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Objetivos 
A promulgação da Constituição Federal de 
1988 e a criação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em 1990, reiteraram a 
necessidade de mudanças no modelo de 
atenção à saúde infantil, da ênfase curativa 
para um modelo de prevenção e promoção da 
saúde. Nessa perspectiva, em 2002, criou-se o 
projeto “Nossas crianças: Janelas de 
Oportunidades (Janelas)”[1]. Esse projeto visa 
acompanhar e promover o desenvolvimento 
ótimo das crianças menores de cinco anos e 
orientar os profissionais da saúde para esse 
atendimento. O presente estudo teve como 
objetivos: 1) verificar se os familiares relatam a 
abordagem dos tópicos da ficha de 
acompanhamento dos cuidados para a 
promoção da saúde da criança, do Janelas, 
durante as consultas à criança pelos 
profissionais de saúde; 2) analisar as opiniões 
dos cuidadores familiares em relação à 
abordagem desses tópicos nas consultas de 
saúde. 

Métodos/Procedimentos 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de 
São Paulo. Foram realizadas e gravadas 40 
entrevistas semi-estruturadas, com cuidadores 
familiares de crianças menores de um ano, que 
participaram voluntariamente. Os dados foram 
organizados segundo características das 
crianças e dos cuidadores familiares, condições 
de moradia e percepções dos cuidadores 
quanto à importância das perguntas da ficha do 
Janelas, e abordagem de seu conteúdo durante 
as consultas de saúde. 

Resultados 

Todos os entrevistados eram mães das 
crianças, predominantemente entre 21 a 25 
anos (55,0%), grande parte com ensino médio 
completo (40,0%). As idades das crianças 

variaram entre 1 e 11 meses, com 
concentração aos 2 e 3 meses (40%). As 
condições de moradia foram consideradas 
boas pela maior parte das entrevistadas 
(65,0%). Os tópicos sobre alimentação, 
higiene, prevenção de acidentes e saúde foram 
os que obtiveram maiores índices de 
importância na percepção dos cuidadores, bem 
como foram os mais abordados durante as 
consultas de saúde. Os referentes à 
brincadeira e amor e segurança foram os 
considerados menos importantes para o 
desenvolvimento infantil pelos cuidadores 
familiares, e também os menos abordados 
durante as consultas de saúde. 

Conclusões 
Conclui-se que, apesar da proposição de 
mudança do modelo curativo para o modelo da 
promoção da saúde, a população em geral e os 
profissionais de saúde ainda desconsideram 
temas importantes para a integralidade da 
atenção à saúde infantil, como a brincadeira e 
a segurança emocional. Entende-se que temas 
como amamentação e imunização são 
considerados importantes pelos cuidadores 
familiares e relacionados ao desenvolvimento 
infantil, bem como são abordados em todas as 
consultas de saúde, por serem amplamente 
enfocados nas campanhas governamentais e 
pela mídia, assim como na formação 
profissional. 
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