demorar mais fazer as 
coisas por ser prematura, mas pela idade delas eu acho assim, agora elas 
estão quase andando já, faz tudo assim que os meninos da idade delas tá 
fazendo, apesar delas falar que elas iam ficar atrasadas, só que eu não 
acho que elas ficaram, por isso que eu acho que elas não precisa assim. (M 
16.4) 

 

Ah, eu acho que não [precisa de cuidados especiais], elas é super normal 
assim, igual as outras crianças. Todo mundo fala que porque elas são 
prematuras precisa de um cuidado maior, mas eu acho assim que elas 
desenvolveram super bem, elas interagem com as crianças da idade delas, 
elas brincam do mesmo jeito, então, eles lá [os profissionais]falam que elas 
precisam do cuidado porque elas são prematuras, mas eu acho que não 
tem necessidade não. (M 16.3) 
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 O serviço possui informações substancialmente importantes, mas que não 

conseguem transpor o outro lado, portanto a comunicação não ocorre de maneira 

adequada para atender às necessidades que o usuário apresenta, neste caso a 

informação ocorre de forma assimétrica (SANCHEZ; CICONELLI, 2012). 

 Autores discutem que a efetividade da informação em saúde é o que 

empondera o indivíduo para as escolhas de utilização dos serviços de saúde, 

contudo este processo é tranversalizado pelo sócio cultural e pelas condições 

socioeconômicas, tanto de quem fornece como de quem recebe a informação. As 

disparidades na oferta da informação comprometem o acesso e o emponderamento 

do usuário, é, portanto uma das causas das desigualdades em saúde. Este 

argumento sinaliza que as políticas de saúde precisam reorientar estratégias com 

ênfase na comunicação em saúde (THIEDE; McINTYRE, 2008). 

 Além da assimetria da informação, os fragmentos dos discursos das mães 

indicam que elas fazem comparação do desenvolvimento de seus filhos nascidos 

pré-termos com outras crianças do seu meio social e familiar. O discurso de M 10 e 

M 12 demonstram ainda que a mãe compara o desenvolvimento da criança com 

seus filhos anteriores. Estas comparações indicam que as mães aparentam ter 

segurança em afirmar conhecer as fases do desenvolvimento da criança, que, 

segundo elas, se encontram dentro dos padrões da normalidade. 

 Entretanto, o parâmetro de comparação com crianças da mesma idade é 

insuficiente para avaliar as necessidades de cuidado diferenciado demandado pela 

criança de risco, portanto para captar a necessidade de seguimento ambulatorial. 

 Para as crianças de risco, a atenção primária à saúde, em caráter 

complementar ao ambulatório, oferece consultas de acompanhamento por meio da 

realização de puericultura. A escuta que as mães fazem, quanto ao que é dito pelos 

profissionais que atendem às crianças na atenção primária, aparentemente, vão ao 

encontro da percepção que têm de que a criança apresenta um desenvolvimento 

adequado para a faixa etária; sendo este entendimento reforçado pelo apoio dos 

profissionais do centro de saúde. Estes profissionais, segundo as participantes, 

esclarecem suas dúvidas, sempre que necessário.  

  

Não [acho que precisa de cuidados especiais], eu acho que não porque eu 
tiro dúvida pelo o da minha irmã. Minha irmã também tem um neném da 
mesma idade que ele, e eu vejo que os dois assim, a comparação é a 
mesma coisa. Pelo também acompanhamento que eu faço com ele no 
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posto, os médicos me relatam isso, falam que o peso, tamanho, o 
desenvolvimento dele tá sendo de uma criança idade dele. Porque eles 
colocam a idade dele a idade que ele realmente teria hoje, então eles 
equiparam ele aí. Eu vejo pelo da minha irmã que realmente eles se 
equiparam mesmo, então eu acho que, aparentemente eu não vejo que ele 
tem problema nenhum, um atraso, alguma coisa do tipo. (M 09.2) 
 
 
Eu tenho familiares que tem filho pequeno também, então eu tenho duas 
filhas, ele é o caçulinha, então por conhecer, já saber como é a fase, pelo 
fato de ir sempre no posto de saúde e perguntar alguma dúvida, é isto que 
me deixa tranquila, ele tá normalzinho. (M 12.3) 
 
 

Eu tenho três filhos, então eu olho o desenvolvimento dele, se ele já está 

conseguindo se alimentar sozinho, as palavras que ele fala, se ele  corre, se 

ele por exemplo é bem comunicativo, é nervinho (...) Eu comparo em 

relação a isso (...). Ele chuta bola, ele gosta de brincar, então eu observo 

essas questões, questão da alimentação se ele está comendo bem pra 

idade dele. (M 10.4) 

 

 

 Os fragmentos dos discursos permitem apreender que as mães utilizam como 

parâmetro de comparação dos filhos, o desenvolvimento de crianças nascidas fora 

das condições de risco. 

 Estas mães reiteram a suas perspectivas quanto ao desenvolvimento dos 

filhos voltado para o contexto biológico, elas entendem que as situações de risco 

que demandam cuidados referem-se a determinados adoecimentos que possam 

colocar a vida dos filhos em risco, e não necessariamente situações que podem 

interferir na forma como eles levam a vida.  

 Para esta discussão acerca da concepção que as mães apresentam acerca 

da saúde dos filhos faremos uso da produção de Canguilhem (2009) quanto à 

delimitação entre o normal e o patológico. O autor sugere que a diferenciação do 

que se considera patológico, em relação ao que é normal, é complexa, uma vez que, 

cada indivíduo, como ser único, pode produzir comportamentos distintos. Nesta 

concepção, uma condição de doença pode ser vista como normal, quando 

independente do resultado que ela produz no indivíduo, mas de como isto é 

percebido. 

  Por este entendimento, a dificuldade das mães em referirem que algo está 

diferente do que é esperado, pode-se dever ao fato de ainda fazer parte do risco não 

materializando ainda modificações perceptíveis na vida das crianças. Para 

Canguilhem (2009), a doença é real somente a partir do momento que o doente 
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conhece esta existência em si, assim a condição de risco presente no conhecimento 

dos profissionais de saúde não pode estar dissociada do indivíduo, que percebe e 

manifesta a sua condição de saúde. 

 Neste caso, o conhecimento do risco poderia então ser tomado como um 

indicador para o cuidado e não, necessariamente, para uma diferenciação entre o 

normal e o patológico para “classificar” estas crianças. Portanto, ao fazer uso do 

conhecimento de risco, os profissionais buscam manter a criança dentro da condição 

em que, atualmente, é percebida pelas mães, na forma como seus filhos seguem na 

vida, que é a de normalidade.  

 O autor ressalta que não há nada na ciência que, antes não tenha aparecido 

na consciência, portanto reafirma que o ponto de vista do sujeito, neste caso, dos 

familiares da criança de risco, é o que é verdadeiro, e que modela a percepção do 

risco pela família. Portanto, não é a ausência da normalidade que constitui a 

anormalidade, mas sim a maneira de viver.  À medida que o patológico apresenta 

relação com a normatividade da vida, este pode ser considerado pelo indivíduo 

como algo normal, embora esta concepção seja diferente do que se considera 

fisiológico (Canguilhem, 2009). 

 No contexto das condições de risco pautadas no patológico e na normalidade, 

M10 relata que sua criança apresenta bronquite e por isso demanda um cuidado 

diferenciado para esta condição; M02 também reconhece que sua filha necessita de 

acompanhamento devido a problemas respiratórios.  

 

O filho da minha irmã nasceu no mesmo dia que ele, e o comportamento 

dos dois é, ele nasceu de 38 semanas, na data certa, e o comportamento 

dos dois são iguais, então eu não acho que ele tenha necessidade de um 

cuidado especial, tirando a asma e a bronquite também, então eu tenho que 

ter cuidado de limpar a poeira, mas em relação ao que ele tem, mas 

especial por exemplo por ele ter nascido prematuro não. Ele tem o 

desenvolvimento normal, ele nasceu com o peso de uma criança normal 

apesar dele ter nascido com 36 semanas. Bom eu acho que não tem 

nenhuma necessidade especial para ele não. (M 10.2) 

 

É que nem eu te falei, ela é bastante saudável e tal, mas ela tem um 
probleminha respiratório, eu acho que ela precisa de acompanhamento só 
por causa disso, ela tem uma dificuldade para respirar, ela funga, é, acho 
que é só isso. É só isso mesmo, a questão dela fungar, e ter o probleminha 
respiratório. (M 02.1) 
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 As mães percebem a existência de transtornos que demandam cuidados, 

contudo não associam a situação de saúde da criança à condição de nascimento, 

nem percebem que isto pode exercer influência no desenvolvimento e nas condições 

de saúde da criança. São reconhecidos especialmente riscos que podem ter 

implicações sobre a vida, mas não necessariamente riscos que podem modificar as 

formas de levar a vida. O seguimento é uma forma de controlar os riscos, porém isto 

não faz parte do senso comum, e assim o cuidado à criança egressa da UTIN segue 

com ou sem o acompanhamento ambulatorial pela falta de clareza do risco. 

 Para Spink et al., (2008), a linguagem do risco permeia-se pelo meio social e 

pressupõe uma relação particular com o inesperado, com aquilo que pode ou não 

acontecer. As pessoas calculam os riscos baseando-se em experiências passadas, 

o contexto sociocultural, portanto influencia nas decisões e no preparo para os 

acontecimentos futuros.  

 Ainda segundo a autora, tanto o saber como o fazer carrega em sua essência 

maneiras de transmitir os riscos que são específicos de cada pessoa, porém 

interligados a três costumes culturais: a percepção do senso comum sobre os riscos, 

a visão de controle do homem sobre determinadas situações, e a imaginação do 

inesperado (SPINK et al., 2008). Esta influência do meio cultural pode direcionar a 

uma interpretação equivocada do que seja realmente o risco. 

 Ao pensar o risco à luz de Spink et al., (2008), pode-se compreender que a 

problemática transcende  à capacidade de entendimento no nível individual de cada 

mãe. Nesta lógica não se devem criar expectativas de que a mãe reconheça as 

condições de risco, assim como idealizado pelos profissionais de saúde, antes é 

preciso assumir junto à família a dificuldade de se conviver com o risco sem 

percebê-lo como tal.  

 Ainda na perspectiva de como o risco tem sido percebido pela família, o relato 

de M 10.2 refere que a criança apresenta um desenvolvimento adequado, embora 

tenha nascido com 36 semanas de gestação, portanto, próximo ao termo.  

 Essa situação tem sido caracterizada na literatura como “near term”, ou seja, 

crianças prematuras que nasceram entre 34-36 semanas de gestação e que são 

muitas vezes vistas com menor complexidade. Contudo, os estudos têm mostrado 

que as últimas semanas de gestação representam um período crítico de crescimento 

e desenvolvimento do cérebro, pulmões, e de outros sistemas, e que, portanto estes 
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recém-nascidos não estão totalmente amadurecidos (KUGELMAN; COLIN, 2013; 

SANTOS et al., 2009). 

 Neste sentido, as evidências apontam maiores riscos de complicações neste 

grupo de crianças, comparado àquelas nascidas a termo. As características dos 

lactentes “near term” associam-se a um risco maior de morbidade neonatal, 

alterações no desenvolvimento neurológico, a longo prazo, e problemas respiratórios 

no início da infância (KUGELMAN; COLIN, 2013; SANTOS et al., 2009; TEUNE et 

al., 2011). 

 As crianças nascidas próximo do termo apresentam ainda alta morbidade 

infantil, maior probabilidade de morte durante a infância, atraso no crescimento, nos 

dois primeiros anos de vida, risco de morbidade grave, no final da infância e 

desenvolvimento de doenças crônicas, quando adultos (SANTOS et al., 2009). 

 Embora as crianças “near term” apresentem várias condições de risco e 

possam ter comprometimentos, elas estão muito mais próximas da aparência física e 

tamanho das crianças nascidas a termo do que as nascidas pré-termos. Isto dificulta 

a apreensão do risco pela família.  

 Em outros discursos, verifica-se que algumas mães reconhecem que as 

crianças precisam de cuidado diferenciado. As crianças G1 e G2 (mãe M01), G3 e 

G4 (mãe M08) são gemelares.  G4 além de ser gemelar apresenta hidrocefalia, e a 

criança C11 (mãe M15) é portadora da síndrome de Moebius. 

 A síndrome de Moebius é caracterizada por paralisia congênita e não 

progressiva do VII e do VI nervos cranianos. Esta paralisação é frequentemente 

bilateral e pode comprometer outros nervos cranianos (CHILDREN'S 

CRANIOFACIAL ASSOCIATION, 2006).  

 Devido a esta síndrome a criança C11 apresenta alguns comprometimentos 

como o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, presença de traqueostomia e 

gastrostomia. Esta criança vive em uma casa de três cômodos com mais dois irmãos 

e os pais. C11 é totalmente dependente de cuidados que são realizados pela sua 

mãe, a família tem uma condição financeira precária, o pai está desempregado e a 

casa tem sido mantida com auxílio de doença da criança.  Embora em meio a 

grandes adversidades a mãe se mostra esperançosa com a filha e não refere 

dificuldades no cuidado à criança. 

 Já a criança G3, devido à hidrocefalia, apresenta válvula para drenagem de 

líquor cefalorraquidiano. Em relação ao uso de medicação, G1 e G2 fazem uso 
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esporádico de broncodilator, G3 e C11 fazem uso controlado de anticonvulsivante. 

Estas condições demandam maior cuidado por parte das mães e contribuem para a 

percepção que as mães têm sobre a necessidade de cuidado de suas crianças. 

  As necessidades de cuidados especiais evidenciadas pelas mães, a partir 

dos discursos, aparentemente estão relacionadas com as condições clínicas mais 

complexas dessas crianças. Neste caso, as necessidades de cuidados diferenciados 

atreladas às condições de risco são mais comumente expressadas pelas mães. 

 

 
Olha por elas ser gêmeas eu creio que sim [que elas precisam de cuidados 
especiais], mas assim em termo de, lá no ambulatório quando precisar  de ir 
agente tem que levar porque são gemelares, nasceram de sete meses, mas 
a saúde delas é como de uma criança normal, o peso, alimenta muito bem, 
não usa nenhuma medicação, crescimento é como uma criança normal. (M 
01.1) 
 
 
Só o G3 [tem necessidade de cuidado especial] por ele ter hidrocefalia, 
agora o G4 não tem necessidade não. Ele [G4] é mais esperto do que meu 
outro menino de 4 anos, faz tudo, conversa demais, pula, sobe nas coisas, 
te xinga, ele coloca vídeo no you tube da galinha pintinha. Ele faz tudo que 
você imaginar, ele é demais. (M 08.1) 
 
 
Sim [precisa de cuidados especiais] por causa da gastro, da cânula, aí tem 
que ter mais cuidado, tem que ficar aspirando, tem que ter mais cuidado. (M 
15.1) 
 

 

 Estas mães reconhecem a necessidade diferenciada de cuidado para suas 

crianças, mas contraditoriamente M01 refere parâmetros inespecíficos para justificar 

a normalidade do desenvolvimento das crianças G1 e G2, as mães M01 e M08 

referem aspectos que, na verdade, avaliam o crescimento da criança e que não 

correspondem à avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor. 

 Em síntese, o conjunto dos discursos das mães expressam as concepções 

que possuem acerca da condição de saúde das crianças, a sua relação com a 

normalidade e com o entendimento que possuem do que seria um processo de 

adoecimento. Ressalta-se que as mães ainda demandam informações acerca do 

processo do desenvolvimento e de adoecimento da criança. Neste sentido, 

compreende-se que a ideia de “normalidade”, pautado no que é visível precisa ser 

desconstruída entre as mães das crianças nascidas em condição de risco.  

