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PALA
VRA
DO PRESIDENTE

Presidir a Câmara Municipal de Fortaleza será uma missão desafi adora,
a qual exercerei com muito entusiasmo. Não apenas pela 

responsabilidade de estar à frente do Legislativo da quinta maior capital 
do Brasil como também pela missão de representar uma população tão 
plural como a nossa. Esse trabalho, em parceria com a Mesa Diretora, 

fomentará o melhor para a cidade, na construção de uma
Casa cada vez mais forte, altiva, que dialogue para atender
aos anseios da população, sempre de forma democrática.

Dito isso, podemos garantir à população de Fortaleza que,
no biênio 2023/2024, colocaremos muitas ideias em prática,

como o aprimoramento da Central da Cidadania, um dos importantes 
espaços de prestação de serviço à população que a Casa possui,
e o fortalecimento da Escola do Parlamento, trazendo os grandes 
debates da cidade para a Câmara Municipal, fazendo um paralelo

com as discussões do Plenário, fortalecendo a relação entre
o Legislativo e a sociedade.

Por fi m, fi rmamos o compromisso com a população fortalezense de que 
todos os 43 vereadores de Fortaleza trabalharão com muita dedicação 

e de forma conjunta, em parceria com todos aqueles que fazem o 
Parlamento – nossos servidores, assessores e funcionários da Câmara 

Municipal –, na construção de uma Fortaleza melhor para todos.

Gardel Rolim (PDT)
Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza





O Programa Unidade Amiga da Primeira Infância (UAPI) 
agrega valor às práticas de cuidado às crianças durante 
os 1.000 primeiros dias de vida. A UAPI integra o Marco 
Legal pela Primeira Infância do Município de Fortaleza, 
sancionado pela Lei nº 11.070, de 29 de dezembro de 
2020. É legítimo destacar que essa iniciativa foi idea-
lizada e planejada pela Prefeitura Municipal, por meio 
da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, desde 
2017, integrando os esforços da gestão municipal para 
a construção de uma rede de ações, serviços e estraté-
gias voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento da 
criança na Primeira Infância.

A UAPI fortalece o cerne da Puericultura, compreen-
dido como perspectivas de cuidado preventivo e de 
educação em saúde para a promoção de uma infância 
saudável. As diretrizes do Programa UAPI favorecem a 
promoção de ações estratégicas, incrementando desde 
o cuidado antenatal até o pós-natal, perpassando es-
pecificamente pelo fortalecimento dos grupos de ges-
tantes e da vacinação infantil, incremento dos testes de 
triagem neonatal, oferta de consultas sistemáticas de 
Puericultura e de saúde bucal, avaliação das curvas do 
crescimento e dos marcos do desenvolvimento infantil, 
incentivo à amamentação e a oferta de suplementação 
de vitamina A e ferro.

Aliada aos benefícios assistenciais diretos à saúde da 
população infantil, a UAPI também incorpora o forta-
lecimento do escopo da avaliação dos serviços de saúde. 
Esclareço esse aspecto à luz da minha experiência à 

frente da gestão da saúde, pois observo a necessidade 
de avaliação sistemática da qualidade das práticas de 
saúde ofertadas. Nesse contexto, a UAPI se insere entre 
os pilares da avaliação dos serviços de saúde, quando 
se propõe a acompanhar os resultados alcançados do 
rol de diretrizes estabelecidas e pactuadas com as Uni-
dades de Atenção Primária à Saúde. Portanto, a UAPI 
contribui para o ciclo do planejamento e avaliação das 
ações da saúde, por meio da análise de indicadores que 
evidenciam a efetividade das ações implementadas. E 
para além da análise propriamente dita, esse movimen-
to cíclico nasce a partir do levantamento de informações 
sobre a saúde das crianças a partir dos próprios atores 
que ofertam serviços que contribuem expressivamente 
no processo de produção do cuidado à criança nos pri-
meiros anos de vida.

Por compreender a necessidade de fortalecimento 
das ações de Puericultura nos serviços ofertados pela 
Atenção Primária à Saúde de Fortaleza e reconhecer o 
protagonismo dos profissionais da saúde que aderem 
voluntariamente ao Programa UAPI, manifesto os meus 
sinceros agradecimentos aos idealizadores, gestores e 
profissionais da Estratégia de Saúde da Família, que, 
imbuídos nessa iniciativa pioneira, podem ampliar as 
práticas do cuidado à criança e melhorar os indicadores 
da saúde infantil de Fortaleza.

Ana Estela Fernandes Leite
Secretária da Saúde de Fortaleza
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As políticas públicas destinadas à Primeira Infância tor-
naram-se imperativas e são, hoje, indicadores de exce-
lência no conjunto de ações que os gestores podem 
propor em seus governos.

A Puericultura entrou, definitivamente, na agenda ad-
ministrativa, consolidando de forma determinante os 
rumos e os passos de quem tem compromisso real com 
o futuro de sua gente.

Não há mais possibilidade de um gestor tergiversar 
diante dos robustos estudos que sinalizam para a im-
portância efetiva de estabelecer protocolos e ações que 
assegurem o acompanhamento periódico e sistemático 
das crianças nos seus seis primeiros anos de vida.

Cada vez mais se evidencia que o olhar atento e a im-
plantação efetiva de programas e políticas que garantam 
a permanente avaliação do crescimento e do desenvol-
vimento na Primeira Infância, com todos os cuidados de  
imunização e proteção, são os balizadores de acertadas 
políticas de amparo à Primeira Infância.

Quando nos debruçamos sobre essa temática, ao tem-
po em que estávamos à frente da Prefeitura de Fortale-
za, sabíamos do enorme desafio que seria a elaboração 
de uma política pública que atendesse essa parcela da 
população, dado o cenário de complexidades e profun-
das desigualdades verificado em nossa capital.

Mas nosso compromisso e nossa determinação foram 
maiores que as adversidades e, assim, iniciamos o pro-
cesso de estruturação de uma política pioneira, dado o 
seu grau de abrangência e espectro de atuação.

Começamos olhando para a criança e o seu entorno. 
Sabíamos que podíamos contar com o abnegado e 
competente profissional da saúde em atuação em nos-
sas Unidades e que, através de orientações aos pais e 
aos cuidadores, estabeleceríamos como assegurar a 
prevenção de acidentes, como estimular o aleitamento 
materno, como instruir para a alimentação adequada no 
período do desmame, como cuidar da higiene individu-
al e ambiental, assim como trabalhar para a identifica-

ção precoce das enfermidades na faixa etária das nossas 
crianças. Estabelecemos as bases para garantir o desen-
volvimento neuropsicoemocional de nossas crianças, 
sabíamos avaliar o crescimento cognitivo e sensorial na 
nossa Primeira Infância.

Nada seria possível sem o engajamento e o compro-
misso dos profissionais da saúde; nada teria acontecido 
sem a colaboração efetiva e animada dos nossos técni-
cos. Podemos testemunhar que poucas vezes tivemos 
um uníssono discurso e um alinhamento de condutas e 
ações tão unificado quanto o verificado na defesa das 
políticas de Primeira Infância.

Construímos o que seria o alicerce da mais arrojada po-
lítica pública de Primeira Infância já vista em nossa ci-
dade, com as intervenções efetivas e apropriadas para 
cada uma das etapas e para o conjunto das ações.

Destacamos, mais uma vez, o papel fundamental dos 
profissionais da saúde na orientação aos cuidadores e 
a devotada conduta dos gestores nas pastas envolvidas 
com a implantação de políticas transversais e de respon-
sabilidade coletiva, com o objetivo único de assegurar 
que as nossas crianças recebessem os estímulos positi-
vos constantes, dentro de relações ambientais saudá-
veis com vistas ao seu pleno desenvolvimento.

Vale destacar: estabelecemos as bases, sólidas bases 
com um conjunto de conhecimentos e experiências que 
sinalizam por onde e como devemos avançar.

Se as pesquisas confirmam, cada vez mais, o acerto dos 
investimentos na Primeira Infância, fica uma certeza: 
Fortaleza pontifica como um estuário onde a política 
pública se fez exitosa e poderosa no espelhamento de 
novas políticas mundo afora. Fomos e seremos sempre 
uma fortaleza nesse campo a partir do que vimos no 
compromisso dos profissionais e dos dirigentes públi-
cos da nossa capital na assistência às nossas crianças e 
às suas famílias.

Roberto Cláudio Bezerra
Carolina Cunha Bezerra
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UNIDADE AMIGA DA PRIMEIRA INFÂNCIA: O INEDITISMO DE 
FORTALEZA PARA O FORTALECIMENTO DA PUERICULTURA

Era uma vez...
... Cinco Pediatras inquietas que decidiram inovar para 
o BEM da Saúde na Primeira Infância, na cidade de For-
taleza, a 5ª capital do PAÍS, ainda convivendo com cená-
rios de enormes iniquidades.

Esta pequena História se baseia em quatro pilares:

1º UMA NOVA IDEIA, por melhor e mais inovadora que 
seja, não se concretiza sem a determinação e dedicação 
diuturna dos seus idealizadores;

2º UM PROJETO, para se tornar um Programa ou Po-
lítica de Estado, não se viabiliza sem uma pesquisa de 
base, é exatamente a Medicina baseada em evidência 
que tem o poder de transformar a IDEIA em AÇÃO!

