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TABELA 3

Prevalências (%) de baixo escore geral da Atenção Primária à Saúde
segundo características sociodemográcas no contexto da Estratégia
Saúde da Família em dois municípios do Estado da Paraíba, 2014

SM: Salário Mínimo (R$724,00); * Teste do qui-quadrado para
proporções; ** Teste de igualdade de proporções (teste com estatística Z).
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As análises da Regressão de Poisson apresentadas na Tabela 4 conrmaram os resultados não ajustados.
Mães de crianças de 25-60 meses de idade atribuíram piores escores aos atributos da APS do que as mães das
crianças menores de 25 meses (RP=1.42 e IC95%=1.21-1.93). Por sua vez, o baixo escore geral da APS foi
mais frequente entre crianças de famílias com renda >= 2 salários mínimos do que entre crianças de famílias
com renda familiar < 2 salários mínimos (RP=1.30 e IC95%=1.11-2.39) (Tabela 4).
TABELA 4

Modelo ajustado do baixo escore geral da Atenção Primária à Saúde
segundo características sociodemográcas no contexto da Estratégia
Saúde da Família em dois municípios do Estado da Paraíba, 2014

SM: Salário Mínimo (R$724,00).

Discussão
O presente estudo permitiu aferir a percepção de mães sobre a qualidade dos serviços primários de saúde
oferecidos aos seus lhos menores de cinco anos, por meio de instrumento validado. Os achados ressaltam,
primeiramente, que trata-se da avaliação de famílias socioeconomicamente vulneráveis, o que corresponde
com o perl da população que preferencialmente utiliza a ESF [12, 13]. A proximidade da moradia às
unidades de saúde pode estar relacionada à escolha dos serviços oferecidos na ESF para acompanhar a saúde
da criança [12].
Resultados de pesquisas anteriores têm destacado avaliações abaixo do esperado para a atenção à saúde da
criança na ESF [12, 14, 15, 16, 17], o que foi similarmente constatado nos dois municípios do atual estudo.
A compreensão desses achados deve ser reforçada segundo indícios sobre a redução das iniquidades em saúde
e melhorias do perl de morbidade, inclusive a hospitalização por condições sensíveis [3, 18].
Em relação aos escores de cada atributo da APS, a utilização destacou-se por alcançar valores altos nos
dois municípios, enquanto, com exceção da integralidade no Município 1, todos os outros atributos foram
marcados pelos baixos escores. Esses resultados convergem com os de estudos anteriores especícos para os
cuidados direcionados às crianças [14, 16, 17, 19], bem como com a avaliação geral da ESF que tem destacado
avanços importantes no componente demanda, não observados no enfoque às necessidades de saúde [5].
No atributo de acessibilidade, os baixos escores observados indicam que ainda existem barreiras que
dicultam o acesso das crianças aos serviços de saúde. Esse fato também foi identicado em estudos
semelhantes [12, 14, 16, 17, 19, 20]. O tempo de espera para a consulta foi o critério com pior avaliação, o
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que vem sendo apontado como um dos principais motivos de insatisfação dos usuários do SUS [21]. Além de
promover uma percepção negativa sobre o atendimento, longos períodos de espera podem, particularmente,
prejudicar a saúde da criança, uma vez que nessa fase da vida adoecer é mais frequente, principalmente por
afecções agudas [12].
Embora com escore superior à acessibilidade, a presença da longitudinalidade também mostrou-se
insatisfatória, concordando com resultados de pesquisas similares [14, 17]. No entanto, há relatos de
estudos nos quais a longitudinalidade tem sido avaliada positivamente [12, 15, 22, 23]. A garantia da
longitudinalidade na infância constitui um fator essencial como fonte regular de atenção à saúde associado
a maior vínculo e responsabilização [3, 18]. Nesse sentido, cabe ressaltar a importância da formação dos
prossionais de saúde ser adequada às condições de vida e saúde da população para o alcance desse atributo
[3]. No Brasil, a qualicação e capacitação dos prossionais de saúde constitui, consensualmente, um dos
aspectos críticos do processo de transformação do modelo assistencial [1, 24], caracterizando, assim, prejuízos
na continuidade do cuidado. Segundo a percepção das mães deste estudo, os aspectos da longitudinalidade
relacionados ao conhecimento dos prossionais sobre as características das famílias estiveram entre os de
menor escore, fato que enfatiza o desao que esse problema impõe e destaca possíveis consequências negativas