 Para isto, a avaliação de um profissional e os recursos disponibilizados à 

família devem oferecer informações que vão além do que se pode ser percebido. 
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Portanto é de responsabilidade do serviço, da gestão e das políticas públicas prover 

as informações adequadas a estes sujeitos (LEMOS; VERÍSSIMO, 2015). 

 

5.2.2 O seguimento ambulatorial e as contribuições para a saúde das crianças 

de risco  

 

 Esta categoria emergiu dos discursos das mães ao expressarem as suas 

concepções acerca da contribuição ou não do seguimento ambulatorial para a saúde 

de seus filhos. Os discursos permitem evidenciar que a maioria das mães refere que 

o seguimento nos serviços ambulatoriais pesquisados é importante, embora a 

descontinuidade se configure como uma realidade comum entre estas crianças 

egressas das UTINs.  

 As participantes evidenciam a vivência durante o período em que realizaram 

seguimento de um cuidado em saúde, organizado por meio do atendimento por 

especialidades e no acesso a profissionais de diferentes áreas para o atendimento 

às necessidades de suas crianças. Verifica-se que as cuidadoras enfatizam a 

importância do atendimento dos profissionais especializados para o 

desenvolvimento dos filhos, quando referem que o atendimento é importante, e que 

os especialistas sabem as condutas certas a serem tomadas, como a medicalização 

e a realização de testes. 

 

 

[O seguimento ambulatorial] tem que cuidar de ir, mas assim que der para ir 
eu vou porque para mim é muito importante sim, tem fonoaudióloga, essas 
coisa toda que tem lá, fisioterapia ocupacional, não é uma coisa que tem 
sempre no posto, é difícil marcar. Então assim é importante sim e muito bom 
para elas sim (M 01.2) 
 
 
Eu acho que contribui porque lá tem os especialistas, então eles vão saber 
o que realmente que ela tem, um remédio pra passar, então ir lá ajuda 
bastante. (M 02.2) 
 
 
[O seguimento ambulatorial] contribui, porque quando eu cheguei lá era 
menorzinha, eles faziam todos os testes com ela, já ficava, falou que ela era 
espertinha, tava espertinha, tava boa. Contribui bastante, eu fui tratada 
direitinho lá, nas consultas. (M 03.3) 
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Cabe ressaltar que a mãe M02 atribui os benefícios do ambulatório ao 

medicamento prescrito. Embora o seguimento ambulatorial tenha como função o 

tratamento de morbidades, suas atividades não se restringem a este foco. 

 Neste conjunto de discursos das mães, cabe destacar duas características 

acerca da contribuição das especialidades do atendimento multidisciplinar no 

seguimento ambulatorial. Uma, que ressalta a ideia de cuidado ampliado pautado na 

importância da criança ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, e outra 

que se refere à valorização de um serviço de seguimento pela sua condição para 

atender aos aspectos biológicos. 

 A mãe M01, atualmente, mantém acompanhamento de sua criança na 

unidade básica da saúde, local em que a equipe é restrita a poucos profissionais, 

como citada pela própria participante. E as crianças das mães M02 e M03 não têm 

sido acompanhadas em nenhum serviço de saúde. 

Embora as mães expressem por meio de seus discursos uma valorização do 

atendimento multidisciplinar vivem a contradição de decidirem pelo 

acompanhamento de seus filhos somente nas unidades básicas de saúde. 

 Ao mesmo tempo em que as mães reconhecem a contribuição do seguimento 

ambulatorial para a saúde da criança, elas relatam que descontinuaram o 

acompanhamento no serviço, expressando uma contradição quanto à necessidade 

do seguimento para o cuidado à criança de risco.  

 

 

[O seguimento ambulatorial contribui para saúde do seu filho?] sim foi bom, 
agora já passou um pouco do tempo, mas foi bom, e como que eu te falo? 
Foi bom, a gente sabe que tava indo pra poder ser bem acompanhado, pra 
criança, pra saber o dia-a-dia dela, e pra frente dela também, só que parei 
de ir. (M 05.6) 

 

[O seguimento ambulatorial] contribui, mas ela não chegou a fazer. O quê 
que aconteceu, ela saiu de lá com 1745, quando ela ficou internada na UTI, 
quando saiu ela era de baixo peso, a gente não podia ir embora, só que ela 
não tinha nenhum problema de saúde, só precisava pegar peso porque era 
prematura, [...], aí liberaram com a condição de toda semana a mãe tinha 
que ir lá e passar nas consultas essas coisas, só que pra te falar a verdade 
ela saiu com 1745, só que eu voltei lá só uma vez porque chega lá, eles só 
olham o peso dela pra ver como que tava, se tava pegando peso, só uma 
vez que eu fui, não voltei mais aí, mas eles nem ligou, aí fui e deixei. 
Continuei consultando ela no Posto até antes de fazer o Plano de Saúde, 
depois que eu fiz ela tá no plano de saúde onde todo mês eu levo. (...) (M 
04.3) 
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 As crianças das mães M04 e M05, além da condição de baixo peso, 

nasceram prematuras. M04 compreende que o baixo peso é uma condição de risco 

e que, devido a este fator, a criança deveria ser acompanhada, porém não 

reconhece a questão do peso e da prematuridade como um problema de saúde. O 

peso ocupa importâncias variáveis, durante a internação apresenta-se como um 

condicionante para a alta hospitalar e depois, no contexto do seguimento 

ambulatorial, parece ter menor importância ao ponto de não ser mais necessária a 

manutenção do seguimento. 

 Faz-se necessário refletir acerca do cuidado que vem sendo realizado ás 

crianças de risco e o atendimento às suas necessidades. Logo após a alta da UTIN 

a prioridade pode ser a de manter uma condição de ganho de peso para melhorar 

uma condição de saúde imediata. Outras ações vão sendo incorporadas depois, 

contudo, se não é construído um planejamento de cuidado com esta mãe e, 

preferencialmente, com a família, pode parecer-lhe que o seguimento se limitará à 

pesagem. 

 Autores propõem, como estratégia de plano do cuidado, o projeto terapêutico 

singular. Este tipo de planejamento possibilita que os cuidados sejam elaborados de 

acordo com a necessidade de cada sujeito, família ou coletividade, em lugar de se 

pautar na oferta de serviços que, frequentemente, limita o acesso (CAMPOS; 

DOMITTI, 2007; CAMPOS, 1999). Ao contrário, o projeto terapêutico singular busca 

criar espaços de proximidade e troca de saberes entre usuário, profissional de saúde 

e gestão (PINTO et al., 2011). 

 A aplicação do projeto terapêutico elaborado em conjunto com o usuário não 

deve ocorrer somente pela equipe de referência, mas precisa ser compartilhado com 

o conjunto de profissionais de saúde dos diversos níveis. Contudo, a 

responsabilidade principal pelo acompanhamento se mantém com a equipe de 

referência (CAMPOS, 1999). 

 Campos; Domitti (2007) ainda referem que o projeto terapêutico deve ser 

elaborado considerando-se a condição de risco, na singularidade de cada sujeito, 

família ou coletividade. Neste caso, o risco deve ser avaliado em uma dimensão 

ampliada, abrangendo além das questões clínicas, o social, econômico, ambiental e 

emocional.  
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  Entende-se que a utilização do projeto terapêutico singular valoriza e permite 

a participação da família em seu próprio plano de cuidados. Isto permite melhor 

compreensão das mães acerca das necessidades de saúde de suas crianças. 

 A propósito de como as mães percebem as necessidades de saúde e a 

contribuição do ambulatório para o desenvolvimento dos filhos, o fragmento do 

discurso de M12 permite apreender que, além de reconhecer a contribuição do 

seguimento, a mãe faz elogios aos profissionais e ao serviço.  

 O discurso aqui expressa a existência de uma realidade que se refere à 

satisfação e admiração ao atendimento recebido no ambulatório, contudo, nesta 

mesma realidade, a mãe faz a opção por descontinuar o seguimento ambulatorial, 

modificando-a portanto. 

 

 
[o seguimento ambulatorial] Contribui, eu gostei muito, embora eu parei de 
ir.  O acompanhamento no ambulatório, eu gostei muito do pessoal de lá, 
nossa, maior atenção, maior carinho, é muito bom, tava sendo muito bom 
acompanhar com ele lá, só que aí eu parei  o acompanhamento dele, tinha 
que ir até dois anos, porque eu não tive tempo de subir lá em cima pra 
remarcar, eu tava tentando ligar por telefone mas não tava conseguindo, aí 
eu, como eu estava acompanhando no posto também, como tá tudo ok eu 
não estou tão preocupada em acompanhar ele lá, porque lá é distante pra 
mim, é só isso, fora isso , é excelente (...)A única que eu falo é que eu fiquei 
muito satisfeita, porque desde a minha entrada até eu sair, gente eu fiquei 
assim apaixonada, muito bom, os profissionais são excelentes, tratam gente 
com muito carinho, eles são atenciosos, o que a gente precisa eles tá lá a 
disposição sempre com sorriso, então eu amei tudo, então é só coisa boa, 
eu indico as pessoas porque lá é excelente, muito bom, as profissionais são 
todas maravilhosas (M 12.5) 
 
 
 
 

 Neste discurso de M12, há dois desdobramentos importantes a se discutir, um 

se refere à acessibilidade evidenciada no relato sobre a distância do ambulatório 

que impede que a mãe continue o seguimento e opte pelo de operacionalização 

menos difícil, no caso pelo acompanhamento no CS. E outro que sinaliza relações 

de poder entre os profissionais e a mãe. 

 O conceito de acessibilidade baseia-se na multidimensionalidade que envolve 

tanto o social, como a política. A acessibilidade é algo mais do que a dimensão 

geográfica e se relaciona a condições socioeconômicas de um povo como a 

moradia, o poder aquisitivo e o nível de escolaridade (ASSIS; JESUS, 2012). Neste 

sentido, pode-se dizer que a acessibilidade ao ambulatório de seguimento tem 
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limitações importantes, a considerar que a mãe possui aspectos, como a distância, 

que interferem no acesso ao serviço. 

 Além dos fatores socioeconômicos, as dimensões da acessibilidade se 

processam no comprometimento com a criação de políticas que visem o acesso 

universal aos serviços de saúde, na organização da rede no sentido de prover 

respostas às necessidades do usuário, na responsabilização de gestores e 

profissionais em situar o usuário ao processo saúde-doença, por meio do 

acolhimento, vínculo e autonomia, e por último, na análise do acesso no contexto da 

cultura, valores e crenças dos usuários. Essas dimensões em conjunto fluem para o 

atendimento das necessidades de saúde e à integralidade do cuidado (ASSIS; 

JESUS, 2012). 

 Donabedian (1998) reforça que a acessibilidade é mais do que a 

disponibilização da assistência em determinado lugar e momento. Na sua 

concepção, a acessibilidade se divide em sócio-organizacional e geográfica, e em 

aspectos socioeconômicos que podem ser mensurados pela distância do serviço, 

tempo e gastos com o deslocamento, entre outras situações financeiras.  

 Ao refletir sobre os conceitos trazidos pelos autores, infere-se que o acesso 

da mãe tem sido dificultado por questões socioeconômicas. A disponibilização de 

espaço físico e de profissionais qualificados para o seguimento ambulatorial por si 

só não garante o acesso nem tampouco a continuidade do cuidado. Esta condição 

demonstra fragilidades da rede em relação à acessibilidade e oferece pistas para a 

criação de estratégias que facilitem a chegada das famílias aos serviços. 

  Ao retornar ao discurso de M12 em que a mãe expressa elogios ao 

seguimento ambulatorial, e considerando que a descontinuidade do seguimento 

pode desencadear nos profissionais julgamentos de valor, a manifestação 

demonstrada de que o seguimento ambulatorial e o atendimento oferecido pelos 

profissionais sejam de excelência, pode transcender o que de fato a informante 

relata, e sinalizar uma relação de poder entre profissionais de saúde e a mãe. 

 Segundo Foucalt (1979), o poder se manifesta em todas as partes e 

configura-se em saberes que se sobrepõem a outros saberes. Neste sentido, o 

poder desencadeia ações que podem se encontrar no que parece ser correto ou que 

pode ser verdade. A relação de poder sujeita muitas vezes a internalização de 

regras do que aparentemente é legítimo sem uma devida reflexão crítica.   
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 Contudo, ainda que o saber do profissional seja percebido pela mãe como 

verdadeiro e correto, a realidade da descontinuidade contradiz a importância da 

contribuição do seguimento referido. 

 Contrário aos discursos das mães, que enfatizam a importância do 

seguimento para o desenvolvimento e saúde das crianças, as mães M08 e M11 não 

acreditam que o ambulatório de seguimento possa contribuir para a saúde de suas 

crianças. Este discurso não foi constante e, embora somente duas mães tenham 

referido a ele, é um aspecto que merece ser discutido, especialmente pelo contexto 

aqui estudado. Na perspectiva de M08, o atendimento do seguimento ambulatorial é 

pouco efetivo porque os profissionais, em sua concepção, não avaliam as crianças 

de forma satisfatória, por isso a mãe não percebe que o atendimento realizado no 

serviço seja necessário.  

 M08, atualmente, faz acompanhamento de suas crianças (G3 e G4) em um 

Posto de Atendimento Médico (PAM), que é um serviço público perto de seu 

domicílio. A mãe compara o atendimento recebido neste serviço com o do 

ambulatório de seguimento, e, pautada nesta comparação, relata que suas crianças 

têm se desenvolvido mais com a assistência prestada pelo PAM, do que no 

ambulatório de seguimento.  Já M11 relata que o seguimento ambulatorial não se 

diferencia do atendimento oferecido no posto de saúde, por isso não contribui para a 

saúde de seu filho. 

 

[O seguimento ambulatorial contribui para a saúde de sua criança?] no 
serviço lá?  Mais ou menos. Nem tanto pra mais nem tanto pra menos, 
porque lá eles até olha eles, mais ou menos, mais olha (M 08.7) 

 

Aí eu larguei, falei assim, a não, ali pelo jeito, o G3 desenvolveu mais ali 
[Posto de atendimento médico (PAM)] do que ia desenvolver lá [no 
ambulatório hospital B], porque lá só pergunta sobre ele e pronto, lá não 
eles já pegam o G3, mexe com ele, faz exercício, e com o G4, lá também, 
[no ambulatório do hospital B]  falava assim “ah o G4 tá bem”, só falava 
isso. Media ele, “ele faz isso”? Eu: faz. Faz aquilo? Faz. Ah então tá bom, 
então, eu achei tipo assim que lá não tinha muita necessidade, porque toda 
vez que eu chegava eles fazia isso com o G4, então pra mim não tinha 
necessidade dele fazer aquilo lá. (M 08.15) 

 

Mesma coisa de ter ido no posto, porque tipo assim, você ia lá tirava 
sangue, igual eu tinha assim  no ambulatório do Hospital B que ia, eu ia lá 
levava ele, tirava o sangue de manhã, aí depois de um tempo que eu ia 
levar o resultado pra ela, é a mesma coisa do posto. Não [contribui]. Mesma 
coisa, o que tem aqui no posto tem lá, a mesma coisa. (M 11.7) 
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 A não percepção da contribuição do seguimento ambulatorial para a saúde 

dos filhos pode estar relacionada ao não reconhecimento do serviço como 

necessário para o desenvolvimento infantil (HAYAKAWA, 2010). Entretanto, cabe 

refletir os motivos que podem ter interferido no não entendimento da mãe sobre o  

que é realizado no ambulatório de seguimento.  

 Segundo a mãe M08, os profissionais que atuam no outro serviço de saúde 

têm conseguido atender melhor às necessidades de saúde que ela identifica nos 

seus filhos, e, no caso da mãe M11, não existe nenhum aspecto que permita a 

diferenciação de um serviço do outro.   