3º A CONQUISTA de PARCERIAS, de pessoas com sen-
sibilidade, talento e com vocação para o trabalho cole-
tivo com consequências – é o primeiro passo de toda 
jornada em que se pretende alcançar um Porto Seguro, 
levando o barco para o outro lado do rio!

4º A DECISÃO POLÍTICA dos “gestores de plantão” 
se fez imprescindível para “tirar” do papel e colocar na 
prática efetiva. A caneta nas mãos das pessoas certas 
faz dessas proezas!

A IDEIA

A IDEIA teve DIA, HORA e LUGAR de nascimento! Foi 
no Posto de Saúde Maria de Lourdes Jereissati, cari-
nhosamente conhecido como MALU, na manhã do dia 
17 de março de 2017. Por sorte, e ironia do destino, o 
Senador Tasso Jereissati (filho da homenageada) atra-
sou muito sua chegada para a reinauguração do Posto, 
em companhia do Prefeito Roberto Cláudio Bezerra. 
Lembramos bem, em um dos corredores do Posto de 
Saúde, lotado de pessoas da comunidade do Conjunto 
Tancredo Neves, dos profissionais da saúde, quando ini-
ciamos uma dessas conversas com consequências, com 
a Verinha. Vera Apoliano, pediatra exemplar, que apren-
demos a admirar e respeitar, ali mesmo, na sua sala de 
consultório, realizando e ensinando aos acadêmicos de 
Medicina, e médicos do PROVAB, como fazer Puericul-
tura mais que perfeita. Naquela manhã, começamos a 
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A PESQUISA
A PESQUISA, de como retirar uma Dissertação de 
Mestrado da prateleira da estante para mudar núme-
ros e situações que tanto a incomodavam. Em 2013, 
iniciando com entrevistas às mães no Dia de Campa-
nha de Multivacinação, com apoio das acadêmicas de 
Medicina da Unichristus, Verinha, aluna da 7ª turma 
do Mestrado de Saúde da Criança e do Adolescente 
da Uece, e, na sequência, entrevistando profissionais 
de saúde das UAPS, concluiu, não sem indignação, 
que a Puericultura na Rede Pública de Fortaleza, me-
dida pelo uso adequado da Caderneta de Saúde 
da Criança (CSC), era de muito baixa qualidade. 
“Mais da metade – 52% das CSCs apresentavam me-
nos de 20% do preenchimento adequado. E 10,2% 
da amostra estudada obtiveram nota ZERO no uso 
da Caderneta”.

Foi preciso muita “paciência” histórica... Mas, não 
mais que de repente, naquele início de 2017, eis 
que assumem a gestão da Secretaria da Saúde de 
Fortaleza duas Pediatras: Joana Maciel e Ana Estela 
Fernandes, que, por uma dessas boas coincidên-
cias do destino – estavam naquele exato momen-
to – Mestrandas da 10ª turma do mesmo Mestrado 
de Saúde da Criança e do Adolescente. ERA e FOI 
possível transformar o Estudo da Vera Apoliano em 
PESQUISA-AÇÃO, a partir de dados de evidências 
científicas. A cultura da avaliação, no nosso meio, 
como instrumento indispensável do processo de 
planejamento das ações de saúde, é muito lembra-
da, mas pouco utilizada para tomada de decisões. 
No Ceará, a partir do final da década de 1980, com 
os estudos transversais, de base populacional, da 
saúde materno-infantil, realizados pela Secretaria 
Estadual da Saúde, com apoio inestimável do UNI-
CEF e assessoria do epidemiologista Cesar Victora, 
iniciamos um modelo de planejamento Tríplice A – 
de Avaliação, Análise e Ação. Esse modelo deu cer-
to para reduzir substancialmente a Mortalidade In-
fantil no Estado. Entretanto, inúmeros e excelentes 
Estudos e pesquisas, resultantes de dissertações de 
Mestrado e/ou teses de Doutorado, ficam engave-
tados por anos ou para sempre... Esta poderia ter 
sido a resultante do Estudo da Vera Apoliano, se 
não existisse nela a vontade inquebrantável de mu-
dar a realidade – e a oportunidade do Encontro, na 
Gestão do Prefeito Roberto Cláudio – das Pediatras 
inquietas. Joana Maciel sempre foi enfática – para 
bem governar, é mister avaliar e monitorar. A ideia 
da Estratégia UAPI nasceu de uma Pesquisa e foi 
toda arquitetada pela Vera Apoliano e pela Gerly 
Anne Nóbrega a partir de uma Linha de Base de 
como se encontravam os indicadores das ações, 
preconizadas na Nova Puericultura para a Primeira 
Infância, nas Diretrizes elaboradas em 2016, pela 
Secretaria da Saúde de Fortaleza. No final do pri-
meiro ciclo da Estratégia UAPI, foi mais uma vez a 
PESQUISA científica que nos permitiu reconhecer 
as mudanças nos indicadores das 10 Diretrizes, para 
certificar as UAPS como Unidades Amigas da Pri-
meira Infância – UAPIs.

APRESENTAÇÃO

conversar sobre os resultados preocupantes da sua Dis-
sertação de Mestrado em 2013, que avaliaram o uso da 
Caderneta da Criança, e sobre o desafio de qualificar a 
Puericultura nas Unidades de Atenção Primária à Saúde 
de Fortaleza (UAPS) – à época, já eram 113 UAPS! 

A ideia surgiu de repente, com a inspiração da Iniciativa 
Hospital Amigo da Criança – OPAS UNICEF, que assis-
timos florescer no Ceará nos idos da década de 1990 e 
de que participamos em Equipe, quando estávamos Se-
cretária de Saúde do Estado. E, por que não... Um Posto 
de Saúde Amigo da Criança! Mas não somente para es-
timular o Aleitamento Materno, e sim outras ações que 
garantissem mais que a sobrevivência infantil... O de-
senvolvimento pleno para a formação do adulto saudá-
vel. E ali mesmo, em meio a um barulho ensurdecedor, 
começamos a pensar quais seriam essas ações, contidas 
na Caderneta.

Naquele exato momento, por superposição de agenda, 
a Pediatra Gerly Anne Nóbrega, então Coordenadora 
da Atenção à Saúde da Criança, estava com Jocileide 
Campos, Eveline Monteiro, Ana Valeska Siebra, Flávio 
Ibiapina – treinando e sensibilizando os profissionais dos 
Comitês Regionais de Prevenção à Mortalidade Infantil 
– em quatro salas da Unichristus – utilizando o Método 
de Ensino-Aprendizagem “4 Estações em Movimento”.
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Em agosto de 2017, o Programa estava “pronto”. E, 
no 2º Seminário Viva Criança, realizado no Auditório da 
Unichristus, com o convidado especial Cesar Victora, 
Verinha apresentou magistralmente sua Excelência, o 
Programa UAPI – para as gestoras das Regionais, lidera-
das por Ana Estela Fernandes; para os técnicos da então 
COPAS – Coordenadoria de Políticas de Saúde da SMS; 
para os profissionais das Unidades de Saúde; para as 
Pediatras organizadoras do evento, Jocileide Campos, 
com integrantes da Diretoria da SOCEP e da ABEn-CE, 
e Ana Valeska Siebra, que haviam ministrado as aulas de 
motivação... E para Rui Aguiar, Chefe do Escritório do 
UNICEF em Fortaleza. Todos, incluindo Cesar, ficaram 
impressionados com a ideia, tão simples e tão óbvia... 
Para ser implantada. Lembramos muito bem da nossa 
emoção com Gerly Anne ao final, no cantar da música 
“Sementes do Amanhã”, do Gonzaguinha, antevendo o 
que aconteceria nos anos seguintes... Estava plantada a 
semente UAPI.

Esse evento certamente nos oportunizou, em outubro, 
apresentar o Programa UAPI para a Dra. Florence Bauer, 
em rápida visita ao Ceará, no Paço Municipal, com o 
Prefeito Roberto Cláudio e a Secretária Joana Maciel. E, 
mais uma vez, Verinha foi convincente! Na mesma noi-
te, a Dra. Florence participou de um Encontro Especial 
na sede da Sociedade Cearense de Pediatria, quando 
apresentamos um breve histórico dos programas e pes-
quisas da saúde da criança no Ceará, em parceria com 
o UNICEF – queríamos conquistar mais UMA parceria!

Essa parceria foi consolidada com a visita da Pediatra 
Cristina Albuquerque, do UNICEF, que se encantou 
com a ideia e a simplicidade e exequibilidade do Pro-
grama, em sua visita à Unidade de Saúde Luis Franklin, 
na Regional VI. Era óbvio, concluímos, que, para dar 
credibilidade ao Programa UAPI, a própria Secretaria da 
Saúde de Fortaleza, onde a ideia nasceu, cresceu e que 
foi cenário das intervenções, não deveria ser a Entidade 
Certificadora!

Reunimo-nos com o UNICEF – mais uma vez, na sede 
da SOCEP, na Rua Maria Tomásia, 701 – e ali, após uma 
boa rodada de discussões, ficou definido que as Asso-
ciações de Classe – Sociedade Cearense de Pediatria e 
Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn-CE) – se-
riam as Entidades Certificadoras, com o apoio técnico 
do UNICEF.

