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Objetivos

A atenção primária à saúde da criança pode ser 
considerada  como  o  primeiro  nível  de 
assistência  dentro  do  sistema  de  saúde[1]. 
Pensando  nisso,  em  2002,  iniciou-se  no 
município  de  São  Paulo  o  projeto  “Nossas 
crianças:  Janelas  de  Oportunidades”  que 
contava  com  um  manual  e  uma  ficha  de 
acompanhamentos  dos  cuidados  para  a 
promoção da saúde infantil[2].  Este  projeto de 
pesquisa  tem como objetivo  geral  conhecer  a 
percepção  dos  cuidadores  familiares  de 
crianças menores de um ano em relação aos 
tópicos  dessa  ficha  e  como  objetivos 
específicos: levantar quais tópicos da ficha são 
abordados durante as consultas à criança por 
médicos  e  enfermeiros  segundo  a  percepção 
dos cuidadores familiares; analisar as opiniões 
dos  cuidadores  familiares  em  relação  à 
abordagem  desses  tópicos  na  consulta  de 
saúde.

Métodos/Procedimentos
Este projeto foi aprovado pelo CEP-SMS/SP, e 
teve abordagem quantitativa.  Foram realizadas 
entrevistas na UBS Jardim São Jorge, em junho 
e  julho  de  2010,  separadas  em  três  grupos: 
cuidadores familiares de crianças 0 a 2 meses, 
de  5  e  6  meses  e  de  11  e  12  meses.  Os 
entrevistados  foram  escolhidos  por 
disponibilidade  no  momento  da  abordagem, 
enquanto eles esperavam para ser atendidos na 
sala  de vacinação.  As entrevistas  foram feitas 
após a apresentação do TCLE, com o auxílio de 
um  instrumento  semi  estruturado,  ambos 
elaborados  pela  própria  pesquisadora;  e,  um 
gravador de voz digital. Os dados obtidos foram 
transcritos e organizados em: caracterização do 
cuidador familiar,  caracterização da criança,  e, 
análise  das  respostas  em  relacionadas  à 
consulta de saúde.

Resultados
A maior  parte  dos  entrevistados  era  mãe das 
crianças  (60,0%),  tinha  entre  20  e  25  anos 
(53,4%), ensino médio completo (50,0%) e não 
estava trabalhando (56,7%). Sobre as crianças: 
33,3% tinham de 0 a 2 meses, 36,7% tinham de 
5 a 6 meses e 30,0% tinham de 11 a 12 meses; 
o principal cuidador familiar era somente a mãe 
(50,0%) e nenhuma das crianças frequentavam 
creche.  Os  temas  mais  abordados  durante  a 
consulta  de  saúde  e  considerados  mais 
importante  para  o  desenvolvimento da criança 
pelos  entrevistados  foram:  alimentação  e 
higiene. O tema menos abordado nas consultas 
de saúde e considerado menos importante para 
o  desenvolvimento  da  criança  pelos 
entrevistados foi: brincadeira.

Conclusões e considerações
Conclui-se que alguns temas importantes para a 
promoção do desenvolvimento infantil ainda não 
são  tratados  com  a  devida  importância, 
principalmente o que diz respeito à brincadeira. 
Temas  como  amamentação,  higiene  diária  e 
vacinação, são bastante abordados durante as 
consultas. Nota-se a importância de elaborar e 
introduzir  projetos  como  o  Janelas,  para  que 
exista uma sistematização nos cuidados diários 
das  crianças,  visando  a  promoção  da  saúde 
infantil.
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