 Neste contexto de aparente sobreposição dos serviços, compreende-se que 

há necessidade de uma troca de informações entre os profissionais dos serviços e 

uma definição do plano de cuidados para a criança, em que possa ser feita uma 

escolha pela manutenção do seguimento, onde melhor supra as suas necessidades.  

 Entretanto, há que se considerar a necessidade de ampliação do acesso à 

informação para que as mães consigam desenvolver uma capacidade de 

julgamento, quanto à continuidade ou não em um determinado serviço.  

 Ao que se refere à capacidade de julgamento, utilizamo-nos da produção da 

filósofa Hannah Arentd para esta discussão. Para a autora, discursos superficiais em 

contraposição a atitudes consideradas más podem estar carregados de não 

intencionalidades e obediências irrefletidas, portanto existe uma relação entre a 

banalidade do mal e a incapacidade de pensar (ARENDT, 1964; ARENDT, 2004).  

 Ao trazer esta reflexão para o contexto seguimento, pode-se inferir que o não 

entendimento do que tem sido feito no seguimento ambulatorial perpassa por uma 

banalização do que é o próprio seguimento e de sua capacidade em suprir as 

necessidades da criança de risco. Isto tem relação com a incapacidade de distinguir 

o certo do errado, contudo não ocorre de maneira intencional, mas por meio da 

obediência não refletida ao senso comum, haja vista que a percepção do risco se 

estabelece no contexto sociocultural.  

 A irreflexão traz consequências no julgamento que as pessoas fazem sobre 

determinado assunto; assim, a incapacidade de refletir se traduz em não entender 

os significados (ARENDT, 2004). Há diferença entre conhecimento e pensamento, 

conhecer se baseia em revelar o que está por detrás do objeto que aparece, 

buscando apreender a verdade.  Já o pensamento, diferente do conhecimento, lida 
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com o invisível e não se sujeita a resultados, sua busca é pelos significados 

(ARENDT, 2004).    

 Portanto, o pensar e refletir sobre o seguimento possibilita a significação para 

as mães, no que se refere à possibilidade de reconhecer o ambulatório como capaz 

de contribuir para o desenvolvimento de seu filho.  Em alguns momentos, as mães 

demonstram conhecer o seguimento tal como ele é, mas isso não é suficiente para a 

apreensão de que ele é necessário.  

 O seguimento ambulatorial, o CS e outros serviços da rede possuem 

diretrizes diferentes para o acompanhamento das crianças e devem, portanto ser 

complementares. Contudo, as mães passam a tomar decisões, a partir do que 

consegue conhecer e dar significado, assim o conhecimento e o significado dado 

pelas mães ao seguimento e a cada um dos serviços pode ser limitado e, por vezes, 

equivocado.  

 A forma como as mães percebem o seguimento ambulatorial exerce influência 

na responsabilidade de sua manutenção, considera-se para este contexto a 

discussão sobre a responsabilidade coletiva feita por Arendt (2004). Entendida como 

uma forma de responsabilidade compartilhada entre indivíduos de uma mesma 

comunidade, a responsabilidade coletiva tramita nos limites da política e da ética e 

suscita as relações entre comunidade e responsabilidade. Portanto a 

responsabilidade não depende apenas do indivíduo, mas da postura de uma 

coletividade que compartilha o mundo, neste caso em que como as mães 

compartilham entre si a necessidade do seguimento ambulatorial. 

 Algumas mães (M04, M06, M11, M12) afirmam que o atendimento recebido 

no ambulatório de seguimento se equipara ao atendimento do CS, sinalizando que, 

portanto não se faz importante manter o acompanhamento no nível ambulatorial. A 

mãe M06 não consegue identificar diferença entre o fazer dos profissionais e utiliza 

o atendimento do pediatra para esta comparação. Contudo, o seguimento não se 

restringe a este profissional.  

 
(...) eu levei ela duas vezes lá, eles olharam ela, a mesma coisa que a 
pediatra no posto fazia, eles faziam também lá, aí eu parei porque as vezes 
eu ligava não tinha horário pra marcar, era longe as vezes eu esquecia, 
entendeu? (M 06.2) 

 
[no ambulatório do seguimento] só olhava ele, tipo assim, pedia pra tirar 
sangue, vinha tirava a roupinha dele, media ele, só isso que fazia, e olhava 
os exames dele, tava tudo bem e remarcava pra o outro mês. Aí ia assim. 
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Era só o pediatra, é as mesmas coisas que faz no posto fazia lá, era igual, 
porque pesava a mesma coisa que tem no posto, media, fazia isso, é a 
mesma coisa. (M 11.5) 

 
[no posto o ] atendimento é excelente, eles avaliam ele todo, tamanho, 
peso, brinca com ele pra poder ver os movimentos, então no posto e lá tá 
igual, tá igual, muito bom mesmo, fazem a mesma coisa, o meu processo, 
tira as dúvidas, pergunta se ele tá alimentando, vê tudo, verifica tudo, então 
tá igualzinho. Não há diferença pra mim não (M 12.8) 
 
 
Onde eu tava morando eu levei ela [no posto], tudo certinho com a consulta 
dela no posto, aí comecei a consultar já no posto, foi aqui que a médica viu 
que ela tava de baixo peso mesmo, foi passou um NAN, aí ela começou só 
subir o peso dela, aí não vejo necessidade em ter que levar lá no 
ambulatório. (M 04.9) 

 

 É importante aqui mencionar que existem duas formas de acompanhamento 

da criança, sendo uma de risco habitual e outra destinada às crianças nascidas em 

condição de risco. O seguimento de risco habitual comumente acontece nas 

unidades básicas de saúde, por meio do acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança (BRASIL, 2015).  

 A APS tem como função acompanhar as crianças, sejam elas de risco ou não, 

dentro de sua territorialidade. Faz parte deste acompanhamento, além das consultas 

de acompanhamento e desenvolvimento da criança, a realização de visitas 

domiciliares. Considera-se que as crianças de risco precisam receber mais visitas 

dos profissionais da APS do que aquela de risco habitual (SOUZA et al., 2010).  

 Já o serviço ambulatorial objetiva acompanhar as crianças de risco por meio 

de uma equipe multiprofissional, se ocupa em avaliar os riscos da criança e de 

realizar diagnósticos precoces, no intuito de prevenir problemas futuros, além de 

capacitar os familiares para o estímulo à criança, no domicílio.  

 As mães não expressam identificar diferença na assistência dos serviços do 

CS e ambulatório e reconhecem outros pontos da rede, para o atendimento às 

necessidades das crianças. Além do CS de saúde, outro serviço, o Posto e 

atendimento médico foi mencionado como opção de acompanhamento.  A busca de 

serviços que não seja o ambulatório de seguimento para o atendimento das 

necessidades das crianças pode indicar que as mães pensam que os seus filhos 

não estavam sendo adequadamente atendidos, e reforça a concepção que as mães 

possuem acerca da não contribuição do seguimento ambulatorial, para a saúde e 

desenvolvimento dos filhos.  
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(...) O G3 começou a fazer aqui também no Posto de Atendimento Médico 
[serviço perto da casa da mãe]. Fazia fono [no ambulatório do hospital B] só 
que era uma vez na vida outra na morte lá. Aí o G3 começou a fazer aqui 
também e o G4  parou, só pediatra que eles fazia e faz  até hoje no Posto 
de Atendimento Médico (M 08.11) 

 

Eu tava até querendo fazer o controle delas lá no posto perto da casa da 
minha tia, porque o posto aqui não é muito bom sabe, aqui é Contagem e, 
aí eu faço lá com o endereço da minha tia, eles até me ligou pra mim levar 
elas lá, eles pediram os documentos pra fazer o controle delas, só que lá 
também é outro, pra mim ir lá tem que ter uma pessoa também disposta 
para me levar, porque é perto mas um perto assim que não dá pra mim ir 
com as duas, é perto do zoológico ali (...) (M 16.13) 
 

   
 A literatura refere que é desejável que a atenção primária e o seguimento 

ambulatorial sejam complementares um ao outro, o acompanhamento da criança de 

risco deve ser compartilhado entre estes níveis de atenção para atender 

integralmente à criança de risco (VIEIRA; MELO, 2009; BRASIL, 2015).   

 Porém, apreende-se um entendimento das mães de que o acompanhamento 

na APS dispensa o seguimento ambulatorial. Reitera-se que, embora autores refiram 

que muitas unidades da APS não estão preparadas para atender às demandas e às 

especificidades das crianças de risco (BUCCINI et al., 2011; ZANI; TONETE; 

PARADA, 2014), os relatos das mães indicam que as necessidades de suas 

crianças têm sido atendidas pelos profissionais da APS.  

 Conforme já discutido acerca da possibilidade de sobreposição de cuidados 

dos serviços, existem aspectos no ambulatório de seguimento e na APS que 

precisam ser mais bem estudados. A partir das informações obtidas por meio das 

entrevistas, verifica-se um entendimento materno de que as necessidades de suas 

crianças foram atendidas pelos profissionais do CS. Este entendimento tem como 

referência as necessidades percebidas pela própria mãe e que são determinadas 

por fatores multivariados, dentre eles a sua concepção de risco e do processo saúde 

e doença, e da sua capacidade de julgamento acerca da contribuição do 

ambulatório.  

 Diferentemente deste entendimento materno, estudos indicam que as famílias 

atendidas na APS, frequentemente não recebem uma assistência que considere as 

peculiaridades da criança que apresenta condição de risco (ZANI; TONETE; 

PARADA, 2014; BUCCINI et al., 2011; DUARTE et al., 2015). Isto nos permite inferir 
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que exista uma compreensão materna limitada acerca do que a criança precisa no 

seu acompanhamento.  

 O núcleo de atuação da APS é composto por uma equipe mínima de médico, 

enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de dentista, e os agentes 

comunitários de saúde (BRASIL, 2011). Há de se considerar que este nível de 

assistência não oferece o atendimento multiprofissional como o seguimento 

ambulatorial. Isto pode trazer implicações no acompanhamento da criança de risco 

que talvez não seja percebido pelas mães. 

 Ainda sobre a busca de outros serviços cabe aqui descrever um pouco a 

história de M15 e sua criança. Essa participante é a mãe da criança C11 que possui 

síndrome de moebius e limitações decorrentes desta síndrome como presença de 

gastrostomia e traqueostomia. Considerando que o seguimento identifica problemas 

que afetam o desenvolvimento, mas não realiza a intervenção, esta criança 

necessitava ser acompanhada em outro local.   

 Na visita no domicílio, a mãe informou que o seguimento ambulatorial 

acompanhava a criança, mas que a havia encaminhado ao CS, para que o serviço  a 

direcionasse aos centros especializados.Contudo, enquanto a mãe aguardava o 

serviço especializado para o atendimento de sua filha, o ambulatório se 

disponibilizou a manter o acompanhamento.  

 

Não, ela [profissional do ambulatório do seguimento] me deu foi um papel, 
aqueles pequeno que eles faz, ela me deu pra me levar no posto que eles 
me deu, ela tava lá [acompanhando no ambulatório de seguimento] é assim 
por enquanto, eles disseram que era para ficar até arrumar em outro lugar 
no posto, e que eles [ o CS] mandasse pra outro lugar (M 15.6) 

 

 

 No meio deste processo de conseguir o atendimento necessário, a criança 

precisou ser hospitalizada e permaneceu internada por, aproximadamente, 4 meses. 

Com a alta hospitalar, a mãe refere que o hospital novamente encaminhou sua filha 

para o CS e lá a mãe foi encaminhada para serviços especializados. Algumas 

especialidades atenderam sua criança no próprio centro de saúde, mas a frequência 

de atendimentos demandados pela complexidade da condição de saúde da sua 

criança era maior do que o serviço oferecia. 
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Ela ficou internada lá, ela ficou muito tempo e tinha eles que atendia, aí eu 
fui e não liguei mais não [no ambulatório de seguimento]. Aí quando ele 
ganhou alta [do hospital], eles me deram os papel pra levar no posto, aí eu 
levei no posto pra conseguir as fisioterapia dela, no posto tem 
fisioterapeuta, fonoaudióloga e nutricionista, ela conseguiu só a nutricionista 
porque a fonoaudióloga eles chamou ela uma vez só, não chamou mais, eu 
fui e falei com eles que eu não queria que ela fizesse pelo posto não que 
era pra eles mandar pra outro lugar, eles foi e mandou o papel pra outro 
lugar, porque no posto eles chamava, mas ela precisa fazer pelo menos 
duas vezes por semana, no posto eles faz uma vez por mês, muito pouco, 
aí eu pedi eles pra mandar pra outro lugar, eles foi e mandou, agora eu 
estou esperando pra ver se sai (M 15.10) 

 

 

 Havia a promessa de continuar o acompanhamento no ambulatório enquanto 

não tivesse outro local, porém a mãe se sentiu receosa de procurar o serviço, devido 

ao seu tempo de ausência. Neste processo, a criança ficou desassistida, e nos 

registros do serviço de seguimento, no prontuário constava que a criança havia 

descontinuado o seguimento ambulatorial. A mãe continuou a busca por um novo 

serviço que pudesse acompanhar a criança. 

 
 
Porque é assim depois que ela saiu eu não liguei pra lá também [para o 
ambulatório do seguimento], porque achei que eles não ia, ficou muito 
tempo sem ir  porque ela ficou quatro meses, eu achei que eles não ia 
querer atender ela mais assim, aí eu fui e não liguei mais não, aí eu não 
procurei não. Porque ela ficou internada, também eu pensei assim, ah não 
vou ligar porque eles não vão aceitar mais, porque ela ficou muito tempo, 
quatro meses sem ir lá (M 15.12) 

 
(...) Eu vou olhar pra ela é lá na XX, uma clínica lá do centro, é XX, acho 
que é isso mesmo, é uma clínica lá do centro, eu vou olhar, mas não é pra 
pagar não. É do SUS aí eu vou lá [na clínica] e vou deixar o nome dela lá e 
quando sair eles vão  e chamam (...). Já até olhei pra pagar sabe, mas fica 
muito caro, porque ela tem que fazer não é só uma coisa, aí nossa fica caro 
demais. (M 15.15) 
 
 
 

 A alta do ambulatório de seguimento não havia ocorrido para esta criança 

porque o serviço precisava se certificar de que a mãe tinha conseguido 

acompanhamento em um serviço que fosse adequado para a complexidade de 

cuidados demandados pela criança.Contudo, antes disso a mãe optou por 

descontinuar o seguimento ambulatorial. 

 No caso de M15, a busca por outros serviços foi pela necessidade de um 

atendimento que não era realizado no seguimento, e que tampouco foi suprido pelo 
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CS. A situação da criança de M15 demonstra que a rede assistencial apresenta 

deficiências e não compartilham informações.  

 As redes de saúde, quando desarticuladas, rompem com a continuidade do 

cuidado e impedem o alcance da integralidade (SHIMIZU, 2013). Sousa et al., (2013) 

afirmam que, embora o Sistema Único de Saúde (SUS) tenha tido avanços, ele é 

fragmentado no que se refere à integração dos níveis e, portanto não consegue 

atender às necessidades de saúde dos usuários. A desarticulação entre os serviços 

dificulta o acesso nos diferentes níveis da assistência, situação que ocorreu com a 

mãe M15.  

 Essa condição nos leva a refletir qual é o papel de cada serviço, quanto aos 

encaminhamentos. Diante das fragilidades da rede, o que era de responsabilidade 

das unidades, no caso o devido encaminhamento, se transfere para a mãe, que 

precisa procurar por serviços que atendam à necessidade de sua criança. 