A CONQUISTA DE PARCERIAS
Para tirar a “IDEIA das cabeças” e transformá-la em pura 
realidade, a UAPI teve também duas grandes inspira-
ções: a iniciativa do Hospital Amigo da Criança (IHAC), 
com seus 10 “mandamentos” em favor do Aleitamento 
Materno, e o Selo UNICEF. Esse último também nasceu 
em Terras Cearenses, por idealização da Estela Naspo-
lini (in memoriam) e da Pediatra Jocileide Campos, no 
final da década de 1990, para certificar as cidades cea-
renses que cumprissem metas a favor da criança com o 
Selo UNICEF Município Aprovado. Então, o número 10 
era emblemático! E, para tanto, começamos a enume-
rar e colocar no papel quais Diretrizes/Ações seriam Im-
prescindíveis para CERTIFICAR uma Unidade de Aten-
ção Primária à Saúde como Amiga da Primeira Infância.

Lembramos até com saudade de uma manhã de sábado 
– agendamos com Verinha e Gerly Anne no CAVIVER, 
Unidade Modelo de Assistência à Criança, idealizada 
e liderada pela Oftalmologista Pediatra Islane Verçosa. 
O que não contávamos é que o novo mutirão com as 
crianças portadoras de ZIKA congênita e seus pais iria 
ocupar todos os espaços do CAVIVER, não nos restando 
uma Sala para pensar e planejar... Daí, saímos nós três 
a pé, na Rua Antônio Augusto... E conseguimos con-
quistar o garçom do Restaurante Vila Mosquito, que nos 
cedeu uma mesa para trabalhar, e ali mesmo nós três, 
como bem recorda Verinha, conseguimos “fechar” as 
10 Diretrizes da Puericultura Especial na Primeira Infân-
cia em Fortaleza.

Mas não apenas isso... Era preciso capacitar e sensibi-
lizar gestores das UAPS e os profissionais para aderir e 
se candidatar a ser uma UAPI. Essa etapa foi cumprida 
com a conquista de Pediatras, Enfermeiros, Odontólo-
gas, cidadãos, sem pagamento de hora-aula! O Progra-
ma UAPI não tinha financiamento! E, para garantir esse 
custo 0800, esses treinamentos aconteceram nas sedes 
das IES, Fametro, Unichristus e Unifor, de acordo com 
a localização das Regionais de Saúde. A capacitação, à 
época, foi possível ser totalmente presencial, utilizando 
a metodologia em quatro estações – requerendo 4 salas 
e a repetição das aulas, com o objetivo de garantir a IN-
TERAÇÃO – com um máximo de 20 “alunos” por sala.
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A DECISÃO POLÍTICA

A DECISÃO POLÍTICA, persistente, em favor da saúde 
da Criança de Fortaleza, que a Pediatra Joana Maciel 
liderou em Equipe, ao longo dos quatro anos da sua 
gestão, com o apoio incondicional e o entusiasmo, em 
todos os momentos, do Médico Prefeito de Fortaleza 
Roberto Cláudio Bezerra, e de Carol Bezerra, que sem-
pre entendi como a Secretária (sem Pasta) da Primeira 
Infância, foi de fato definidora para manter a chama ace-
sa, mesmo em meio a uma Pandemia que surpreendeu a 
todos nós, gestores públicos da saúde, e toda a Huma-
nidade no início do 20º ano do século XXI. Essa Decisão 
por priorizar a Criança, na perspectiva do adulto saudá-
vel da Cidade de Fortaleza 2040, foi verdadeiramente 
determinante para que o Programa UAPI e outros, cria-
dos ao longo de sua gestão, como o Cresça com Seu 
Filho, se tornassem Política de Estado Municipal, pela 
Lei nº 11.070, de 29 de dezembro de 2020, sem a qual 
seria impossível dar continuidade ao que foi idealizado, 
planejado e plantado em terreno fértil.

No dia 16 de dezembro de 2020, na sede da Socieda-
de Cearense de Pediatria, em um Evento que contou 
com a participação de todos os Autores e Autoras do 
Programa UAPI, os Gestores das UAPS, após um crite-
rioso processo de avaliação, com dados cientificamente 
pesquisados e quantificados, receberam, em nome dos 
profissionais que se dedicaram e se comprometeram 
com a vida e o desenvolvimento saudável das crianças, 
o Certificado de Unidade Amiga da Primeira Infância de 
Fortaleza.

E, assim, o Ceará, mais precisamente, a Secretaria da 
Saúde e a Prefeitura de Fortaleza cometem mais UM 
INEDITISMO a favor da saúde e do desenvolvimento 
pleno da Criança... E, como somos otimistas por convic-
ção, esperamos ainda estar vivas para que este não seja 
o ÚLTIMO que haveremos de “cometer”.

Anamaria Cavalcante e Silva

APRESENTAÇÃO



Cordel Uma prosinha sobre Puericultura
Ana Lígia Lira da Mota

“E agora deu pra entender
A importância dessas consultas?

Tem um nome complicado, 
chamam de puericultura
 Pois leve Miguel a todas 

Senão te denuncio nessa rua”



PUERICULTURA:
CUIDAR DE CADA 

CRIANÇA
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UNIDADE AMIGA DA PRIMEIRA INFÂNCIA: O INEDITISMO DE 
FORTALEZA PARA O FORTALECIMENTO DA PUERICULTURA

A Pediatria e a Puericultura viveram seus primórdios no 
Brasil em 1738 com a criação, por Romão de Mattos 
Duarte, do abrigo para crianças rejeitadas. As bases 
científicas dessa ciência consolidaram-se com Carlos 
Artur Moncorvo de Figueiredo, crescendo no eixo Rio-
-São Paulo com Fernandes Figueira, Luis Torres Barbo-
sa, Pedro de Alcântara, Eduardo Marcondes e Gomes 
de Mattos.

A Puericultura efetiva-se pelo acompanhamento perió-
dico e sistemático das crianças para avaliação do cres-
cimento e desenvolvimento, da imunização e proteção, 
através de orientações aos pais e/ou cuidadores sobre 
a prevenção de acidentes, do aleitamento materno e 
da alimentação adequada no período do desmame, da 
higiene individual e ambiental, assim como pela identi-
ficação precoce dos agravos, com vistas à intervenção 
efetiva e apropriada. Além disso, os profissionais da 
saúde têm um papel fundamental na orientação aos 
cuidadores de que crianças devem receber estímulos 
positivos constantes, dentro de relações ambientais 
saudáveis, para que obtenham plenitude no seu de-
senvolvimento neuropsicoemocional. Para a obtenção 
desses objetivos, faz-se necessária a atuação por parte 
de toda a equipe de saúde que assiste à criança e à sua 
família. Através do Sistema Único de Saúde (SUS), esse 
processo se concretiza por meio da consulta médica, 
da consulta odontológica, da consulta de enfermagem, 
dos grupos educativos e das visitas domiciliares, no 
contexto da Atenção Básica, nas Unidades de Atenção 
Primária à Saúde (UAPS).

Esses conhecimentos iniciais, trazidos há mais de dois sé-
culos e meio, cada vez mais se confirmam pelas pesquisas 
em saúde em nutrologia, psicologia do desenvolvimento 
e neurociência, que ratificam os benefícios advindos de in-
vestimentos na Primeira Infância. A ciência nos mostra o 
que devemos oferecer às crianças e do que devemos pro-
tegê-las para garantir a promoção de seu desenvolvimen-
to saudável. Vigilância e monitoramento do crescimento 
e do desenvolvimento infantil se estendendo à educação 
familiar e ambiental, objetivando relacionamentos está-
veis, responsivos, estimulantes e ricos em experiências de 
aprendizagem nos primeiros anos de vida que provêm be-
nefícios permanentes para a aprendizagem, para o com-
portamento e para a saúde física e mental.

A palavra “Puericultura” (puer: criança e cultur/cultura: 
criação) foi utilizada pela primeira vez por Ballexserd, ao 
publicar na Suíça, em 1762, seu livro “Tratado de Pue-
ricultura”, abordando questões gerais sobre a saúde 
infantil. Essa expressão ganhou força ao ser retomada 
pelo médico francês Alfred Caron, que, em 1865, publi-
cou um manual intitulado “A Puericultura ou a ciência de 
elevar higienicamente e fisiologicamente as crianças”. 
O interesse de Caron surgiu da constatação empírica de 
que grande parte das crianças internadas nos hospitais 
de Paris, à sua época, poderiam ter internações evitadas 
se as mães tivessem recebido orientações sobre como 
amamentar e cuidar adequadamente de seus filhos. Ca-
ron já evidenciava os dois pilares magnos da Puericul-
tura: a prevenção e a educação em saúde. Esses dois 
eixos sempre estarão conectados, daí a assertiva de que 
a Puericultura é fundamentalmente Pediatria Preventiva. 
Há outro enfoque central da Puericultura, que consiste 
no conhecimento das doenças do adulto com raízes em 
idades precoces e, portanto, evitáveis desde a infância. 