no atributo de orientação familiar.
Adicionalmente, há que destacar que o comprometimento da longitudinalidade prejudica a produção de
diagnósticos e tratamentos precisos, levando a encaminhamentos desnecessários para especialistas ou para a
realização de procedimentos de maior complexidade [3, 18]. Nessa conjuntura, os altos índices de Internações
por Condições Sensíveis à Atenção Primária entre as crianças brasileiras menores de cinco anos questionam
a efetividade da APS, associado a problemas na continuidade da atenção [25, 26]. A necessidade de maior
interação com a família e com a história de vida da criança reverte à longitudinalidade mais importância, no
que se refere à assistência à saúde da criança [12, 18].
Em relação à dimensão da integralidade – serviços prestados, observou-se valor do escore aquém do ideal
no Município 2, o que também foi observado em estudos desenvolvidos em outras localidades do país [15, 17,
20, 22, 27]. Sugere-se que a integralidade da assistência seja um dos atributos mais comprometidos do SUS
[5], sendo questionada com base nos modos antagônicos de pensar e agir que feormam parte das práticas dos
prossionais de saúde no contexto da APS [28, 29]. A integralidade implica na necessidade de potencializar
formas mais amplas de intervir em saúde com capacidade de ações intersetoriais e de atuação sobre seus
determinantes sociais [3]. No cuidado à criança na APS, características pessoais e do processo de trabalho
dos prossionais de saúde são reconhecidos como fatores importantes das práticas integrais de cuidado [18].
Esses argumentos permitem recomendar a necessidade de ações de orientação às mães relacionadas à criança,
principalmente sobre crescimento, desenvolvimento e saúde que foram as que atingiram menores escores no
Município 2.
A pesar da importância de compreender os fatores que determinam diferenças no desempenho da APS
em contextos geográcos diferentes [24], percebe-se uma literatura carente para esses ns. Os resultados
deste estudo apontaram piores escores da ESF entre as famílias com melhores rendimentos, o que pode ser
justicado pela maior dependência dos serviços entre famílias mais vulneráveis, como sugerido por outros
pesquisadores que obtiveram resultados similares analisando a situação socioeconômica da família [15].
Explicação similar pode ser presumida em relação aos melhores escores atribuídos pelas mães de crianças de
menor idade, uma vez que nesse grupo se prescinde de maior quantidade de consultas, seja de rotina ou por
maior acometimento de adoecimentos.
Outros dois estudados também analisaram a associação das condições socioeconômicas com a avaliação
da APS, segundo a percepção de cuidadores das crianças. Neles, a escolaridade materna mostrou-se associada
positivamente com a avaliação dos serviços [8, 12], o que não foi constatado no atual trabalho. No entanto, os
achados deste estudo indicaram diferenças nas proporções de baixo escore geral da ESF explicadas pelos riscos
condicionados à pior situação de escolaridade materna, bem como a menores rendimentos e saneamento
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domiciliar inadequado. Revela-se, assim, a importância de discriminar a qualidade dos serviços considerando
essas condições e implica na necessidade de ações focalizadas que direcionem esforços relacionados à
minimização de tais efeitos.
Considerando que a qualidade do cuidado é resultante de uma complexa interação de fatores, os resultados
deste estudo devem ser interpretados ponderando a limitação imposta pela assunção apenas da faceta
relacionada aos usuários. Apesar da importância da avaliação dos usuários na medida em que constitui o
grupo que efetivamente experimenta o serviço, em seus aspectos positivos e negativos, e que tende a realizar
uma avaliação mais crítica, os prossionais possuem conhecimentos cientícos que podem revelar e valorizar
características inerentes à dinâmica social que expressem necessidades potenciais efetivas à qualidade.

Conclusões
Os resultados apresentados apontam a necessidade de melhorar a qualidade da APS em termos de
acessibilidade, longitudinalidade e integralidade. Essa melhoria implica em reformulações de alguns aspectos
na organização dos serviços, no vínculo dos prossionais com as famílias e no processo de trabalho relacionado
com a oferta de ações de promoção e prevenção.
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