 Este achado acerca deste funcionamento da rede de assistência vai de 

encontro às assertivas de Mendes (2010; 2012). O autor refere que o sistema de 

saúde tem sido dominado por uma rede fragmentada, que se organiza por meio de 

ações de saúde isoladas, e que não se comunicam entre os níveis de atenção; 

portanto, uma rede que não consegue oferecer assistência continuada à população 

(MENDES, 2010; MENDES, 2012). 

 A organização da rede encadeia-se pela estruturação dos serviços, e para 

que seja resolutiva e de qualidade, a rede precisa prover recursos, qualidade e 

acesso. A rede precisa ser construída na lógica da integração entre os níveis de 

atenção; o modo de organização da rede visa à descentralização e define a 

distribuição das diferentes densidades tecnológicas no tempo e espaço de cada 

nível, de forma otimizada (MENDES, 2011). 

 Entretanto, o que se observa é que a organização fragmentada da rede de 

atenção favorece a predominância do atendimento de condições agudas ás 

condições crônicas. No caso da criança de M15, a rede não consegue oferecer 

atendimento com qualidade. Desta forma, os sistemas fragmentados são 

caracterizados pela descontinuidade da assistência, e pela inexistência de 

responsabilização do cuidado (MENDES, 2010; MENDES, 2012). 

 Neste sentido a rede de assistência à saúde carece de organização para 

atender às necessidades de saúde do usuário. A fragmentação do sistema precisa 

ceder lugar à integralização dos níveis assistenciais. As redes de atenção à saúde, 
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quando estruturadas, promovem qualidade assistencial, reduzem os custos para o 

sistema, e melhoram os indicadores de saúde e econômicos (MENDES, 2010; 

MENDES, 2011). Como efeito, a rede integralizada propõe como prática um cuidado 

que permite a continuidade e a integralidade das ações de saúde. 

 Compreende-se que novos arranjos organizacionais na saúde podem 

modificar a realidade da assistência entre os níveis da APS e no ambulatório no 

sentido de direcionar a integralidade do cuidado, dentre eles destaca-se o apoio 

matricial. O matriciamento se compõe de profissionais de com diferentes saberes 

que se dialogam e trocam conhecimentos em prol da construção de um projeto 

terapêutico singular. Nesta nova forma de assistir os profissionais buscam apoio em 

outras áreas para o cumprimento de suas tarefas dada no compromisso coletivo 

entre os profissionais e serviços (OLIVEIRA; CAMPOS, 2015). 

 Sendo assim, o Apoio Matricial refere-se a uma metodologia que supera a 

fragmentação do cuidado a partir da responsabilização clínica, da promoção e 

ativação dos espaços de comunicação, e da deliberação conjunta. A assistência via 

apoio matricial se pauta no compartilhamento de saberes, e, portanto na 

organização dos fluxos na rede de atenção baseados na ação conjunta e no apoio 

da equipe de referência de determinado cuidado. Portanto a proposta de Apoio 

Matricial e Equipe de Referência surge com o objetivo de favorecer o diálogo entre 

os níveis de saúde e as especialidades, superando as limitações advindas da 

organização tradicional dos serviços (CUNHA; CAMPOS, 2011).  

  

 

5.2.3 Condições socioeconômicas e aspectos da vida cotidiana que interferem 

na manutenção do seguimento ambulatorial 

 

 Foram relatados pelas mães aspectos que dificultavam a sua ida ao 

ambulatório de risco, como a distância do ambulatório de seguimento dos domicílios 

das famílias, deficiência do transporte público, dificuldades financeiras para 

pagamento do transporte, ausência de apoio da rede familiar e social, dificuldade de 

se ausentar do serviço, perda de parentes, depressão pós-parto, internação da 

criança, e esquecimento dos agendamentos realizados. Estes aspectos da 

singularidade de cada mãe compõem a particularidade da descontinuidade do 

seguimento ambulatorial. 
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 As mães M01, M04, M06, M10, M12, e M16 referem que o ambulatório de 

seguimento é longe de seus domicílios. Outro fator indicado nos discursos, que se 

associa à distância do ambulatório de seguimento, diz respeito às mães que têm 

filhos gemelares. M01 e M16 relatam que é difícil deslocar até o ambulatório de 

seguimento com duas crianças.  

 O tempo gasto no deslocamento devido à distância também é referido como 

um dificultador para a manutenção do seguimento ambulatorial. M16 relata que suas 

crianças ficam “estressadas” com o longo trajeto até o ambulatório. M04 afirma ainda 

que descontinuou o seguimento devido à distância: segundo a mãe seria necessário 

ir de carro ao ambulatório, porém a família não possui este recurso. 

 

Olha, até que não era difícil para a gente  ir com elas, elas eram menores, a 
gente ia, as vezes o pai delas ia comigo, a gente levava, mas agora tá meio 
difícil porque como você viu eu moro longe e são duas, então assim tá um 
pouco difícil de levar (...) (M 01.4.1) 
 
Teve agendamento só que eu não fui porque meu marido tinha que 
trabalhar, na época a gente estava sem carro, aí eu não fui, porque daqui 
até lá é muito longe, muito longe mesmo de ônibus, aí a gente não foi. (M 
04.5) 
 
Quando eu vou lá elas ficam muito estressadas porque é dois ônibus, não 
sei se você se você viu a distância, é longe (...)(M 16.9.1) 

 
Igual, as vezes que eu não levei é por causa disso mesmo, [da distância] eu 
nem sei, acho que a última vez que eu fui lá foi em, eles falou que depois de 
um ano também eles iam dá um espaço, foi em, eu não lembro mais, antes 
de agosto que eu levei elas lá depois não voltei mais não. (M 16.14) 
 
 
 
 

 Corroborando com os achados desta pesquisa, a distância como um fator que 

interfere na continuidade do seguimento ambulatorial, tem sido mencionada em 

outros estudos (VÁZQUEZ et al., 2011; BALLANTYNE et al., 2013).  

 Os estudos não determinam qual seria a distância do domicílio ao ambulatório 

que se apresentaria como fator de risco para a descontinuidade, contudo 

mencionam em seus achados distâncias que favoreceram o abandono do 

seguimento. Em uma pesquisa realizada na Espanha, autores relataram que as 

crianças que descontinuaram o acompanhamento no ambulatório em sua maioria 

moravam a uma distância acima de 150 quilômetros do ambulatório (VÁZQUEZ et 

al., 2011). Outra pesquisa realizada no Canadá refere uma média de 48 quilômetros 

de distância como fator preditivo para a descontinuidade do seguimento. Em ambos 
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os países, as realidades de transporte são diferentes das encontradas no Brasil 

exigindo cautela na utilização destes resultados em relação ao presente estudo. 

 A média de distância dos ambulatórios de seguimento encontrada neste 

estudo foi de 16,2 quilômetros (DP 9,87 quilômetros).  A distância pode sido 

percebida pelas mães com maior intensidade em razão do tempo que se gasta no 

deslocamento até o ambulatório de seguimento em razão do uso do transporte 

público. Isto nos indica a necessidade de que este parâmetro não seja tomado de 

forma isolada para a discussão do deslocamento destas mulheres com suas 

crianças. Que seja considerado o tipo de transporte utilizado, a condição para o uso, 

e o tempo médio gasto para que o deslocamento seja feito. 

 Um estudo sobre acessibilidade e mobilidade espaciais realizado na região 

metropolitana de Belo Horizonte corrobora com a inferência feita acerca da 

percepção da distância em decorrência do tempo gasto no deslocamento.  Para 

Lobo; Cardoso; Magalhães (2013) na realidade do trânsito em Belo Horizonte as 

pessoas gastam em média 1,12h para chegarem a seus destinos, dentro da região 

metropolitana de Belo Horizonte.  

 Outro fator que tem contribuído para aumento do tempo gasto no 

deslocamento até o destino pretendido se refere à necessidade do uso de mais de 

um ônibus. Estas situações influenciam no tempo despendido nos deslocamentos 

via transporte público e contribui para percepção de que as distâncias percorridas se 

apresentam maiores do que realmente são (LOBO; CARDOSO; MAGALHÃES, 

2013) 

 Outros fatores referentes à deficiência no transporte público da região 

metropolitana de Belo Horizonte, região onde residem as famílias participantes deste 

estudo, têm sido discutidos na literatura. Segundo Alvao (2011); além do que se 

refere ao fluxo nas ruas, o sistema de transporte atualmente está desarticulado com 

a distância entre a casa e os espaços sociais como o serviço e a saúde. Esta 

desarticulação das rotas faz com que o indivíduo percorra distâncias maiores 

(ALVÃO, 2011). 

 Alvão (2011) enfatiza que, em Belo Horizonte, as pessoas que utilizam 

transporte público gastam muito mais tempo em seus deslocamentos do que 

indivíduos que utilizam de outros meios para se locomover, como a bicicleta ou a 

própria caminhada a pé. Entretanto, estes meios de transporte alternativos são 

algumas vezes inviáveis. Estas situações confirmam a necessidade de um 
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transporte público que considere a acessibilidade da população, fazendo-se 

necessário propiciar acesso aos serviços básicos como saúde, educação, lazer e 

trabalho, com menor tempo nos deslocamentos.  

 No sentido da deficiência da rede de transporte, a discussão aqui proposta 

não pode se restringir à localização do ambulatório na visão materna ser distante do 

domicílio da família, mas também em como as mães percorrem esta distância para 

ter acesso ao serviço.  Cabe ressaltar que, das 15 mães participantes do estudo, 09 

(60%) precisavam utilizar dois ônibus para chegar ao ambulatório, 01 (6,6%) 

necessita de três a quatro ônibus, 03 (20%) conseguiam chegar ao destino com o 

uso de um ônibus, mas consideravam o percurso do trajeto como longe, e 02 

(13,3%) utilizam transporte próprio da família. Este aspecto da deficiência do 

transporte público é evidenciado nos discursos das mães.  

 Além da quantidade de ônibus necessários para o deslocamento até o 

ambulatório, M08 se queixa da superlotação no transporte público, o que torna o 

retorno para casa, cansativo.  

 

É a de locomover mesmo, porque um pouco fora de mão, apesar de ser 
perto é um pouco fora de mão, é perto, mas eu preciso pegar dois ônibus, 
que vai pro centro, e do centro pegar um outro que vai pra lá, eu não 
preciso ir no centro, posso descer no meio do caminho e pegar um outro 
que vão pra, pro hospital.  (M 05.4) 

 
A questão é que assim, eu moro aqui no Venda Nova pra pegar um ônibus 
pra lá eu teria que pegar uns três, quatro ônibus pra chegar no ambulatório, 
eu moro na divisa de Ribeirão das Neves, então aí complicado seria só o 
transporte mesmo. O horário do que eles me ligaram e que eu liguei pra lá, 
eles me perguntavam o horário que podia e me dava a possibilidade de 
escolher a data, então eu não vi dificuldade nisso não, é só o transporte 
mesmo, que teria pra poder ir, e a consulta era uma vez por mês então ele 
não precisou de acompanhamento maior que isso, então é só o transporte. 
(M 10.8) 

(...) eu tenho que pegar ônibus, o ônibus lotado pra vim embora, nossa 
mesmo que você fica meia hora, vinte minutos no ônibus é cansativo, você 
chega aqui exausta em casa (M 08.25.2) 

 

 Para os familiares, o deslocamento para o serviço é um dificultador para a 

manutenção do seguimento nos ambulatórios. Contudo, um caminho identificado por 

estudo realizado em um hospital de referência do estado do Ceará, indica que o 

acolhimento e a criação de vínculo entre profissional e a mãe pode reduzir as 
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probabilidades de descontinuidade do seguimento entre as crianças egressas da 

UTIN, que residem longe do serviço (SIQUEIRA; DIAS, 2011).  

 Estas famílias precisam ser consideradas pelo serviço como de risco para a 

descontinuidade do seguimento, e, portanto mais intensamente vigiadas pela 

equipe. Neste contexto, há de se considerar a contribuição da equipe 

multiprofissional atuando conjuntamente para superar os desafios advindos. E que 

outros profissionais como os assistentes sociais deveriam atuar mais efetivamente 

junto às famílias.  

 É desejável que a equipe multiprofissional construa vínculo com os pais, 

ainda no ambiente da UTIN, durante a internação da criança. Além da orientação, a 

família precisa ser acolhida e apoiada (SIQUEIRA; DIAS, 2011). Embora não sejam 

estratégias que garantam a manutenção do seguimento, estas ações podem 

contribuir com a redução da descontinuidade. 

 Outro fator destacado pelas mães acerca do transporte refere-se ao fato de 

que o transporte público é frequentado por diversas pessoas, o que deixava M04 e 

M10 preocupadas em utilizar este meio de transporte, pelo maior risco de adquirir 

infecções nos filhos. A mãe M04 descontinuou o seguimento após a primeira 

consulta de acompanhamento, quando sua criança estava com um mês de idade, 

segundo a mãe, neste período sua filha ainda não havia recebido a vacina BCG, 

devido à contraindicação de realização em crianças menores de 2000 g.Isto 

favoreceu com que a mãe evitasse sair com a criança em lugares públicos 

movimentados, como no caso do transporte.  

 
 

(...) mas, igual essa questão do ônibus, com criança é desconfortável, 
principalmente pra você ir, se fosse na época que precisava, recém nascido, 
depois de ter ficado numa UTI, fico com preocupação de infecção, porque 
infelizmente o ônibus é um lugar público, e dentro das estação as pessoas 
gostam de pegar, te ver, de pôr a mão, e você falar que não como. A 
complicação é isso mesmo, a questão deste transporte pra gente conseguir 
chegar lá com mais tranquilidade. (M 10.9.3) 

 
Aí eu, e ela novinha, bebezinha de colo, fora que pra ela tomar aquela 
injeção, vacina, a BCG sabe, essa BCG que a criança tem que tomar, é só 
depois dos 2 quilos, ela ainda não tinha, eu fiquei com medo de andar com 
ela de ônibus porque ela não tinha tomado essa BCG, então eu tinha medo 
de dar algum problema no ar no mesmo, ela pegar alguma coisa, aí eu não 
levei. (M 04.6.2) 
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 O contexto da vulnerabilidade das crianças ao risco de infecção, expresso por 

essas mães, ao falarem do receio de utilizar o transporte público, expressam o 

conhecimento das mães acerca de uma situação também abordada pela literatura. 

As crianças de risco, neste caso nascidas prematuras, apresentam maior 

probabilidade de infecção, devido ao sistema imunológico deprimido. Ressalta-se 

que um dos cuidados para prevenção de infecções é evitar ambientes fechados e 

com aglomerados de pessoas (SILVEIRA, 2012), como apontado pelas mães. 

 As mães M04 e M10 acompanharam suas crianças na UTIN e a sua 

capacidade para o reconhecimento acerca do risco desta exposição pode estar 

relacionado ao tempo em que suas crianças estiveram internadas na UTIN, onde 

normalmente, os pais são bastante orientados quanto a estes cuidados. Estas mães 

optam por garantir o que lhes parece prioridade para os seus filhos, naquele 

momento de suas vidas que é mantê-los em segurança. O contato com as outras 

pessoas têm, para elas, o significado de risco.  

 Este julgamento das mães vai ao encontro da produção de Arendt sobre a 

mudança de valores. A autora refere que sobre influência de determinado sistema, a 

moralidade e a ética como costumes e hábitos podem ser modificados e trocados 

por outros (2004). Dessa forma, pode-se dizer que a vivência das mães como o 

ambiente da UTIN e o contato com os profissionais interferiu no julgamento que elas 

passaram a fazer, acerca do risco de infecção em suas crianças. 

 Além dos aspectos relacionados ao transporte e à distância do ambulatório de 

seguimento, as mães M01, M03, M11, M12, M14 e M16 relatam que não possuem 

condições financeiras para pagar a passagem de ida e volta ao ambulatório. Isto nos 

permite inferir que a falta de recursos financeiros tem contribuído para a 

descontinuidade do acompanhamento, no nível ambulatorial. 