Puericultura: 
cuidar de cada 
criança
ANAMARIA CAVALCANTE E SILVA
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PUERICULTURA: CUIDAR DE CADA CRIANÇA

“A Puericultura 
efetiva-se pelo 

acompanhamento 
periódico e 

sistemático das 
crianças para 
avaliação do 

crescimento e 
desenvolvimento, 

da imunização e 
proteção, através 

de orientações 
aos pais e/ou 

cuidadores...”

Uma vez que a Unidade de Atenção Primária à Saúde 
representa a porta de entrada da criança dentro do Sis-
tema Único de Saúde após a alta hospitalar decorrente 
do nascimento, compreende-se que nela reside o po-
tencial para que se desenvolvam as estratégias que ve-
nham a permitir o engajamento entre os cuidadores, a 
criança e os profissionais da saúde, não somente com 
cuidados terapêuticos, mas sim na promoção da pre-
venção de doenças e na educação em saúde. Assim, 
desdobram-se as possibilidades para que sejam garan-
tidas à criança todas as ações necessárias no sentido de 
que ela venha a alcançar um crescimento e desenvolvi-
mento físico, psíquico e emocional saudável e, assim, 
torne-se um adulto cidadão competente e sadio, apto 
a desempenhar o seu papel com plenitude dentro da 
nossa sociedade.

Os mil primeiros dias de vida são cruciais para o desen-
volvimento cerebral da criança. Este é o momento em 
que o cérebro da criança está desenvolvendo suas ha-
bilidades sociais, emocionais, linguísticas, cognitivas e 
motoras em uma velocidade vertiginosa. Cuidados com 
a gestante no pré-natal, uma nutrição adequada com 
vigilância e monitoramento do crescimento físico, além 
de estímulos cognitivos ofertados pelos cuidadores são 
fatores decisivos nesse processo. O desenvolvimento 
do cérebro da criança é potencializado quando os pais 
cantam, leem, jogam, brincam ou contam uma história 
para a criança, alimentam-na adequadamente e lhe pro-
porcionam atenção, amor e afeto. 

Ofertar cidadania para as crianças fortalezenses de 
hoje é respeitar o direito que cada uma delas tem de 
ser devidamente acompanhada no que se refere a seu 
crescimento físico, ao seu desenvolvimento cognitivo e 
psicoemocional, com estímulos adequados em ambien-
tes salutares, tendo como meta, nas próximas décadas, 
que os fortalezenses jovens adultos sejam sadios e ple-
nos em suas habilidades e competências para formarem 
uma sociedade alicerçada em bases fortes e éticas.



Cordel Uma prosinha sobre Puericultura
Ana Lígia Lira da Mota

“Suzana com Miguel de um mês
Perguntava inquieta a Maria:

‘Por que tanta da consulta
Se a criança tava sadia?’

E Maria sem paciência indagou
Se a Caderneta Suzana lia”



CADERNETA
DA CRIANÇA:

PASSAPORTE DE 
CIDADANIA
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UNIDADE AMIGA DA PRIMEIRA INFÂNCIA: O INEDITISMO DE 
FORTALEZA PARA O FORTALECIMENTO DA PUERICULTURA

A Caderneta, usada atualmente, apresenta um mode-
lo para cada sexo. Seu conteúdo é direcionado para 
quem cuida da criança, contendo informações detalha-
das e orientações precisas para ajudar na promoção de 
melhores cuidados. Os direitos das crianças e dos pais 
são apresentados, além de orientações sobre o registro 
de nascimento, amamentação e alimentação saudável, 
vacinação, crescimento e desenvolvimento, sinais de 
perigo de doenças graves, prevenção de acidentes e 
violências, dentre outros. Além disso, é destinada aos 
profissionais de saúde, educação e assistência social, 
com espaço para dados ampliados sobre as condições 
de saúde do recém-nascido, sobre a gravidez, vínculo 
afetivo, dinâmica familiar, o parto e o puerpério, orien-
tações importantes sobre uma alimentação saudável, 
prevenção de acidentes, vacinação, além dos gráficos 
de perímetro cefálico, peso, comprimento/estatura e 
índice de massa corpórea por idade.

A atual Caderneta da Criança apresenta também orien-
tações sobre:

• Direitos e deveres das crianças e dos pais;

• Cuidados com a criança e com o ambiente;

• Aleitamento materno e alimentação complementar 
saudável; 

• Saúde auditiva, visual e bucal;

• Prevenção de acidentes;

• Marcos para o desenvolvimento físico, cognitivo e 
neuromotor;

• Prevenção e medidas terapêuticas em intercorrên-
cias clínicas;

• Suplementação profilática de ferro e de vitamina 
A;

• Calendário básico de vacinação;

• Acesso a equipamentos e programas sociais de 
educação. 

Pesquisa realizada, no Município de Fortaleza, em 
2013, apresentada no II Marco Legal da Primeira In-
fância – Brasília – DF (2014) e publicada no Caderno 
de Trabalhos e Debates: Avanços do Marco Legal da 
Primeira Infância, editado pela Câmara dos Deputados 

Em 2005, o Ministério da Saúde lançou a Caderneta 
de Saúde da Criança (CSC), em substituição ao antigo 
Cartão da Criança. A CSC é destinada a todos os nasci-
dos em território brasileiro, e, por basear-se em ações 
de acompanhamento e promoção da saúde, inclui-se 
como estratégia privilegiada nas políticas de redução 
da morbimortalidade infantil, permitindo o monitora-
mento do crescimento de crianças de 0 a 9 anos e a 
vigilância do desenvolvimento infantil em crianças de 
0 a 3 anos de vida.

A CSC foi submetida a modificações posteriores, e, em 
2019, foi lançada a sua última edição, intitulada Cader-
neta da Criança, consistindo em uma excelente ferra-
menta para acompanhamento da saúde, do crescimen-
to e do desenvolvimento da criança. Por esse motivo, 
é denominada Passaporte de Cidadania. O Ministério 
da Saúde lançou, em 2020, a segunda edição da Ca-
derneta da Criança. Trata-se de um instrumento de ex-
celência à assistência infantil, com acréscimos em seu 
conteúdo, incorporando à saúde informações sobre a 
assistência social e a educação, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Caderneta 
da criança: 
passaporte 
de cidadania
VERA REGINA APOLIANO RIBEIRO
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e pelo Senado Federal, em 2016, demonstrou que a 
utilização da CSC no Município de Fortaleza mostrou-
-se bastante insatisfatória e medidas de políticas pú-
blicas devem ser tomadas visando à sensibilização e 
ao compromisso dos profissionais da saúde, além da 
promoção de ações educativas com os pais, para que 
compreendam que seus filhos têm o direito, como ci-
dadãos, de serem monitorados com registro adequado 
de seus dados de crescimento e desenvolvimento.

Na pesquisa realizada, os critérios de inclusão adota-
dos permitiram que fosse utilizada uma amostra repre-
sentativa da população de nascidos vivos em Fortale-
za, no período de 1º de janeiro de 2011 a 31 de julho 
de 2012. A amostra, constituída por 350 crianças, foi 

CADERNETA DA CRIANÇA: PASSAPORTE DE CIDADANIA

Atendimento em Puericultura na Unidade de Atenção Básica à Saúde em Fortaleza

distribuída proporcionalmente em todas as seis áreas 
regionais de Fortaleza, de acordo com o número de 
nascidos vivos no referido período em cada regional.

A pesquisa foi realizada em 14 Unidades de Saúde, 
também distribuídas proporcionalmente em cada área 
regional, e elegeram-se, para o estudo, as Unidades 
de Saúde com maior cobertura vacinal na campanha 
contra poliomelite que antecedeu à pesquisa. Não 
houve dificuldades em se atingir o tamanho da amos-
tra desejada, e em raríssimas ocasiões os responsáveis 
se recusaram a participar do estudo. 

Diferentemente dos estudos até então realizados para avaliar 
o preenchimento dos Cartões da Criança ou CSCs, a pesqui-
sa apresentou alguns pontos relevantes: 
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UNIDADE AMIGA DA PRIMEIRA INFÂNCIA: O INEDITISMO DE 
FORTALEZA PARA O FORTALECIMENTO DA PUERICULTURA

Acompanhamento dos registros de atendimento da criança na Caderneta da Criança
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volvimento infantil, uma vez que 90,3% das CSCs se apresen-
tavam sem qualquer item preenchido no que se refere a esse 
quesito. Quando foram analisadas as variáveis referentes à tra-
jetória de acompanhamento das crianças que participaram da 
pesquisa no primeiro ano de vida, foi observado que a única 
variável que demonstrou ter associação marcante com os esco-
res alcançados pelas CSCs foi o número de consultas realizadas 
nesse período. Crianças que foram submetidas a menos de sete 
consultas no primeiro ano de vida obtiveram notas insatisfatórias 
nas CSCs de modo significante, corroborando que o número 
mínimo de consultas preconizado pela SBP e pelo MS deve ser 
respeitado.