 

Outra dificuldade é a passagem, porque a passagem daqui pra lá é caro, 
nem toda vez a gente tem dinheiro pra isso, só dificuldade mesmo. (M 03.5) 

 
(...) eu achei dificuldade porque também a gente tinha que pagar passagem, 
eu não tinha condição, eu não tava trabalhando, só o pai dele, aí tinha que 
ficar assim sabe, também quando ele nasceu ele não quis pegar meu peito, 
aí a gente teve que comprar leite é, daquele mais caro, [...], ficou mais caro 
pra gente, aí ficou muito mais apertado, eu achei muita dificuldade você ter 
que ir  lá e voltar, ter que acordar cedo, eu achei muita dificuldade.  (M 11.8) 
 
 
Pra mim é complicado porque, pra mim eu ir com ele lá eu tenho que pagar 
ônibus, e nem sempre tenho condição pra isto. Porque meu marido tem 
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carro, mas ele vai trabalhar de carro, e quando ele não vai ele chega do 
serviço muito tarde, então acaba não dando muito tempo, então como eu 
tenho mais duas meninas pra cuidar de manhã, essa correria toda, aí chega 
a tarde eu to exausta, às vezes não tem dinheiro mesmo, não dava pra mim 
continuar não (M 12.9)  
 

 
 

 Os fatores socioeconômicos são citados em vários estudos nacionais e 

internacionais e corroboram com os discursos apresentados pelas mães. As famílias  

com menor poder aquisitivo tendem a interromper o acompanhamento de suas 

crianças (VAZQUEZ et al., 2011, BALLANTYNE et al., 2013; MORAIS; QUIRINO; 

CAMARGO, 2012; MARECOS et al., 2011).  A escassez de recursos financeiros 

dificulta o deslocamento até o ambulatório de seguimento. 

 As mães M01, M03, M08, M10, M11, M12, M14 e M16 afirmam que têm 

dificuldades de levar as crianças ao ambulatório porque não possuem pessoas que 

as auxilie para isto. Os filhos de M01, M08 e M16 são gemelares, isto torna a ida ao 

serviço mais trabalhosa, considerando que elas sempre precisam de alguém para 

acompanhá-las.  

 A cuidadora M03, avó da criança C2, apresenta problemas de saúde, o que a 

impossibilita de se deslocar com a neta, por não ter alguém que leve a criança ao 

ambulatório, a avó afirma ter descontinuado o seguimento.  

 A mãe M08, além dos gemelares tem mais duas crianças pequenas, uma de 

6 meses e outra de 4 anos, portanto ela necessita de alguém que fique com as 

outros filhos em casa, enquanto está no ambulatório de seguimento. Além disso, 

uma das suas crianças gemelares (G4) apresenta atraso neuropsicomotor 

precisando ser carregada. Infere-se que estas condições contribuem para que as 

mães descontinuem o seguimento ambulatorial, como observado em seus relatos. 

 

 
Eu tenho uma dificuldade que acho assim que é de levar elas lá as duas, 
por eu ser sozinha, viúva, sozinha pra levar as duas em horários diferentes 
como eu disse fica difícil (...). (M 01.5) 
 
 
Pra mim [a dificuldade] é alguém pra levar ela porque eu também faço 
tratamento no hospital das clínicas de coração, e pra mim andar com ela é 
muita dificuldade. Quem andava com ela era a minha menina, a xxx [tia da 
criança], mas depois não deu mais pra tá levando, aí eu parei de levar ela 
foi por isso. (M 03.4) 
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È só difícil pra mim ir porque as vezes, igual eu marcava pra elas no mesmo 
dia, as vezes eu não acho uma pessoa pra ir comigo entendeu, igual meu 
marido trabalha, ele não pode faltar do serviço pra ir lá comigo, ele tem 
carro mas não pode, e não é toda hora que acha alguém que pode me 
levar, todo mundo tem carro, mas todo mundo trabalha, então as vezes, 
então quando eu preciso eu tenho que ir de ônibus, eu preciso levar uma 
pessoa comigo (M 16.8) 
 

Porque eu tenho que levar os dois agora, o G3 ele é pesado demais e ele 
não anda, então tem que carregar ele, o outro anda. Aí tem que pegar 
ônibus com os dois, aí eu tenho que arrumar alguém sempre pra ir comigo. 
E alguém para ficar com os outros [filhos] aqui. (M 08.6) 

  
 
 No cotidiano do cuidado à criança nascida em condição de risco, várias 

formas de apoio são necessárias, dentre elas o apoio emocional, financeiro e o 

auxílio nas atividades relacionadas à criança e ao ambiente em que vivem. Neste 

contexto, o apoio e a rede social são imprescindíveis para as mães (VIEIRA et al., 

2010).  

 Contudo, cabe diferenciar a rede social do apoio social, conceitos 

interrelacionados, mas com algumas diferenciações. Pedro; Rocha; Nascimento 

(2008) esclarecem que a rede social se refere à dimensão estrutural compreendida 

nos serviços, instituições ou locais que possam oferecer algum tipo de suporte. Já o 

apoio social se processa nas relações entre as pessoas. Assim, compreende-se 

que, em conjunto, a rede social e o apoio social se estabelecem no auxílio recíproco 

originado por serviços, instituições, e pessoas da comunidade ou vizinhança que 

conferem apoio a família. 

 Percebe-se, por meio dos discursos das mães, que a rede e o apoio social 

nem sempre conseguem manter resposta a uma situação prolongada. As pessoas 

se organizam para ajudar nos cuidados, mas com o tempo retornam novamente 

para o seus lugares e atividades e então a mãe fica sem suporte.  O estudo de 

Vázquez et al., (2011) cita a falta de rede de apoio familiar e social como um dos 

motivos que predispõe à descontinuidade do seguimento da criança egressa da 

UTIN. 

 A condição de risco aos quais as crianças egressas da UTIN estão expostas, 

indica a necessidade de cuidado contínuo e permanente, e por isso as relações da 

família com a rede e apoio social são complexas, frente às diversas demandas 

ocasionadas por esta condição. 
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 Ressalta-se a necessidade de organização dos serviços de saúde e a criação 

de programas de intervenção e de acompanhamento às crianças em condições de 

risco, pautado no apoio social e familiar, pois considera-se que o suporte originado 

por esta rede é fundamental para a provisão de recursos necessários ao 

desenvolvimento destas crianças. Além da atuação no nível dos serviços, os autores 

sugerem como uma estratégia de cuidado, a implementação de políticas de saúde 

que visem ações na saúde infantil, a partir do conhecimento das redes de apoio 

envolvidas no ambiente familiar (CUSTÓDIO; CREPALDI; LINHARES, 2014). 

 Outro aspecto recorrente nos discursos das mães, diz respeito ao fato do 

trabalho formal de algumas delas. As mães M01, M02, M04 e M05 trabalham foram 

de casa, e por isso encontram dificuldades em conseguir levar suas crianças aos 

ambulatórios.  M11 e M16 no momento não estão trabalhando, mas afirmam que já 

precisaram faltar à consulta no seguimento, por motivos trabalhistas, em outros 

momentos do acompanhamento. Os horários de atendimento no seguimento 

ambulatorial demandam que a mãe se ausente do serviço o dia todo, porém as 

empresas empregadoras não liberam as mães para este tipo de situação.  

 

(...) às vezes eles ligam e marca a consulta de uma e daí três dias pra outra 
às vezes quatro dias, fica difícil porque eu trabalho, pra levar uma daí três 
dias leva a outra, aí até interfere na empresa, não me libera, fica meio 
complicado (...) (M 01.4.2) 

 
A minha dificuldade lá é porque eu trabalho muito, e às vezes o horário não 
bate, e lá como é muita criança, aí para mim, demora bastante, aí eu tenho 
que tirar o dia todo só pra mim ficar lá com ela, a única dificuldade minha  é 
esta, porque se fosse tipo, é, se marcasse um horário x, aí  saísse por 
exemplo uma hora, saísse duas horas pra mim dava, mas tem esta questão 
que eu tenho que ficar lá o dia inteiro, só por conta disso. (M 02.4) 

  

[teve algum acontecimento que fez com que ocorresse a interrupção do 
seguimento ambulatorial?] Teve, porque eu comecei a trabalhar, aí não 
tinha ninguém que levava ele, porque quem olhava ele era a minha irmã, só 
que a minha irmã também tinha filho, aí pra levar, pra mandar pra escola, aí 
num dava pra sair sempre e levar ele, eu tive que parar, eu fiquei só no 
posto mesmo. (M 11.10) 

 
(...) as vezes igual a última vez eu tava trabalhando não deu pra mim ir 
porque lá é uma hora, e eu larguei do serviço uma e meia, e não tinha como 
sair mais cedo porque eu estava sozinha, eu até saí do serviço porque vou 
esperar elas pelo menos começar a andar sabe pra por elas na escolinha 
pra elas, aí o ano que vem eu vou por elas na escolinha, apesar de que 
minha mãe olha, minha mãe é muito dedicada a elas, mas eu vou por elas 
na escolinha pra elas desenvolver com as crianças da idade delas, minha 
mãe nem quer deixar as elas vai ir. (M 16.10.2) 
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 Um estudo realizado em um município do Rio de Janeiro sobre a evasão na 

vacinação discute que um dos motivos da não ida da criança para o serviço de 

saúde para se vacinar, refere-se à ausência de horários e dias alternativos de 

atendimento às mães que trabalham fora (SILVA; SILVA, 2012)  

 Ao pensar a integralidade como o atendimento das necessidades específicas 

de cada indivíduo, podemos inferir que a não disponibilização de horários e dias 

estratégicos pode estar contribuindo para a descontinuidade do seguimento 

ambulatorial, assim como ocorre no estudo mencionado em relação à vacinação. 

 Portanto, se faz necessário que os gestores dos serviços de saúde repensem 

estratégias de atendimento ampliadas que possam facilitar o acesso aos serviços. O 

modelo de saúde precisa ser pautado na atenção integral e na possibilidade de 

atender às necessidades das mães que trabalham fora de casa (SILVA; SILVA, 

2012). 

 Aspectos cotidianos da vida das mães também aparecem como possíveis 

contribuintes para a descontinuidade do seguimento ambulatorial. A mãe M01 

apresenta dificuldades para se deslocar sozinha com duas crianças ao ambulatório 

depois da morte do marido, que era quem a acompanhava. Seu esposo morreu há 

aproximadamente um ano, desde então a mãe relata que não tem ninguém na 

família que possa auxiliá-la, pois além do falecimento do esposo, sua filha se casou 

e mora longe de casa.  

 Já M03, após vivenciar a morte de vários parentes próximos, se sente 

desmotivada para levar a neta no acompanhamento, refere ainda desmotivação em 

continuar até mesmo seu tratamento de saúde. A perda de parentes, além da 

questão emocional, indica, nestes casos, a ausência de apoio no seio familiar, o que 

repercute na descontinuidade do seguimento ambulatorial. 

 

É como eu te disse, eu perdi meu marido o ano passado, vai completar um 
ano agora em agosto que ele faleceu, então a gente até teve lá no 
ambulatório três dias antes dele falecer a gente teve realmente com o 
acompanhamento das duas, então assim, ficou difícil por conta disso, 
porque era ele que me acompanhava, e aí minha filha casou, neste meio 
tempo minha filha casou e ficou complicado pra eu poder levar as duas, aí 
ficou meio difícil. É, aí eu tento, mas é meio complicado, ainda é meio 
complicado chegar com as duas lá no mesmo dia, a complicação para mim 
no momento mais é essa. (M 01.6) 

 
 
Ah, eu ter que olhar minha irmã, minha irmã faleceu também de câncer, é, 
outra minha irmã faleceu de câncer também, aí eu, vai indo a gente vai, ah 
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sei lá sabe, vai desanimando com as coisas, de levar ela. Meu irmão 
também faleceu também agora a pouco tempo, já tenho dois irmãos 
falecidos, aí eu vou desanimando. Até eu tem hora que eu paro, eu fico 
pensando, eu vou parar, eu fico com vontade de parar até meus 
tratamentos. (M 03.6) 
 
 
 

 A morte de um ente familiar é um evento traumatizante e estressante na vida 

de uma pessoa. Considera-se que a morte, além do sofrimento, gera alterações no 

contexto social da família, o que pode desencadear incapacidade de organização da 

vida dos membros (BASSO; WAINER, 2011). 

 Segundo autores, doenças graves, como no caso do câncer, além do 

sofrimento na família produzem mudanças significativas na rotina diária.  O 

adoecimento e, a consequente morte, repercute na saúde física e emocional dos 

membros da casa, nas questões financeiras ocasionadas com as despesas de 

tratamento, e sobrecarrega o cuidador principal. Isto faz com que os familiares 

necessitem de organização em diversos aspectos, dentre eles no social, emocional, 

psicológico e espiritual (SALCI; MARCON, 2011; OLIVEIRA et al., 2013) 

 Ressalta-se que como no relato de M03, autores descrevem que, no caso de 

famílias que são acometidas mais de uma vez pela doença oncológica, o sofrimento 

tende a aumentar a descrença e o estado de negatividade dos familiares, o que 

torna a aceitação da perda mais complexa e a ferida mais presente na família 

(FARINHAS; WENDLING; DELLAZZANA-ZANON, 2013).  

 Ao considerar os efeitos da morte sobre a vida da família, em especial, no 

cotidiano destas mães, pode-se dizer que o impacto deste acontecimento traz 

transtornos, tanto de ordem psicológica como social, traduzidas na tristeza, 

frustração diante da perda, desesperança e na ausência de apoio familiar para as 

demandas da família. Neste caso específico, para o cuidado das crianças egressas 

de UTIN, que possuem indicação do acompanhamento no seguimento ambulatorial, 

o que caracteriza por sua vez, como fator que influencia na descontinuidade do 

seguimento. 

 Outro acontecimento que pode ter interferido no seguimento ambulatorial de 

uma das mães, refere-se ao adoecimento psicológico após o parto. M04 refere que a 

depressão influenciou no seu cuidado à criança.  

 

[O percurso até o ambulatório era] horrível, horrível sabe porque? Eu tinha 
que pegar um ônibus e eu não tava bem, igual eu te falei que eu dei a 



89 

 

depressão pós parto, quando eu tive ela eu não queria ter ela, eu não 
gostava dela sabe, uma depressão assim que eu não gostava dela. Então 
eu não ligava muito para ela, questão de hospital estas coisas não ligava. Aí 
tinha que pegar um ônibus aqui até lá na, como é que chama aquela 
avenida, que pega o 1509, na Amazonas, tinha que pegar lá, dava o maior 
voltão, era mais ou menos quase 2 horas daqui até lá. (M 04.6.1) 
 

 
Isso que eu te falei, depressão entendeu? Minha depressão aí eu não 
estava bem, tanto que o meu marido tinha que olhar eu, aí meu marido até 
saiu do serviço tinha que olhar ela e também me olhar. Eu não tava bem, 
minha depressão foi muito forte, eu ficava, eu até tenho marca aqui, eu 
mesma me cortava, foi uma depressão horrível, tanto que eu vim morar aqui 
na minha mãe, porque eu tinha a minha casa de aluguel, tanto que eu vim 
morar com a minha mãe por conta disso. Aí ficou difícil para ir, porque ele 
tinha que me olhar, me levar nas consultas, ainda tinha a C3, entendeu, 
para olhar. (M 04.8.1) 
 
 
 

 A condição emocional de M04 colocava em risco a sua saúde e comprometia 

também a de sua filha. Houve uma descontinuidade que foi mantida pelo serviço, o 

acompanhamento da criança por decisão da família foi transferido para o CS, local 

mais próximo do domicílio em que mãe se encontrava, e que viabilizava o pai a levar 

a criança, ao mesmo tempo que assistia a esposa, que precisou passar por 

tratamento psiquiátrico.   

 As taxas de incidência da depressão pós-parto no Brasil apresentam 

variações que vão de 16, 1% a 31,5%, embora os percentuais da incidência e 

prevalência variem, o índice de depressão pós-parto, no contexto brasileiro tem se 

mostrado alto (CUNHA; BASTOS; DUCA, 2012; GUEDES et al., 2011).  

 A depressão pós-parto é um grave problema de saúde pública, tanto pela sua 

prevalência, como pelas consequências que acarreta na vida da mãe e da criança 

(CUNHA; BASTOS; DUCA et al., 2012;GUEDES et al., 2011; LOBATO; MORAES; 

REICHENHEIM; 2011). O adoecimento mental materno comumente impossibilita o 

cuidado à criança, e por isso a depressão pós-parto se apresenta como um fator de 

risco para o desenvolvimento infantil (CARLESSO; SOUZA; MORAES, 2014). 

 Compreende-se que o cuidado não se limita aos cuidados de higiene e 

amamentação, mas se estende ao estímulo materno para a criança e na ida aos 

serviços de serviços de saúde necessários para o acompanhamento do 

desenvolvimento adequado. Contudo, a depressão pós-parto mais do que privar 

estes cuidados, no caso de M04 poderia ainda colocar a integridade física da criança 

em risco, ao se considerar que a mãe referiu sintomas de rejeição, em relação à 
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criança. Neste contexto, infere-se que o adoecimento mental materno apresenta-se 

como um aspecto que pode favorecer a descontinuidade do seguimento ambulatorial 

da criança.  

 Além do adoecimento materno, foi relatado o adoecimento das crianças como 

fator influente na descontinuidade do seguimento. As mães M09 e M15 referem que 

suas crianças precisaram ficar hospitalizadas, e que este acontecimento fez com 

que elas faltassem às consultas de seguimento ambulatorial. As mães referem que 

não procuraram o serviço para o retorno ao acompanhamento por acreditarem que, 

devido às faltas, elas não tinham mais direito às consultas.  

 
 

O que atrapalhou na verdade foi essa questão mesmo de ter coincido, a 
questão dele ter adoecido, deu ter perdido a data, ele adoeceu, ele ficou 
internado. (...) eu acho que atrapalhou também foi eu não ter ido, e também, 
do hospital também não ter me dado um retorno assim de ir (...) (...) porque 
a gente também fica assim, como é do SUS, a gente fica assim sem saber 
se eles vão te ligar, porque tudo que a gente marca se você perde você 
num tem, “ah você tem que passar pelo processo todo de novo”, aí eu fico 
também pensando, então quer dizer, será que se eu não fui, eu perdi? Será 
que eu não vou ter mais condições de ir? De continuar o tratamento? Eu 
fiquei nesta dúvida (...) (M 09.13.2) 

 
 
Eu até liguei pra lá [no ambulatório de seguimento] pra remarcar, mas aí a 
moça foi e marcou pra mim de novo, aí não deu pra levar porque ela ficou 
quatro meses lá [internada], aí por isso que não deu pra levar (...) Porque é 
assim depois que ela saiu do hospital eu não liguei pra lá também [para o 
ambulatório de seguimento], porque achei que eles não ia, ficou muito 
tempo sem ir  porque ela ficou quatro meses, eu achei que eles não ia 
querer atender ela mais assim, aí eu fui e não liguei mais não, aí eu não 
procurei não. Porque ela ficou internada, também eu pensei assim, ah não 
vou ligar porque eles não vão aceitar mais, porque ela ficou muito tempo, 
quatro meses sem ir lá (M 15.12) 

 

 Fica evidente nos discursos das mães, a concepção acerca do ambulatório de 

seguimento como um serviço do SUS, que diante de faltas impossibilita o retorno ao 

acompanhamento. Se, por um lado, esta compreensão equivocada e o não contato 

com o serviço de saúde compromete a acessibilidade, o serviço, por sua vez, não 

estabelece um retorno para as mães, que, por imaginarem ter perdido o direito no 

acesso ao ambulatório, não procuram pelo atendimento. 

 Pode-se dizer que o SUS possui dois lados: um se refere à gestão e outro à 

população. Todavia, essas duas faces se movem em sentidos contrários, a gestão 

apresenta deficiência na criação de estratégias que informe os usuários quanto a 
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seus direitos e, em contrapartida, a população não tem se interessado em participar 

ativamente do sistema (BACKES et al., 2009) 

 Neste sentido, autores reforçam que o SUS é um sistema de saúde complexo, 

embora tenha tido avanços nos últimos tempos, ainda carece de falta de recursos 

humanos adequados e de planejamento das ações, por parte dos gestores. Os 

agendamentos e encaminhamentos no sistema são ainda burocráticos e causam 

descrédito nos usuários que utilizam os serviços de saúde. Estes fatores interferem 

na resolutividade dos serviços e na percepção dos usuários, quanto ao sistema 

(KEMPFER et al., 2011). 

 O desconhecimento do serviço, em relação ao que ocorre com a criança e 

sua família nos remete a inferir que a integralidade no cuidado é comprometida em 

relação a essas crianças que ficam desassistidas na rede de assistência á saúde. 

Partimos do principio de que a ausência das crianças precisa ser investigada pelo 

serviço e que, diferentemente do que foi expresso por meio dos discursos dessas 

mães, a internação hospitalar não pode oferecer prejuízos à continuidade do 

cuidado à criança de risco.  De outra maneira, a internação hospitalar deveria ser 

motivo de maior investimento para a manutenção de um acompanhamento 

sistemático. Acontecimentos como estes indicam que é premente a implementação 

de estratégias para a busca destas crianças pelos serviços de saúde. Ressalta-se 

que o hospital deveria notificar os serviços de acompanhamento acerca da 

hospitalização e alta. O fato é que, na medida em que não são realizadas essas 

comunicações, perde-se a oportunidade de cuidado. 

 A mãe M10 conta que esqueceu a data da consulta no ambulatório de 

seguimento.  Relata que sua criança estava sendo acompanhada paralelamente no 

plano de saúde, por isso não viu necessidade de voltar ao serviço 

 

Na verdade eu perdi a data, eu perdi a data de voltar com ele, a hora que 
desse seis meses eu teria que voltar pra fazer esse acompanhamento, mas 
eu realmente esqueci, quando eu fui observar o papel já tinha passado já 
quase três meses e eu não voltei. E ele tem acompanhamento com o 
médico [do plano de saúde], e o médico falou que não tinha necessidade 
por ele estava ouvindo bem, fez o teste com ele no consultório e falou que 
tava bem, por isso que eu não voltei. (M 10.11) 

 

 O discurso de M10 sinaliza que, na concepção da mãe, descontinuar o 

seguimento ambulatorial, devido ao esquecimento, não faz diferença para o 
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desenvolvimento de sua criança, considerando que o filho vem sendo acompanhado 

no serviço de saúde suplementar. Em relação à utilização do plano de saúde, das 

mães participantes do estudo, apenas uma (M04) mantinha o acompanhamento de 

sua criança, no plano de saúde, e outra (M10) utilizava o plano de saúde juntamente 

com o CS, para acompanhar o filho.  

 Autores concluem que, em algumas situações, as pessoas têm utilizado o 

SUS como um recurso extra, como no caso de necessidades urgentes que não 

podem ser supridas imediatamente pelo serviço suplementar. Segundo os autores, 

na visão dos usuários, o plano de saúde confere conforto e se presta a contornar as 

deficiências da assistência via SUS (GERSCHMAN et al., 2007). 

 São vários os fatores que podem ter favorecido a descontinuidade do 

seguimento ambulatorial, apontados pelas mães. Há de se ressaltar que estes 

aspectos precisam ser de conhecimento do ambulatório de seguimento, que, por sua 

vez, precisa criar estratégias que alcancem este público em suas necessidades, no 

vislumbramento da integralidade. Muitos dos aspectos aqui citados, e que fazem 

parte da rotina da vida destas mães, não são discutidos no serviço. 

 Nas oportunidades de contato dos profissionais junto a estas famílias, nos 

contextos dos atendimentos, devem considerar estes aspectos revelados nas 

entrevistas, como contribuintes para a descontinuidade do seguimento e, portanto 

necessário que sejam alvos de intervenções dos profissionais.  Situações como 

estas vivenciadas na singularidade de cada uma destas famílias podem servir para 

que sejam pensadas estratégias que possibilitem apoiar outras famílias com a 

particularidade de abandono do seguimento, em relação a aspectos 

socioeconômicos e da vida cotidiana. 

 Reconhece-se que as estratégias a serem adotadas para mudança desta 

realidade podem ter um caráter intersetorial e exigir um tempo para serem 

construídas, contudo formas de monitoramento da frequência das crianças aos 

serviços e olhar atento para identificação de situações de risco para o abandono, 

como as evidenciadas por este estudo e por outras investigações, como a distância, 

os aspectos socioeconômicos, a condição emocional materna, ausência de apoio 

social, a condição de trabalho das mães, associada a uma atenção  diferenciada a 

estas famílias podem ser modificações mais imediatas, e que dependem de 

mudanças especialmente relacionadas ao processo de trabalho. 
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5.2.4 Aspectos relacionados ao serviço de seguimento e a descontinuidade do 

cuidado no ambulatório de seguimento 

 

 Esta categoria emergiu dos discursos das mães ao abordarem aspectos 

relacionados aos serviços de seguimento às crianças de risco que contribuíram para 

que optassem pela descontinuidade do acompanhamento de seus filhos.  

 Estas informações foram apresentadas por 08, das 15 participantes e 

considerando o objetivo do presente estudo de mergulhar nesta realidade vivida 

pelas mães, cujos filhos encontram-se em descontinuidade do seguimento, esta é 

uma de suas faces que precisa ser explorada. A atenção a estes discursos é uma 

oportunidade de dar voz a estas participantes que optaram por explicitar estas 

dificuldades especialmente pelo contexto anteriormente discutido de como as 

relações de poder podem ter interferido na maneira como as mães se referem ao 

seguimento e na sua contribuição para a saúde da criança. 

 Cabe ressaltar que os discursos não foram tomados sob uma perspectiva 

avaliativa dos serviços. Mas sim no sentindo de explorar as situações vivenciadas 

que compõem a singularidade destas mulheres e que pode também ser uma 

particularidade de outras mães de crianças em descontinuidade de risco. Portanto, 

são discursos que precisam ser reconhecidos como capazes de apontar caminhos 

para o enfrentamento a esta situação.  

 A conformação desta categoria foi feita por meio dos discursos que 

expressavam situações vivenciadas pelas mães diretamente relacionada aos 

serviços de atendimento ambulatorial, em sua maioria relacionada à organização do 

atendimento, gerando insatisfação nas mães. Estas situações foram inicialmente 

agrupadas de acordo com os temas e apresentadas no Quadro 5. 

 

Quadro 05: Aspectos relacionados ao serviço, que podem interferir no 

acompanhamento ambulatorial referido pelas mães, Belo Horizonte – Minas Gerais, 

2015 

 

Aspectos identificados no discurso das mães 
 

Serviço vinculado Quantidade 
de mães que 
relataram a 
queixa 

Indisponibilidade de horários e/ou dificuldades na 
marcação 

Ambulatório hospital 
 A e  B 

02 
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Quadro 05: Aspectos relacionados ao serviço, que podem interferir no 

acompanhamento ambulatorial referido pelas mães, Belo Horizonte – Minas Gerais, 

2015 

continua 

Entrada no ambulatório de seguimento 
 

Ambulatório hospital B 02 

Consultas agendadas para o mesmo horário 
 

Ambulatório hospital B 01 

Demora do atendimento 
 

Ambulatório hospital B 02 

Comunicação ineficiente durante os atendimentos no 
ambulatório 

Ambulatório hospital B 01 

Aspectos relacionados a organização dos serviços e a 
pratica dos profissionais 

Ambulatório hospital B 02 

Serviço orienta retorno conforme avaliação da mãe Ambulatório hospital A 02 
 

Deficiência na busca ativa dos serviços e na 
remarcação das consultas 

Ambulatório hospital  A e 
B 

06 

  
Fonte: elaboração própria, 2015 

 
 Acerca da indisponibilidade de horários, duas mães (M06 e M07) relatam que 

não é fácil marcar consultas no ambulatório de seguimento. Segundo M06, quando 

há perda de consulta o serviço não tem horários disponíveis para reagendamento, e, 

portanto as consultas são remarcadas com um intervalo de tempo muito grande. 

Contudo uma mãe sinaliza desconhecer se o intervalo maior tem ocorrido pela falta 

de horários ou porque a criança demanda retornos realmente mais longos. 

 Já M07 refere que, na especialidade da neurologia, a partir da terceira 

consulta o profissional não marca retornos, por isso a mãe precisa ir ao serviço 

tentar a marcação das consultas, segundo a mãe o neurologista atende muitas 

crianças e isso dificulta conseguir uma vaga. 

 

Dificuldade é o horário mesmo lá, porque nunca tem horário. A gente tinha 
que ligar lá e marcar. No caso quando a gente ia já saía marcado. Mas 
agora a última vez, a gente tava na casa da vó dela, então eu faltei, eu 
voltei pra mim ligar lá, já era tipo, ela nasceu em novembro, oh, era em maio 
e eles marcou para agosto entendeu? Muito longe, mas acho que tava 
dando realmente uma distância maior pra atender, de 2 em 2 meses, de 3 
em  3 meses . Entendeu? (M 06.8) 
 

 
Assim, é porque a agenda do neuro é lotada, muito menino nossa. E ela é, 
são ótimos, mas é muita criança.  A gente não, por exemplo, na primeira 
dela tipo já veio praticamente agendada da UTI, a segunda vem também, 
agora a terceira você tem que tentar lá marcar, a neuro é difícil marcar (M 
07.6) 
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 Os discursos evidenciam duas possibilidades que podem estar relacionadas à 

falta de horários disponíveis, uma que realmente diz respeito à incapacidade do 

serviço em dispor de vagas em número suficiente para atender à demanda das 

crianças, e outra que seria, na verdade, uma percepção equivocada das mães, 

ocasionada pela falta de diálogo do profissional sobre a frequência dos retornos, 

que, em determinados momentos e condições, podem ser mais espaçados. Esta 

situação pode favorecer ao não reconhecimento materno de que o seguimento 

ambulatorial seja necessário para a saúde da criança. 

 A de se considerar que as faltas das famílias sem o aviso prévio, como 

mencionado por M06, dificulta o gerenciamento dos atendimentos no serviço. Na 

ausência da criança, o profissional fica com aquele horário ocioso e nem sempre há 

tempo hábil para disponibilizar o horário para outras pessoas. Por outro lado, a não 

remarcação do próximo retorno ao seguimento, logo após o atendimento, como 

verificado no relato de M06, dificulta os agendamentos subsequentes.  

 O fluxo de entrada no ambulatório do seguimento é um aspecto do serviço 

que tem gerado insatisfação nas mães. De acordo com as participantes, o 

ambulatório do Hospital B só permite a entrada das pessoas por meio de fila, a mãe 

M07 relata que a portaria não permite a entrada de nenhuma pessoa enquanto não 

haja autorização do profissional do setor, e que devido a isso as mães precisam 

aguardar com a criança por muito tempo na entrada do prédio, sem nenhuma 

comodidade. A participante M08 também refere que a entrada é restrita ao horário.  