Um dado relevante observado na pesquisa foi que 18% das 
mães entrevistadas já haviam feito anotações nas CSCs de seus 
filhos. Essa variável demonstrou ter associação positiva com 
melhores escores de preenchimento das CSCs, o que sinaliza 
que um maior envolvimento e apropriação desse instrumento 
por parte das mães e o entendimento de que a CSC não é um 
documento exclusivamente da equipe de assistência em saúde 
são pontos fundamentais para sua utilização. Essa percepção fa-
vorece a participação das mães como colaboradoras nos regis-
tros de dados de identificação, crescimento e desenvolvimento 
das crianças e traduz o verdadeiro sentido da CSC como uma 
ferramenta que deve ser compartilhada no seu uso entre família 
e profissionais da saúde. 

A pesquisa conclui que se faz urgente e necessária a toma-
da de medidas no sentido de sensibilizar os profissionais da 
saúde envolvidos no atendimento infantil, quanto ao uso 
da CSC, principalmente aqueles que trabalham na Atenção 
Primária à Saúde, considerando que esse nível de atenção 
é a porta de entrada da criança no Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

O fortalecimento da Atenção Primária no SUS é o alicerce 
para a construção de melhores condições de saúde dos pe-
quenos cidadãos e, se bem estruturado, pode viabilizar que 
a criança atinja a idade adulta sem condições de risco como 
obesidade, hipertensão, sedentarismo, diabetes, transtor-
nos psicoemocionais e tantas outras que, no panorama 
de saúde atual enfrentado pela maioria das cidades bra-
sileiras, levam os indivíduos adultos a lotarem as emer-
gências hospitalares, sobrecarregando as Unidades de 
Atenção Terciária. 

Quadro 1 – Conceitos atribuídos às CSCs de acordo com 
preenchimento. Fortaleza, 2013.

CONCEITOS NÚMERO PERCENTUAL
Ruim (0 – 1,9) 182 52%

Insuficiente (2,0 – 3,9) 102 29,1%

Regular (4,0 – 5,9) 43 12,3%

Bom (6,0 – 7,9) 22  6,3%

Excelente (8,0 – 10,0) 1 0,3%

Total 350 100%

18,9%

1. As CSCs foram estudadas, quanto ao seu preenchimen-
to, dentro de um período de idade determinado, ou 
seja, de 0 a 1 ano de vida;

2. Foi criado um sistema de pontuação para avaliação da 
completude dos registros presentes nas CSCs durante o 
primeiro ano de vida; 

3. Foram pontuados igualmente 100 itens da CSC conside-
rados indispensáveis para o seguimento infantil durante 
o primeiro ano de vida. Cada item preenchido recebeu a 
pontuação máxima de 0,1 ponto;

4. O somatório dos pontos obtidos por cada CSC analisa-
da resultou em uma nota final (variando de zero a dez); 

5. As pontuações iguais ou superiores a 4,0 (40% de com-
pletude das CSCs) foram consideradas satisfatórias e as 
inferiores a 4,0, insatisfatórias; 

6. Foram estudados fatores associados às notas obtidas 
pelas CSCs, com um grande conjunto de variáveis so-
ciodemográficas, assistenciais e relacionadas ao uso das 
CSCs por parte dos profissionais e das mães. 

Os resultados do estudo demonstraram que as notas obti-
das pelas CSCs variaram de zero a 8,7. Mais da metade das 
CSCs (52%) apresentaram menos de 20% de preenchimento 
adequado, obtendo notas inferiores a 2,0. Apenas 18,9% das 
CSCs alcançaram notas iguais ou superiores a 4,0. Observa-
mos que 36 CSCs, o que corresponde a 10,2% da amostra 
estudada, obtiveram nota ZERO, apresentando ausência total 
de preenchimento de dados. Esses resultados refletem que o 
uso adequado da CSC, como instrumento para acompanha-
mento do crescimento e desenvolvimento infantil, é um gran-
de desafio na saúde pública e privada em nosso município.

Dos quatro módulos fundamentais para o acompanhamento 
da saúde infantil no primeiro ano de vida, chamou a atenção a 
escassez de preenchimento da avaliação dos marcos de desen-



Cordel Uma prosinha sobre Puericultura
Ana Lígia Lira da Mota

“Vou lhe contar essa prosa
Que sem querer eu ouvi

De Maria e Suzana sentadas 
Na calçada a discutir

As consultas das crianças
Pra que mesmo iriam servir”



PROGRAMA UNIDADE 
AMIGA DA PRIMEIRA 

INFÂNCIA – UAPI
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UNIDADE AMIGA DA PRIMEIRA INFÂNCIA: O INEDITISMO DE 
FORTALEZA PARA O FORTALECIMENTO DA PUERICULTURA

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza 
tem dedicado esforços para organizar a assistência às 
crianças. Para isso, em 2016, elaborou as Diretrizes de 
Atenção à Criança e desenvolveu capacitações de pro-
fissionais para o desempenho de suas atividades com 
base no documento produzido e com o objetivo de 
ofertar atenção à criança de modo mais apropriado e 
qualificado.

Com o intuito de fortalecer as ações de Puericultura 
no Município de Fortaleza, a SMS idealizou em 2017 e 
lançou em 2018 o PROGRAMA UNIDADE AMIGA DA 
PRIMEIRA INFÂNCIA (UAPI). As UAPS, que obtiveram 
bom desempenho no cuidado à criança dentro dos pri-
meiros mil dias de vida, foram consideradas Amigas da 
Primeira Infância e receberam certificação que foi con-
cedida pela Sociedade Cearense de Pediatria – SOCEP 
–, juntamente com a Associação Brasileira de Enferma-
gem – ABEn-CE. O Fundo das Nações Unidas para a In-
fância – UNICEF – promoveu apoio e assessoria técnica 
ao Programa UAPI, além da elaboração de metodologia 
e sistematização, descrevendo os passos a serem segui-
dos dentro da iniciativa. Assim, o UNICEF promove a 
disseminação do Programa UAPI para outros municípios 
de diferentes estados do território nacional.

OBJETIVOS DO PROGRAMA 
UNIDADE AMIGA DA PRIMEIRA 

INFÂNCIA 

Objetivo geral
Fortalecer as ações de Puericultura e a utilização da Ca-
derneta de Saúde da Criança (atualmente, Caderneta 
da Criança) nas Unidades de Atenção Primária à Saúde 
no Município de Fortaleza.

Objetivos específicos
• Reduzir morbimortalidade na infância.

• Assegurar o cumprimento da avaliação das etapas 
do desenvolvimento infantil.

• Utilizar a Caderneta da Criança como ferramenta de 
promoção e atenção à saúde materno-infantil.

PROFISSIONAIS 
PARTICIPANTES

Os participantes do Programa são todos os profissio-
nais compromissados com o cuidado infantil dentro da 
Atenção Primária: gestores das UAPS, pediatras, mé-

A Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) é o con-
tato preferencial dos usuários, constituindo a principal 
porta de entrada e o centro de comunicação com toda 
a Rede de Atenção à Saúde. As UAPS são situadas per-
to de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e 
vivem e, com isso, desempenham um papel central na 
garantia de acesso à população infantil a uma atenção à 
saúde de qualidade.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e o Ministério 
da Saúde (MS) recomendam que durante o primeiro ano 
de vida sejam realizadas sete consultas de Puericultura: 
até os 15 dias, com 1, 2, 4, 6, 9 e 12 meses.  Dados an-
tropométricos, cognitivos, vacinais e de suplementação 
de ferro e de vitamina A devem ser obtidos e registra-
dos na Caderneta da Criança.

A SBP, além do calendário preconizado, tem se empe-
nhado em programar, na prática de atendimento à ges-
tante, a consulta de Puericultura pré-natal. Trata-se de 
uma oportunidade para estabelecimento de formação 
de um vínculo com o pediatra e a equipe multiprofis-
sional antes do nascimento da criança. Os estudos têm 
mostrado que as consultas de acompanhamento nos 
períodos pré e perinatal conseguem reduzir a mortali-
dade materna e do recém-nascido.

Programa 
Unidade Amiga 
da Primeira 
Infância – UAPI
ANAMARIA CAVALCANTE E SILVA 
ANA ESTELA FERNANDES LEITE
GERLY ANNE NÓBREGA BARRETO 
JOANA ANGÉLICA PAIVA MACIEL 
VERA REGINA APOLIANO RIBEIRO
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dicos da Estratégia de Saúde da Família, enfermeiros, 
odontólogos, agentes comunitários de saúde, técnicos 
de enfermagem, técnicos em saúde bucal, nutricio-
nistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupa-
cionais, educadores físicos e todos os envolvidos nas 
ações de Puericultura. 

INSTRUMENTOS 
DE TRABALHO

A Caderneta da Criança deve ser o principal instrumento 
de trabalho no acompanhamento e no monitoramento 
do crescimento físico e do desenvolvimento cognitivo 
das crianças, sendo que, a cada atendimento, os profis-
sionais devem estimular as famílias a se apropriarem do 
conteúdo a elas destinado, incentivando-as à leitura e à 
interpretação das orientações presentes. 

As UAPS do Município de Fortaleza contam com um 
prontuário eletrônico, no qual existe a possibilidade de 
registrar dados neonatais e de consultas, bem como 
diretrizes para aleitamento materno, além de gráficos 
com curvas de crescimento preconizadas pela Organi-
zação Mundial da Saúde e tabelas para preenchimento 
dos marcos de desenvolvimento infantil, além do regis-
tro individual das vacinas administradas. 