 

(...) e o ruím também é que você tem enfrentar aquela fila, seja sol, chuva, 
frio, eu acho assim por ser criança teria, idoso, criança teria que ter uma 
prioridadizinha pra entrar naquele hospital ali. A gente tem que ficar naquela 
filona com sol, chuva, frio, seja o que for, lá atrás, até esperar a vez de subir 
o quarto andar. Isto é a única coisa ruím (...) ruím é isso. Porque é assim no 
prédio lá é o seguinte, eles chamam “ah quarto andar, primeiro andar isto, 
segundo andar, quarto andar”. As vezes você tá marcado pra 13h, 13:30h 
você tá lá embaixo esperando. Aí você tem que ir lá, muitas vezes eu vou lá 
e peço pelo amor de Deus pra deixar entrar. “Não, tem que esperar chamar” 
[fala do porteiro]. A gente tem que esperar chamar, aí a gente fica lá 
naquele trem lá pra subir. (M 07.15) 
 
 
(...) Então é uma coisa assim que você tem que ir cedo porque eles não 
deixam entrar depois do horário, o porteiro lá em baixo. Eles não deixam 
entrar depois, e você tem que chegar uma hora e ser atendida 17 horas, 
não tem como.  (M 08.28.2) 
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 Os relatos das participantes evidenciam a existência de um fluxo na portaria 

que antecede o atendimento no ambulatório. Os profissionais que estão na portaria 

não parecem preparados para reconhecer as necessidades das mães e crianças e 

provavelmente não possuem autonomia para tomar decisões, considerando que 

suas atribuições se configuram na manutenção da norma referente ao horário de 

entrada determinado pelos ambulatórios, não sendo de responsabilidade destes 

funcionários avaliar as particularidades de cada uma das pessoas. 

 Neste contexto, ao pensar no momento de cuidado destas crianças, quando 

foram ao ambulatório de seguimento para os seus atendimentos, e que pode 

reverberar para além deste momento na medida em que se materializam 

posteriormente na não continuidade do cuidado, observa-se que a dimensão 

organizacional do serviço tem comprometido a integralidade do cuidado a estas 

crianças e suas mães. 

 Autores reforçam que a maneira como os serviços se organizam podem 

oferecer barreiras a um atendimento integral (SILVA et al., 2013; VIEGAS; CARMO; 

LUZ, 2015).   Desta forma, a contradição percebida na forma como o serviço se 

organiza, perpassa pela vivência das mães nas UTINs, local em que apreendem a 

reconhecer situações que são ameaçadoras para seus filhos. Porém, para receber o 

atendimento no seguimento ambulatorial elas são expostas a situações que lhes 

parecem oferecer as mesmas ameaças. Neste sentido, a problemática se insere na 

lacuna de como as necessidades de saúde das crianças e suas famílias são 

reconhecidas e atendidas. 

 Além da questão da fila em que as mães precisam aguardar para a entrada 

no ambulatório de seguimento do hospital B, outro aspecto identificado refere-se aos 

horários dos agendamentos. A mãe M08 relata que todas as crianças são 

agendadas para as 13h, neste serviço. Devido a isso, depois que são autorizadas a 

entrar na unidade, as mães precisam aguardar muito tempo dentro do ambulatório.  

  

Eles marcam 13h, aí é por chegada, só que tem gente que chega depois de 
mim que é atendida primeiro que eu, aí você chega lá,  você sai de lá 17h 
da tarde, ou 18h da tarde. Eu acho que lá devia ter mais consenso, porque 
você fica lá até cansar, ainda mais pra mim que é difícil levar os meninos,  
eu fico lá, aí um quer correr, tem que segurar o outro, eles deviam ter mais 
um senso de colocar horário pra cada um (...) Se chegar 13h você é 
atendida 17h, aí eu falo porque eles não marcou 17h? Se eu sou atendida 
17h vou começar a ir 17h da tarde (...) (M 08.28.1) 
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É quem chega primeiro, aí você chega, mas mesmo assim, eu chego lá tem 
vez que eu chego lá 13:10 e só sou atendida as 17h, 16h. Um dia eu levei 
minha prima, ela falou mentira que você fica este tempo todo lá, eu falei 
vamos lá pra você ver. Ela falou assim gente isso aqui pelo amor de Deus, 
ela falou assim “misericórdia”. Ai chegou aqui nesta hora, saí de lá foi 19 
horas da noite, aí eu liguei pro meu namorado ir me buscar porque, nossa 
senhora, lá tem hora que você chega, sai de lá 19h, e olha que eu cheguei 
13h. Porque quê que o cara fala, tem chegar no horário que tá marcado, o 
porteiro, então eu chego lá 13h, no máximo 13:20h, 13:10h, porque eu 
tenho que almoçar mais cedo, pra ser atendida mais cedo, só que chega lá 
não é isso, você espera uma coisa que lá não é. Eles tinham que marcar, 
não é mil crianças, vamos marcar. Mas igual de 6 em 6 meses os meninos 
que é alguns, então tem como atender um monte de criança, mas só que 
não. Aí pode marcar 13:30h pra um, 14h pra outro, outro pra..., só que lá é 
tudo 13h e chega lá é uma confusão, vira uma bagunça, que eles podia 
evitar essa bagunça toda, entendeu? (M 08.29) 

 

 Os discursos evidenciam a necessidade de que sejam consideradas as 

questões apresentadas pelas famílias, quanto à chegada ao serviço e ao fluxo do 

atendimento para se pensar a organização do serviço. Para Oliveira; Pereira (2013) 

a integralidade do cuidado ocorre na medida em que o serviço redefine suas práticas 

pautadas na centralidade do usuário. 

 O agendamento de todas as crianças, para o mesmo horário, no ambulatório 

do hospital B, faz com que as mães aguardem muito tempo para o atendimento. A 

mãe M08 chama a atenção para a questão dos lanches das crianças que se perdem 

devido à demora do atendimento, reforça que é cansativa a espera e que, tanto as 

crianças, como as mães ficam estressadas. A mãe M16 também relata que precisa 

estar disposta a ficar no ambulatório o dia todo. Segundo o discurso de M08, além 

de aguardar aproximadamente 5h para o atendimento, dentro do consultório a 

avaliação da criança também é demorada, com duração em torno de 2h 

 

(...) eu acho que eles deveria parar e pensar nó tem mãe do outro lado que 
vem aqui com seus filhos pequenos, é cansativo, você chegar lá, chegar 
uma hora e ficar lá, aí não pode descer pra comer porque tem que esperar, 
vai que chama a criança. Você tem que chegar lá e ficar lá, você tem que 
levar lanche, aí fica tudo quente, igual o  G3 toma leite, como é que eu vou 
dar leite quente 5 horas depois pro G3? Entendeu? Acho que tinha que ter 
assim mais responsabilidade com o horário porque tem hora que eles não 
tão fazendo nada, abre lá o consultório eles estão lá sentados em vez de tá 
atendendo, eles tão passeando de um lado pro outro, resolvendo outras 
coisas no lugar de tá atendendo as crianças, que é muito cansativo mesmo, 
eu falo, os meninos dormem no banco, dorme no colo (...) Eu acho que 
deveria ter mais intolerância de horário, chegar e atender, não é ficar lá 
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esperando uma, duas, três horas pra ser atendido não, é desgastante tanto 
pra criança como pra mãe também, (M 08.25.1) 

 
(...) tem que ir disposta a ficar lá o dia inteiro, eu já fui, eu antes eu marcava 
os médico tudo para o mesmo dia, depois eu não fiz isso mais porque achei 
muito cansativo, que se uma pediatra já demora, você fica lá até 18h, 
18:30h para marcar todos, o dia que eu marquei todos teve uns que eu não 
consegui ir, demorou demais, elas ficam agitadas, porque elas gostam de 
ficar assim soltas, não gosta de ficar no colo sabe, elas gostam de ficar 
mais tranquila. (M 16.9) 

 

Eu só acho que eles deveriam ter mais compromisso com as coisas, chegar 
lá, porque uma criança você fica lá 5 horas pra ser atendida e demorar mais 
2h no consultório é muito cansativo. Eles deviam ter mais compromisso, oh 
marcou esse horário pra cada mãe, e tem mãe que desloca de mais longe 
que eu. (M 08.24) 

  

 

 Além dos aspectos referentes à espera pelo atendimento apontados, o 

discurso de M08 expressa que a mãe não reconhece o que é feito no ambulatório 

como um atendimento necessário.  Infere-se que não houve um compartilhamento 

da avaliação do profissional e do significado do que foi feito na criança, com a mãe.   

 . 

 

É que nem eu falei, tem horas que é um, tem horas que é outro, e eles 
ficam deixando o G3 brincando, entendeu? Coloca lá um tanto de 
brinquedinhos pra ele brincar. Então eu penso, se for pra ele chegar e fazer 
isso, lá em casa eu coloco ele no chão pra ele brincar, entendeu? É uma 
coisa que acho assim que eu posso fazer na minha casa, que vou lá, assim 
entre aspas a toa, chega lá colocar ele pra brincar, eu posso colocar ele pra 
brincar na minha casa, entendeu? Eu acho que eles deixam muito a desejar 
na questão disso, que é coisa que eles faz com o G3 e com o G4 que eu 
faço na minha casa, que não tem nunca necessidade de eu sair, de 
deslocar daqui, com dificuldade igual eu falei, com os meninos, pra chegar 
lá e fazer isso. (M 08.20) 

 

Agora aqui [no PAM: serviço perto de casa] eles fazem, igual “oh mãe você 
tem que fazer isso aqui com o G3 em casa, tem que fazer aquilo”, porque 
isso é bom pro G3 pra ele fazer aquilo. Aí chega lá mexe, faz exercícios 
com ele, mexe na boca dele, os movimentos, lá nada [no ambulatório] lá 
não fazia nada disso. Aí por isso que eu falo lá parecia que ia assim atoa, e 
aqui [no PAM] até então é mais evoluído, melhor pra ele. (M 08.22) 

 

 
 A inferência do não compartilhamento da avaliação do profissional se reforça 

através do comentário do pai de M08. No momento da entrevista, o avô das crianças 
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estava presente e também manifestou sua opinião quanto ao serviço, estas 

informações relatadas pelo pai estão contidas nas notas de campo da pesquisadora 

e são mencionadas aqui devido a sua relevância para a discussão. Para o pai de 

M08, a percepção da filha se deve ao fato de que não há explicação, por parte dos 

profissionais, da finalidade das ações desenvolvidas.  

 Os discursos de M08 e os comentários de seu pai revelam que não houve 

diálogo no atendimento da criança. A execução de atividades, sem a devida 

comunicação tendencia a exclusão da mãe na participação no cuidado, neste 

sentido os procedimentos realizados precisariam ser esclarecidos e discutidos.  

 Dialogar sempre foi essencial nas relações e, é a partir dele, que emerge a 

confiança e o vínculo. Além de comprometer a relação com a mãe, 

 a ausência do diálogo impede que o profissional de saúde apreenda as 

necessidades do usuário de forma integral (MALAQUIAS; GAÍVA; HIGARASHI, 

2015; RENNÓ; CAMPOS, 2014). 

 Enfatiza-se que o diálogo, durante a consulta de acompanhamento, dada no 

encontro entre a mãe e o profissional, é uma ferramenta importante para a 

promoção da saúde e prevenção de agravos e, é por meio dele que se tem a 

oportunidade de capacitar para o cuidado em casa, favorecendo a continuidade. 

(MALAQUIAS; GAÍVA; HIGARASHI, 2015). 

 Mais do que limitar o conhecimento acerca da saúde da criança, o não 

esclarecimento das condutas realizadas traz repercussões na forma como as mães 

percebem a importância do seguimento ambulatorial e na sua necessidade para o 

desenvolvimento de sua criança. Isto pode favorecer com que a mãe descontinue o 

seguimento ambulatorial. 

 Outros fatores vão sendo apontados. Os discursos de M08 e M16 

demonstram que as mães têm se sentido insatisfeitas com o atendimento pediátrico 

do ambulatório de seguimento. É referido que o atendimento de pediatria tem sido 

prejudicado, devido à atuação de estudantes, que atrasam o atendimento e 

fragmentam a assistência. Isto torna o atendimento cansativo para a criança e para 

mãe. 

 
Em relação ao pediatra eu não gosto não, porque não é sempre ela que 
atende, é, como que fala, é os estudantes e eles não sabem nada, pior que 
é assim eles não sabem nada dos meninos, tem que toda hora perguntar 
(...). Todo dia você tem que repetir a mesma coisa, todo mês. Aí cada hora 
é uma, você tem que ficar lá, a outra vai lá e lê tudo de novo. Aí você fica lá, 
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todo mês é isso. Agora se for todo mês a mesma, ela já sabe. Por exemplo: 
“aconteceu isso com seu filho né porque você falou, melhorou?”. Já as 
outras não sabem o que aconteceu com eles, o que aconteceu, que horas 
que teve isso, porque teve aquilo, aí tem que ir perguntar “oh Drª porque 
você fez isso?” “Ah porque tava assim”. “Ela me falou que você tava assim”, 
[estudante fala com a médica] é, “melhorou?”. Aí vai outra, vai lá e pergunta 
ela de novo, aí você fica lá, nossa senhora, aí os meninos quer dormir, aí 
você tem que acordar porque senão você não dá conta de carregar eles, 
você acorda ele pra ser atendido, a não, aí fica, nó é muito chato o 
atendimento em relação a isso. (M 08.18.1) 

  
(...) todo dia que você chega lá tem umas estudantes que elas fazem um 
caderno primeiro pra depois vir a médica de verdade, aí nossa a gente fica 
estressada, porque acho que primeiro as meninas conta a história toda pra 
médica e depois que ela vem (M 16.22) 

 

 

 

 A mãe refere que o problema de ser atendida pelos estudantes é que além de 

demorado, a cada consulta é preciso repetir as mesmas informações. Isto torna o 

atendimento estressante e pouco produtivo, em relação à troca de informações.

  Faz parte do processo de ensino a vivência dos alunos nos serviços de 

saúde por meio dos atendimentos aos usuários, o ensino precisa ocorrer, mas é 

importante que ele ocorra de maneira a não comprometer o cuidado a ser realizado. 

A maneira como o ensino se processa dentro dos serviços de saúde traz 

implicações, como as referidas pelas mães, ao cuidado e podem ser, portanto 

discutidas no campo ético. 

 Para Duarte et al., (2008), o cuidado sob a ótica das tecnologias de saúde 

atuais tem se distanciado  da essência subjetiva e da própria vontade do sujeito, o 

que indica que a ética precisa ser resgatada no agir dos profissionais de saúde. A 

persistência da centralização do conhecimento científico e do saber técnico tem 

desvalorizado o sujeito e dissociado as práticas profissionais do cuidado (DUARTE 

et al., 2008). 

 Pensando na ética, no cuidado, as autoras referem que as situações 

vivenciadas no cotidiano dos serviços precisam ser consideradas em sua 

essencialidade, sugerem para isto que os profissionais e acadêmicos, frente à 

realidade que lhes é apresentada nos serviços de saúde repensem suas condutas 

técnicas e científicas, e então articulem as suas práticas e saberes. Esta reflexão-

ação nas condutas dos profissionais permite recriar e possibilitar formas de cuidar e 

ensinar, mantendo o sujeito na centralidade do cuidado (DUARTE et al., 2008).  
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 Evidenciou-se ainda a existência de discordância nas orientações quando dos 

atendimentos no ambulatório, vinculado ao hospital A. Por meio do relato de M10, 

observa-se que um profissional de saúde do ambulatório de seguimento do hospital 

A solicita à mãe que observe a criança e decida pela necessidade ou não do 

próximo atendimento. No caso de M05, foi atribuído a mãe determinar se a criança 

estava em condições para ir para outro serviço, é entendido que, na observação da 

normalidade da criança, o retorno ao seguimento ambulatorial não se fazia 

necessário. Portanto, na visão da mãe, não houve descontinuidade do 

acompanhamento. Todavia, este não deveria ser o funcionamento do ambulatório.  