DIRETRIZES PARA OBTENÇÃO 
DA CERTIFICAÇÃO UAPI

Dez diretrizes aplicadas ao monitoramento do cresci-
mento e do desenvolvimento infantil de crianças, no 
período pré-natal e no pós-natal até os 2 anos de vida 
deverão ser cumpridas para que as UAPS sejam con-
templadas com o recebimento da Certificação UAPI. 
Abaixo, estão discriminadas cada uma das metas pre-
conizadas: 

1. Gestantes devem participar das consultas pré-natais 
de Puericultura. A consulta pode ser individual ou 
coletiva em grupos de gestantes.

2. Um mínimo de nove consultas de Puericultura de-
vem ser realizadas nos 2 primeiros anos de vida, 
conforme recomendações do Ministério da Saúde 
(até 15 dias e nos meses 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18 e 24 
meses). 

3. Os testes de triagem neonatais disponíveis no SUS 
(Olhinho, Orelhinha e Pezinho) devem ser realizados 
em todos os recém-nascidos, estando estes regis-
trados no prontuário eletrônico das UAPS e na Ca-
derneta da Criança. 

PROGRAMA UNIDADE AMIGA DA PRIMEIRA INFÂNCIA – UAPI

Consulta de Puericultura em ambiente aberto numa Unidade de 
Atenção Primária à Saúde em Fortaleza

4. Os dados antropométricos, obtidos na ocasião das 
consultas das crianças, e a plotagem desses dados 
nas quatro curvas de crescimento (perímetro cefáli-
co, peso, estatura e Índice de Massa Corporal) de-
vem ser registrados nos prontuários eletrônicos das 
UAPS e na Caderneta da Criança.

5. Os marcos de desenvolvimento infantil devem ser 
avaliados adequadamente, com registro da presen-
ça ou ausência para cada idade no prontuário ele-
trônico das UAPS e na Caderneta da Criança.

6. O aleitamento materno deve ser exclusivo, até os 
6 meses de vida, e a alimentação complementar, a 
partir dos 6 meses, dentro das orientações do MS, 
obedecendo aos 10 passos para uma alimentação 
saudável.

7. As visitas domiciliares preconizadas pelo Programa 
Cresça com Seu Filho/Criança Feliz devem ser rea-
lizadas adequadamente e com a frequência mínima 
recomendada. 

8. A suplementação de ferro e vitamina A deve ser re-
alizada de forma adequada, de acordo com as dire-
trizes do MS.

9. As vacinas recomendadas pelo MS, incluindo as re-
comendações em surtos e campanhas, devem ser 
aplicadas em todas as crianças. 

10. Os cuidadores devem receber orientações sobre as 
práticas de higiene bucal desde o nascimento até o 
final do segundo ano de vida, com realização de, no 
mínimo, três consultas por equipe de saúde bucal 
das UAPS.



Cordel Uma prosinha sobre Puericultura
Ana Lígia Lira da Mota

“Maria contava satisfeita
Que no posto tudo resolvia
Fez prevenção e pré-natal

E as consultas de Sofia
Que mesmo sem tá doente

A doutora sempre a via”



GRUPO DE
GESTANTE
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na, promovam vivências e trocas de experiências entre 
as gestantes, de modo a promover a compreensão do 
processo de gestação e o aprendizado sobre os melho-
res cuidados durante esse período de vida da mulher. A 
criação de espaços de escuta e de troca entre gestantes 
e profissionais da saúde é de fundamental importância 
para o fortalecimento do protagonismo das mulheres, 
na vivência plena da gestação e na aquisição de infor-
mações que serão úteis para assegurar direitos, garantia 
de acesso e qualidade da assistência. Esses espaços de 
educação em saúde podem ocorrer tanto em grupos 
de gestantes como em salas de espera, atividades em 
comunidades, escolas e eventos promovidos pela Uni-
dade de Saúde. A estratégia dos grupos de gestantes 
se apresenta como a mais potente para a disseminação 
das informações e o aprendizado das mulheres e de 
suas famílias em período gestacional. 

Para o bom desempenho dos grupos de gestantes, faz-
-se necessário que os profissionais da saúde estejam em 
acordo com as mudanças propostas pelo modelo de as-
sistência ao parto proposto no Brasil pelo Ministério da 
Saúde, que preconiza a atenção humanizada ao parto e 
nascimento, favorecendo os direitos das mulheres, das 
crianças, dos adolescentes e de suas famílias, baseados 
nas melhores evidências científicas disponíveis. As ges-
tantes constituem o foco principal do cuidado, porém, 
seus companheiros ou companheiras, suas famílias e 
sua rede de apoio não podem ser esquecidos. A equipe 
de saúde deve promover o envolvimento dos familiares 
das mulheres, na discussão dos direitos sexuais e repro-
dutivos, fortalecendo a função paterna responsável e a 
importante contribuição da pessoa que venha a exercer 

A gestação é um período singular na vida da mulher e 
do bebê. As informações que ela adquire, durante esse 
período, são fundamentais para uma gravidez saudável, 
um parto seguro, bem como para a vivência plena da 
maternidade e dos cuidados com a criança nos seus pri-
meiros dias de vida. Às mulheres grávidas, devem ser 
ofertadas atividades educativas durante todo o período 
da gestação, com o objetivo de informar, integrar, traba-
lhar aspectos referentes aos problemas no pré-natal, no 
parto, no puerpério e na amamentação.

Apesar de as práticas de saúde na Atenção Primária pro-
moverem o incentivo às ações coletivas com usuários 
e grupos populacionais, o que vemos costumeiramente 
são as práticas de saúde voltadas para a atenção indivi-
dual em detrimento das ações que envolvam múltiplos 
usuários. As agendas dos serviços, na maioria das vezes, 
são organizadas por atendimentos clínicos individuais e 
são poucas as atividades de cunho educativo. Os profis-
sionais em suas práticas priorizam geralmente os atendi-
mentos particularizados, pautados em procedimentos. 

No entanto, para uma assistência pré-natal adequada, 
além das consultas regulares de pré-natal, propõe-se 
que os profissionais da saúde, na sua prática cotidia-

Grupo de 
Gestante
ADRIANA LOPES LIMA MELO 

Consulta de pré-natal em uma Unidade de Atenção Primária 
à Saúde em Fortaleza
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esse protagonismo, no desenvolvimento e crescimen-
to infantil, que devem ser objetos de atenção desde a 
gestação. 

Os grupos de gestantes podem adotar metodologias 
diversas para a realização do trabalho educativo, des-
tacando-se as rodas de conversa, as dramatizações, as 
exposições dialogadas com participação de profissio-
nais e usuários e outras dinâmicas que facilitem a fala e 
a troca de experiências aos componentes do grupo. O 
profissional de saúde, atuando como facilitador, deve 
evitar o estilo “palestra”, que é pouco produtiva e res-
tringe a participação e a escuta qualificada. Propõe-se 
não simplesmente agrupar pessoas numa sala, mas pro-
duzir sentido nas pessoas para fazerem parte do grupo. 
O grupo favorece e fortalece o vínculo dos usuários à 
Unidade de Saúde e à sua equipe. Para as gestantes, 
especificamente, pode ofertar oportunidades de escuta 
que nem sempre elas encontram no momento da con-
sulta formal de pré-natal. 

GRUPO DE GESTANTE

Nos encontros, devem ser abordados temas específicos 
pela equipe como uma forma de discussão inicial, po-
rém, deve-se sempre respeitar o interesse do grupo e 
abrir espaços para as dúvidas mais simples e corriquei-
ras, respeitando-se a diversidade e as vulnerabilidades 
dos participantes. Portanto, é importante que toda a 
equipe de saúde seja incluída nos espaços de discus-
são, para que a roda seja multiprofissional, composta 
por médicos, enfermeiros, psicólogos, odontólogos, 
nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, edu-
cadores físicos, agentes comunitários de saúde, soman-
do saberes e práticas, valorizando os conhecimentos 
da população e aproveitando as oportunidades dos es-
paços formais e não formais, fortalecendo a educação 
popular em saúde, como a forma mais democrática de 
promover o autocuidado e de produzir saúde.

Os grupos de gestantes podem promover atividades 
teórico-práticas, como rodas de conversa, atividades fí-
sicas, de relaxamento, depoimentos de casais grávidos, 

Pintura gestacional em participantes do grupo de gestante de uma UAPS em Fortaleza
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visita à maternidade de referência para o parto, oficinas 
com temas de Puericultura, dentro de um contexto lúdi-
co e educativo, movido por tecnologias leves. 

Aos profissionais, sugere-se ainda que construam entro-
samento interno da equipe, entre os coordenadores e 
os facilitadores, com reflexões conjuntas sobre os en-
contros e as dinâmicas do grupo, de modo a exercitar a 
escuta, a mediar o diálogo, a permitir que pessoas que 
não falam muito possam se expressar. Os momentos em 
equipe e a dinâmica das reuniões devem ser oportunos 
para discussões de casos, planejamentos e gestão do 
cotidiano da Unidade de Saúde.

Outra questão importante a ser observada é a am-
biência ou o local onde o grupo acontece. Este deve 
ser acolhedor, ter móveis e materiais necessários para 
o tipo de atividade a ser desenvolvida. A escolha do 
espaço para o grupo depende do tema a ser desen-
volvido, do seu enfoque, podendo acontecer na Uni-
dade de Saúde ou em ambientes externos, como 

Temas que podem ser 
abordados nas ações 
educativas durante 

o pré-natal:

• A importância do pré-natal;
• Cuidados de higiene;
• Realização de atividade física;
• Promoção da alimentação saudável;
• Vida sexual da gestação; 
• Desenvolvimento da gestação;
• Orientações e incentivo para 

o parto normal; 
• Orientação e incentivo para o 

aleitamento materno e orientação 
específica para as mulheres que 
não poderão amamentar;

• Importância do planejamento familiar 
num contexto de escolha informada, 
com incentivo à dupla proteção;

• Sinais e sintomas do parto;
• Cuidados após o parto com a mulher 

e o recém-nascido, estimulando 
o retorno ao serviço de saúde;

• Benefícios legais a que a mulher 
tem direito, incluindo a Lei do 
Acompanhante (Lei nº 11.108, 
de 7 de abril de 2005); 

• Importância das consultas puerperais;
• Cuidados com o recém-nascido;
• Importância da realização da triagem 

neonatal na primeira semana de vida 
do recém-nascido;

• Importância do acompanhamento 
do crescimento e desenvolvimento 
da criança. 
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pátios, praças e locais comunitários nos bairros. 
Para bons resultados, é fundamental buscar a organiza-
ção das pessoas em roda, permitindo que as pessoas se 
vejam, olhem para as expressões de cada um e intera-
jam de forma espontânea.

Finalmente, pode-se dizer que o grupo de gestante é 
transformador para muitas mulheres. Ele é um instru-
mento que faculta o olhar para cada gestante de forma 
individual, mas também valorizando o coletivo em que 
elas se inserem.  

Os encontros fortalecem vínculos e formam grupalida-
de, pois valorizam os desejos, as histórias, os sentidos 
de vida das mulheres. 

Aos profissionais, cabe a sensível tarefa de, a partir dos 
seus relatos, ofertar conhecimentos para, juntamente 
com elas, construir maneiras possíveis para que possam 
vivenciar a gravidez, o parto e a maternidade, de forma 
mais autônoma, fortalecida, segura e feliz.

GRUPO DE GESTANTE



Cordel Uma prosinha sobre Puericultura
Ana Lígia Lira da Mota

“A doutora tá atenta a tudo
E qualquer problema nos avisa

E se confirma algo errado, encaminha 
pro especialista

E com tratamento precoce
A gente se acalma e respira”



TRIAGEM
NEONATAL
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As gestantes devem ser orientadas sobre a importância 
do teste, além do período ideal para a coleta do sangue 
para a triagem neonatal, que deve ser realizado entre 
o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Os resultados altera-
dos da triagem neonatal são comunicados diretamente 
à família do recém-nascido, à Unidade de Saúde que 
realizou a coleta da amostra e ao nível central da SMS 
onde a coleta foi realizada. A maior preocupação é ga-
rantir o encaminhamento das famílias para o Centro de 
Referência do Estado do Ceará, que hoje se encontra no 
Hospital Infantil Albert Sabin. 

Quando prevenimos a deficiência mental e a evolução 
de outras doenças graves no bebê, temos um grande 
benefício para o município, que será a redução de gran-
des recursos especializados que deverão ser colocados 
à disposição, por toda uma vida de excepcionalidade, e 
um ganho para a família, que será agraciada com a convi-
vência saudável com sua criança, com a consequente re-
dução de problemas sociais, econômicos e emocionais.

O teste do pezinho é uma iniciativa já bastante difundi-
da e bem realizada no Município de Fortaleza.

 TESTE DO REFLEXO VERMELHO 
(TESTE DO OLHINHO)

ISLANE VERÇOSA 
PALOMA VERÇOSA

O teste do olhinho ou teste do reflexo vermelho é um 
exame que permite identificar doenças oftalmológicas 
que se apresentam com opacificação do eixo visual: cór-
nea, cristalino, vítreo e retina. A visão é responsável por 
aproximadamente 80% das informações que chegam 
ao cérebro; portanto, são importantes o diagnóstico e a 
intervenção precoce, para evitar atrasos no desenvolvi-
mento neuropsicomotor.

O teste do olhinho visa detectar a presença do reflexo 
vermelho obtido quando um feixe luminoso do oftal-
moscópio direto atravessa as estruturas transparentes 
do globo ocular. Ausência do reflexo vermelho, sendo 
ele branco, preto ou duvidoso, indica a necessidade de 
encaminhamento urgente para atendimento oftalmoló-
gico especializado.

O teste do olhinho é um exame simples, rápido e in-
dolor. Deve ser realizado em ambiente com pouca ilu-

TESTE DO PEZINHO
JOÃO OSMIRO BARRETO

A principal importância do teste do pezinho é o diagnósti-
co precoce de diversas doenças congênitas assintomáticas 
no período neonatal, permitindo a prevenção contra as se-
quelas, se instalada no organismo humano. De acordo com 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 
1990), o teste do pezinho é obrigatório por lei em todo o 
território nacional. Em Fortaleza, o teste do pezinho é ofe-
recido em todas as Unidades de Atenção Primária à Saúde 
e Maternidades. No Ceará, o Laboratório Central (LACEN) 
realiza os exames de todo o estado. A Portaria GM/MS nº 
822, de 06/06/2001, instituiu no âmbito do Sistema Úni-
co de Saúde o Programa Nacional de Triagem Neonatal 
(PNTN), que inclui, além da realização dos exames diagnós-
ticos para a detecção precoce de doenças no período ne-
onatal, o tratamento e o acompanhamento dos pacientes.

Atualmente, o Estado do Ceará encontra-se inserido na 
fase IV, ou seja, realiza a triagem neonatal para seis do-
enças: hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, doen-
ça falciforme, fibrose cística, deficiência de biotinidase e 
hiperplasia adrenal congênita.

Triagem 
Neonatal
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Realização do teste do olhinho em neonato e lactente

TRIAGEM NEONATAL

minação, utilizando o oftalmoscópio direto próximo ao 
olho do examinador, a uma distância aproximada de 50 
centímetros dos olhos da criança.

As causas de cegueira mais relevantes detectadas pelo 
teste do olhinho são catarata congênita, retinopatia da 
prematuridade em estágio avançado, glaucoma congê-
nito, opacidade de córnea e retinoblastoma (tumor in-
traocular mais frequente da criança). Vale salientar que 

o teste do olhinho não detecta alterações de refração 
e é fundamental o exame oftalmológico completo para 
melhor investigação da saúde ocular da criança.

O profissional habilitado deve realizar o teste antes da 
alta da maternidade, e, se o reflexo estiver presente, 
deve ser repetido nas consultas de Puericultura pelos 
profissionais da ESF, pois as doenças podem aparecer 
mais tardiamente. 
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Realização do teste do olhinho em neonato e lactente
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Importante lembrar que 
o teste do olhinho deve 
ser realizado pelo menos 
quatro vezes por ano, nos 

atendimentos de Puericultura. 

TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL 
(TESTE DA ORELHINHA)

NÍVEA RAFAELA NÓBREGA

A comunicação é uma das funções mais nobres e valiosas 
do ser humano, seja ela verbal ou não verbal. O ato de 
comunicar-se oralmente possui relação direta com a capa-
cidade que o indivíduo tem de ouvir e compreender o sig-
nificado do que ouve. Portanto, a integridade do sistema 
auditivo é fundamental para que esse desenvolvimento 
ocorra sem intercorrências. 

A identificação precoce e a intervenção, antes dos 6 meses 
de vida na criança com deficiência auditiva, possibilitam 
melhores resultados para o desenvolvimento não apenas 
da função auditiva, mas também da linguagem, da fala, do 
processo de aprendizagem e, consequentemente, a sua 
inclusão no mercado de trabalho na fase adulta e melhor 
qualidade de vida. 

Com a finalidade de antecipar diagnósticos e prevenir con-
sequências negativas futuras, a realização da Triagem Au-
ditiva Neonatal (TAN) ou teste da orelhinha, como é mais 
conhecido, assegura a identificação de forma precoce de 
neonatos e de lactentes com perda auditiva. A TAN con-
siste em uma avaliação realizada com aferição de medidas 
fisiológicas e eletrofisiológicas da audição, com o objetivo 
de encaminhar os recém-nascidos para diagnóstico e in-
tervenções precoces necessárias.

A TAN é indolor e deve ser realizada, preferencial-
mente, nos primeiros dias de vida (24 a 48 horas após 
o nascimento) na maternidade. No caso de nascimen-
tos em domicílio, fora do ambiente hospitalar ou em 
maternidades sem triagem, a realização do teste de-
verá ocorrer no primeiro mês de vida. Todos os re-
cém-nascidos devem realizar a triagem auditiva. Os 
bebês com indicadores de risco para deficiência au-
ditiva serão submetidos a avaliações subsequentes. 
Os principais indicadores que podem levar ao com-
prometimento da audição são: antecedentes heredi-
tários, permanência na UTI após o nascimento, baixo 
peso ao nascer, medicação ototóxica (aminoglicosí-
deos), síndromes genéticas, infecções congênitas, 
anomalias craniofaciais envolvendo orelha e osso 
temporal, distúrbios neurodegenerativos, traumatis-
mo craniano, quimioterapia e infecção pós-natal. 