 

É, e ela [fisioterapia] falou que com 6 meses eu voltaria se eu achasse 
necessidade, se ele tava bem, se ele não tivesse abrindo as mãozinhas, 
que até quatro meses ele tinha que tá abrindo as mãozinhas. Fui 
observando, e foi aonde eu observei e vi  que ele tava com desenvolvimento 
normal aí eu não voltei, e não marquei de novo, eu desmarquei a de 6 
meses, eu que liguei. (M 10.20) 
 

Não, não teve [abandono do seguimento], ele é sempre prioridade, não 
pode. Mas [o acompanhamento] agora não é lá mais não no hospital, tá no 
posto, ela falou que quando eu observasse que tava tudo normal que não 
precisava mais ir (M 05.7) 

 

 Evidencia-se nestes discursos uma relação construída pelos sujeitos na 

direção da produção de cuidados estabelecidos nos saberes e práticas do 

profissional de saúde, dispensados à mãe. Entretanto, cabe refletir a dimensão 

técnica que tem orientado a conduta profissional, acerca do cuidado integral e 

continuado em saúde. 

 Merhy; Franco (2003) refere que os problemas de saúde se apresentam 

envoltos de complexidade, portanto a possibilidade de uma resposta resolutiva para 

a materialização do cuidado integral deve se permear pela discussão de como se 

organiza a produção, por meio dos saberes e práticas profissionais.  

 Nesta reflexão Merhy; Feuerwerker (2009) reforçam que os arranjos 

tecnológicos na produção da saúde têm sido subutilizados pelos profissionais, o que 

torna o processo de trabalho no agir cotidiano dos sujeitos, fragmentado. Ressalta-

se que as práticas profissionais são incorporadas, a partir de seus saberes e do  

reconhecimento que se faz do processo saúde e doença. 
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 Campos (2000) chama a atenção para a prática profissional, o autor refere 

que, ao mesmo tempo em que os saberes e práticas precisam ser compartilhados 

com o usuário e vice-versa, faz-se necessário também assegurar a existência de 

saberes profissionais especificamente que deem conta das situações mais 

complexas (CAMPOS, 2000). A combinação destas duas perspectivas, do 

compartilhamento e da garantia de qualidade do que se compartilha, direciona a 

produção de um cuidado integral. 

 Apreende-se com os autores citados (Merhy; Franco, 2003; Campos, 2000; 

Merhy; Feuerwerker, 2009), que, para avançar em direção ao cuidado integral, os 

saberes e práticas não devem limitar o sujeito a apenas a condição de receptor, 

mais que isto: estratégias precisam ser implementadas no sentido de que os 

saberes do profissional, materializado em suas práticas com a família, possam ser 

compartilhados sem dubiedade. 

 Ao que se refere à busca das crianças faltosas, os dois cenários do 

seguimento ambulatorial apresentam falhas neste processo, os quais aparecem nos 

discursos da mãe. No ambulatório do hospital A, as mães, M04, M10, e M12 relatam 

que, quando interromperam o seguimento ambulatorial não receberam contato do 

serviço. No ambulatório do hospital B, M02, M09 e M16 também referem que o 

serviço não entrou em contato para saber o motivo da ausência delas, nas 

consultas. 

 M02 também expressa que o ambulatório do hospital B, quando ocorria 

alguma falta, mandava carta com remarcação da consulta, porém o serviço parou de 

mandar.Estas condições, associadas com aspectos da vida cotidiana da mãe, 

fizeram com a criança descontinuasse o seguimento ambulatorial. 

 

 
É por que como eu não tava levando ela aí depois pararam de mandar, de 
marcar o pediatra pra ela, e como eu trabalho muito, é muita correria eu não 
liguei nem pra remarcar, é só por causa disso mesmo que eu num tava 
levando ela mais, porque pararam de mandar a cartinha marcando o 
pediatra dela. E em questão de alguém pra levar ela. Às vezes não tinha 
ninguém pra levar (M 02.6) 

 

 
Quando eu parei de ir, como eu percebi que eles não me ligaram, eu falei, 
ah então, eu sentia uma pressão assim: você vai ter que vir toda semana, 
eu imaginei, nossa se eu não for eles pode mandar é, como é que chama 
aquele povo que vem pega as crianças da mãe? [Assistente social?]. Isso, 
depois a assistente social vinha aqui em casa pegar ela, aí eu fiquei 
naquele medo, eu falei eu não vou, se eles ligar eu vou falar: ah aconteceu 
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isso e remarcar em outro dia, aí como não ligou e nada eu fui fiquei 
tranquila, falei ah então tá. (M 04.12) 

 
 

Não [me ligaram], eu é que liguei, liguei e informei que não ia mais, informei 
a secretária. Porque a fisioterapeuta falou comigo que se estivesse tudo ok 
não precisava aí eu não fui, aí a segunda eu não remarquei. (M 10.14) 

 

 Há de se considerar que as buscas às crianças faltosas não é uma tarefa 

fácil, devido a alguns fatores, como mudança de telefone e de endereço, que 

ocorrem com certa frequência. A mudança de endereço, por exemplo, dificulta fazer 

a busca a estas famílias via CS, uma estratégia utilizada, quando os contatos 

telefônicos são desatualizados. Estes aspectos foram também vivenciados na coleta 

de dados para este estudo, durante as tentativas de localização das potenciais 

famílias, para participarem do estudo.  Portanto, o fato de não ter recebido contato 

dos serviços não significa que não houve tentativas, considerando que ambos os 

serviços possuem rotina para a busca das crianças faltosas.  

 Em síntese, os fatores relacionados ao serviço que predispõe a 

descontinuidade do seguimento ambulatorial apresentam relação com a organização 

do serviço e processo de trabalho, mediante a otimização do fluxo de atendimento. 

Os aspectos assistenciais, gerenciais e organizacionais precisam ser refletidos pelos 

profissionais e gestores, considerando-se a singularidade das famílias que são 

atendidas, no intuito de que sejam repensadas práticas que, de fato, promovam a 

integralidade e continuidade do cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



104 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O contexto da descontinuidade do seguimento revelou as percepções 

maternas, acerca do risco e como esta percepção interfere na compreensão do que 

é necessário à saúde da criança. Soma-se a esta condição, a perspectiva materna 

sobre a capacidade do serviço, em atender às necessidades de saúde de seus 

filhos. Aspectos socioeconômicos e da vida cotidiana das famílias, e fatores 

relacionados à organização do serviço também constroem a realidade da 

descontinuidade do acompanhamento, nos ambulatórios estudados. Estes achados 

corroboraram com os pressupostos levantados, e permitiram responder quais os 

fatores que  têm contribuído para a descontinuidade do seguimento das crianças, no 

ambulatório de seguimento de crianças de risco. 

 Destaca-se que a demonstração das mães da compreensão do risco e da 

necessidade do seguimento ambulatorial, nos permitiu conhecer os obstáculos 

percorridos por elas, em meio a uma rede de assistência a saúde desarticulada. 

Justifica-se, no entanto, que essas afirmações emergiram da experiência singular e 

pontual da condição da criança egressa de unidade de terapia intensiva neonatal, 

vivenciadas pelas mães, em um contexto localizado, mas com potencial contribuição 

para o entendimento da descontinuidade do seguimento ambulatorial de crianças de 

risco, em um âmbito ampliado.  

 O conjunto das conclusões indica a necessidade de que sejam considerados 

fatores vivenciados na singularidade das famílias, para garantir a acessibilidade aos 

serviços de seguimento. Recomenda-se que aspectos que compõem a realidade 

das famílias e apresentados como contribuintes para a descontinuidade do 

seguimento sejam alvo da atenção dos profissionais e gestores dos serviços de 

saúde, na busca de assegurar o cuidado que cada uma destas crianças precisa, 

para que se desenvolvam, superando as adversidades de suas condições de 

nascimento.  

 Considerando-se as repercussões possíveis que a condição de risco pode 

desencadear na qualidade de vida da criança, ao longo dos anos, e reconhecendo 

as potencialidades do serviço de seguimento na monitorização do risco e no 

estímulo ao desenvolvimento neuropsicomotor, é que se afirma a importância deste 

estudo, como prelúdio da mudança da realidade apresentada. Ressalta-se que 

interferir na descontinuidade do seguimento direciona a integralidade do cuidado e 



105 

 

amplia as possibilidades de um mundo melhor para as crianças nascidas em 

condição de risco e suas famílias. 

 Reconhece-se que as estratégias para a mudança da realidade da 

descontinuidade do seguimento ambulatorial demanda ações intersetoriais que não 

ocorrem de um dia para o outro, porém algumas intervenções imediatas podem 

partir do próprio serviço como a vigilância dos aspectos que podem favorecer a 

descontinuidade apontados neste estudo.  

 E finalmente, os achados evidenciaram a complexidade de se investigar a 

descontinuidade, em toda a sua dimensão e indicam a necessidade de 

desenvolvimento de outros estudos que permitam reunir mais elementos para a 

compreensão deste fenômeno na realidade brasileira, contemplando a 

descontinuidade já a partir da alta hospitalar, as relações com as condições de 

saúde materna e ainda estudos com outros desenhos metodológicos que permitam 

maior conhecimento acerca dos fatores relacionados à saúde física e emocional dos 

cuidadores, aspectos socioeconômicos e ambientais, que se mostraram parte da 

descontinuidade. 

 Outra possibilidade de estudo percebida na análise refere-se, especialmente, 

às crianças egressas da UTIN, que não chegam a iniciar o acompanhamento por 

motivos desconhecidos. Esta é também uma condição que se refere à 

descontinuidade do cuidado que não foi abordada neste estudo e que merece, 

portanto, investigação. 
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE IDENTIFICAÇÃO E DE ENTREVISTA COM OS 

FAMILIARES 

 

Nº entrevista_______ Data da entrevista:____/____/____ 

 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA E FAMÍLIA 

 

 

Nome da criança: ____________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/_____/_____   Idade atual:________   

Sexo:_______________ 

IG ao nascimento:_____________ Peso ao nascimento:______________________ 

 

 

 

Patologia de base da criança ___________________________________________ 

Condição de saúde atual ______________________________________________ 

Houve internações após a alta da UTIN:   □ não     □ sim.  Quantas vezes? _______      

Motivo______________________________________________________________ 

 

 

Atualmente sua criança tem sido acompanhada em outro serviço?  □ não  □ sim 

Se sim, em qual serviço? 

□ Plano de Saúde            □ Unidade Básica de Saúde            □ Consultório particular  

□ Outros_________________________________ (especificar qual) 

Se sua criança tem sido acompanhada em outros serviços qual tipo de 

acompanhamento tem recebido? 

□ Neurológico                 □ Fisioterápico                 □ Cardiológico 

□ Fonoaudiológico          □ Terapia Ocupacional    □ Enfermagem 

□ Outros ___________________________ (especificar qual) 
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Sua criança faz uso de medicamentos?  □ não   □ sim    

□ Procinético           □ Anticonvulsivante            □ Broncodilador   

□ Diurético              □ Corticóide                        □ Antiácido                   

□ Outros__________________________________ (especificar qual) 

 

Sua criança tem dependência de alguma tecnologia? □  não  □ sim       

 □ Gastrostomia ou jejunostomia                           □ Traqueostomia    

 □ Derivação ventrículo-peritoneal                         □ Oxigenoterapia    

 □ Sonda nasoentérica        □ Outros _______________________ (especificar qual) 

 

2 DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS DA FAMÍLIA 

 

 

Nome da Mãe _______________________________________________________ 

Nome do pai ________________________________________________________ 

Nome do cuidador responsável: _________________________________________ 

Se cuidador responsável qual o grau de parentesco ou relação com a 

criança____________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

 
 

Idade pai:  _______ Grau de escolaridade:_____________ 

Idade mãe: _______ Grau de escolaridade:____________ 

Idade cuidador responsável ___________  Grau de escolaridade_____________ 

Profissão do pai:___________________________________________________ 

Profissão da mãe:__________________________________________________ 

Pai trabalha fora? □ não  □ sim  Qual função? ___________________________ 

Mãe trabalha  fora? □ não   □ sim  Qual função? __________________________ 

 
 

Renda familiar da família (em valores reais) _____________________________ 

Principal provedor:__________________________________________________ 

Estado civil dos pais ou do cuidador principal:_____________________________ 

Quantas pessoas moram na casa? __________ 
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3 QUESTÕES ORIENTADORAS PARA A ENTREVISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 – Para vocês, XXXX (falar o nome da criança) precisa de cuidados especiais 

comparado com as crianças da mesma idade? Por quê? 

 

3.2 – Dê sua opinião em relação ao seguimento (acompanhamento no ambulatório) 

contribuir ou não para a saúde de sua criança. Explique por quê. 

 

3.3 - Quais as facilidades e dificuldades vocês encontraram para manter o 

seguimento (o acompanhamento ambulatorial)? Fale um pouco sobre elas. 

 

3.4 - Existe algum acontecimento que fez com que vocês interrompessem o 

seguimento ambulatorial da criança? Qual? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                    

 Prezado (a) , gostaria de convidá-lo (a) a participar de um estudo que 

pretendemos realizar o qual intitula-se: “Descontinuidade do seguimento 

ambulatorial de crianças egressas de unidades de terapia intensiva neonatal: a 

perspectiva da mãe”. 

 Este estudo tem o objetivo de analisar a interrupção da continuidade do 

cuidado de crianças egressas de unidades de terapia intensiva neonatal sob a 

perspectiva da família no contexto do seguimento ambulatorial.  

 A sua participação na pesquisa consistirá em participar de entrevista que será 

audio- gravada. O risco de sua participação neste estudo está relacionado a riscos 

de ordem psicológica e social. Contudo serão adotadas as seguintes medidas de 

prevenção: a entrevista será individual no seu domílio e conforme sua 

disponibilidade. Para garantia de sigilo e confidencialidade das informações, serão 

utilizados codinomes para divigulgação dos resultados. Ainda, caso ocorra algum 

dano não previsto, serão garantidas formas de indenização. Quero deixar claro que 

você tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e, então, 

retirar-se da pesquisa. 

 Os resultados do estudo serão divulgados apenas em eventos científicos e 

publicações em periódicos. Cabe ressaltar que você poderá solicitar esclarecimentos 

adicionais a qualquer momento junto aos pesquisadores.  

 

Eu,...............................................................................................após ter sido 

devidamente esclarecido (a), pelos pesquisadores, sobre a realização desta 

pesquisa, declaro que consinto em participar da pesquisa em questão por livre 

vontade não tendo sofrido nenhuma forma de pressão ou influência indevida. 

Data: ___/____/_____ ............................................................................................ 

 
Pesquisadores: Profª. Drª. Elysangela Dittz Duarte  
e Enf. Mestranda Ieda Aparecida Diniz                         
Av Alfredo Balena, 190, B. Santa Efigênia.  
4º andar - Sala 416. Escola de Enfermagem/  
Universidade Federal de Minas Gerais.  
Telefone: (31) 3409-9836 
Email: ieda.diniz@yahoo.com.br 

 

Nota: este termo de Consentimento livre e esclarecido foi elaborado em duas vias, ficando uma com o 

sujeito participante da pesquisa e pesquisa e a outra com o pesquisador responsável. 

Comitê de Ética e pesquisa – COEP UFMG. Av. 
Antônio Carlos, 6627 
Unidade Administrativa II - 2º andar - Sala 2005. 
Campus Pampulha 
Belo Horizonte, MG - Brasil 
Telefone: 31 3409-4592 
Email: coep@prpq.ufmg.br 
 
 
 
coep@prpq.ufmg.br 

 

 

mailto:ieda.diniz@yahoo.com
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mailto:coep@prpq.ufmg.br
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ANEXO A: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFMG 

 

 