Cabe ressaltar que a TAN é realizada pelo fonoaudiólogo 
e tornou-se obrigatória a partir de 2010, por meio da Lei 
Federal nº 12.303, que impôs sua realização gratuita em 
todos os hospitais e maternidades para crianças nascidas 
em suas dependências.  

O teste da orelhinha realizado nos primeiros dias de vida 
é a maneira mais eficaz e eficiente para detectar as altera-
ções auditivas. A não realização resulta em diagnóstico e 
intervenção tardios, o que compromete muito o desenvol-
vimento pleno das crianças.

TRIAGEM NEONATAL
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Cordel Uma prosinha sobre Puericultura
Ana Lígia Lira da Mota

“Mas não se afobe não / Que você não vai no posto viver
É mais nesse comecinho / Que tem mais consulta a fazer

Depois ficam mais espaçadas / Se tudo bem ocorrer ”
(...)

“Suzana fez cara feia / E Maria de lado retrucou:
‘Eu ainda te digo mais / Não é só medir e acabou

É tanta da pergunta e exame / Que até bola Sofia chutou’
E Suzana indignada / Resmungava sem parar:

‘E a consulta virou brincadeira / Pra até bola chutar?’
E Maria já arretada / Se levantou pra explicar”

UNIDADE AMIGA DA PRIMEIRA INFÂNCIA: O INEDITISMO DE 
FORTALEZA PARA O FORTALECIMENTO DA PUERICULTURA
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da alimentação complementar saudável preconizados 
pelo Ministério da Saúde. Medidas de prevenção como 
imunizações, orientação aos responsáveis sobre riscos 
de acidentes domésticos e higiene corporal, ambiental 
e mental devem estar no escopo de informações educa-
tivas prestadas às famílias.  

Consultas realizadas de forma adequada poderão de-
tectar, de maneira precoce, os pontos fora de curva e 
corrigir, quando possível, ou, na impossibilidade de cor-
reção completa, amenizar suas consequências. Os des-
vios de curva não se restringem somente aos gráficos de 
crescimento (peso, estatura, IMC ou perímetro cefálico), 
mas também a atrasos no desenvolvimento ou mesmo 
à detecção de sinais precoces de muitas patologias. 
Vale destacar a possibilidade de prevenção de doenças 
crônicas na idade adulta. Um exemplo é a obesidade 
infantil, que pode ser evitada ou tratada com hábitos 
alimentares e atividades físicas adequadas. A educação 
alimentar e a informação sobre estilo de vida saudável 
para crianças determinam promoção de redução de ris-
cos cardiovasculares e metabólicos futuros. 

O fortalecimento dos vínculos afetivos dentro do cir-
cuito familiar e social, com incentivo à formação de um 
apego seguro da criança com seus cuidadores, promove 
melhor desenvolvimento socioemocional, com impacto 
na redução da violência no presente e no futuro, com 
contribuições valiosas para que a cidadania tenha início 
já nas primeiras etapas da vida.

Dr. Eugênio de Leão Braga Jr. é pediatra da Atenção 

A consulta de Puericultura é o alicerce da saúde inte-
gral da criança em seus primeiros anos de vida. Nela, 
são avaliados, sistematicamente, os dois pilares deter-
minantes para a saúde da criança: o crescimento e o 
desenvolvimento. Há vasta comprovação científica de 
que o acompanhamento bem executado, com a vigi-
lância e o monitoramento desses dois eixos, no período 
adequado, é fundamental para a prevenção de doenças 
e agravos. Assim, a promoção de saúde e bem-estar irá 
se refletir nas outras etapas da vida.

Nas Diretrizes Clínicas da Criança do Município de For-
taleza, a criança é classificada de acordo com os riscos 
biológicos e socioeconômicos apresentados e assim são 
preconizadas as consultas conforme a estratificação de 
risco.  

Na consulta de Puericultura, além da aferição do cres-
cimento e dos marcos do desenvolvimento, os profis-
sionais devem promover orientação dietética adequada 
principalmente em relação ao aleitamento materno ex-
clusivo até os 6 meses de vida e inclusivo preferencial-
mente até os 2 anos ou mais. A introdução de novos ali-
mentos deve ser prescrita, obedecendo aos 10 passos 

Consultas de 
Puericultura
JOSÉ EUGÊNIO DE LEÃO BRAGA JR.

Avaliação de criança menor de 1 ano em uma Unidade de Atenção 
Primária à Saúde em Fortaleza



49

CONSULTAS DE PUERICULTURA

Dr. Eugênio Leão, pediatra, e Dra. Larissa Torres, terapeuta 
ocupacional, Leila, Laís e Ísis

Primária à Saúde do Município de Fortaleza há 24 anos 
e nos relata uma história de realização de atendimento 
em Puericultura em três gerações de uma família. 

“Quando cheguei ao bairro Bom Jardim para exercer 
minhas atividades na Atenção Primária, conheci Leila, 
uma adolescente de 14 anos, portadora de asma 
brônquica. Após 2 anos, ela engravidou, e, com 17 
anos, deu à luz à Laís, que passamos a acompanhar 
no ambulatório de Puericultura em consultas mensais 
até os 12 meses e bimestrais até os 24 meses. Laís 
mamou exclusivo ao seio até os 6 meses, tomou todas 
as vacinas e, como era a prática da velha Puericultura, 
acompanhamos suas medidas antropométricas e 
observamos de forma quase empírica seus marcos do 
desenvolvimento, principalmente no campo motor. Na 
época, só havia o Cartão da Criança. Laís cresceu e, como 
sua mãe, foi diagnosticada como portadora de asma. 
Como foi criado o PROAICA (Programa de Atenção à 
Criança com Asma), continuamos a acompanhá-la. Eis 
que em julho de 2018, Laís também engravidou e, em 
abril deste ano, aos 18 anos, deu à luz à Ísis, a quem 
estamos acompanhando regularmente em consultas de 
Puericultura, hoje com um olhar multidisciplinar. Desta 
vez, seguindo a nova Puericultura, usamos a Caderneta 
de Saúde da Criança, na qual podemos checar e registrar 
não só as informações já citadas como nos aprofundar 
na observação dos marcos do desenvolvimento e 
contribuir para Laís se apoderar da Caderneta para 
que possa melhor estimular sua filhinha e promover 
o crescimento e o desenvolvimento saudáveis da 
pequena Ísis, que também está em amamentação 
exclusiva. Todos os cuidados são compartilhados entre 
profissionais e familiares, e vale destacar o olhar atento 
da vovó Leila, que agora está com quase 36 anos.”

As consultas de Puericultura são oportunidades valiosas para a 
promoção de cidadania desde o início da vida. 
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Cordel Uma prosinha sobre Puericultura
Ana Lígia Lira da Mota

“Tu não vê lá uns gráficos
Da cabeça, comprimento e peso?

Pois é ali que elas avaliam
Se o menino tá magro ou obeso

Pois não dá pra saber só olhando
Se o menino tá todo direito”
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para meninos e meninas. A referência para a curva de 
crescimento adotada, por determinação da Organiza-
ção Mundial da Saúde, era uma curva americana desen-
volvida pelo National Center for Health Statistics. En-
tretanto, os estudos que deram origem a essas curvas 
foram realizados com crianças norte-americanas, de as-
cendência europeia, que usavam fórmulas infantis.

Posteriormente, a Organização Mundial da Saúde re-
conheceu a necessidade de estudos que produzissem 
curvas de crescimento padrões, multiétnicas e univer-
sais. A partir de um estudo multicêntrico envolvendo 
seis países (incluindo o Brasil) de diferentes continentes, 
novas curvas foram produzidas para crianças de 0 a 5 
anos. Os estudos que originaram essas curvas tiveram 
um rigor metodológico e incluíram crianças nascidas a 
termo, com mães saudáveis e não fumantes, com boas 
condições socioeconômicas e que receberam leite ma-
terno por tempo apropriado. Assim nasceram as curvas 
de crescimento padrões com caráter universal e que po-
dem ser usadas para crianças de todo o mundo. Para 
crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos, a OMS con-
duziu um estudo com remodelação e ajustes das curvas 
anteriores. 

A Caderneta da Criança (CC), Passaporte de Cidadania, 
distribuída para todas as crianças nascidas em território na-
cional, é o maior instrumento de saúde na infância e deve 
ser sempre compartilhada com profissionais da saúde e 
pais ou cuidadores. A Caderneta da Criança contém qua-
tro curvas de crescimento: perímetro cefálico (0 – 10 anos), 
peso (0 – 10 anos), comprimento/estatura (0 – 10 anos) 
e Índice de Massa Corpórea – IMC (0 – 10 anos). Para os 

Crescimento é o maior evento biológico da infância. 
Está alicerçado em dois grandes pilares: os fatores ge-
néticos, que são determinantes das transformações hor-
monais que o indivíduo estará predisposto a apresentar, 
e os fatores ambientais, que incluem nutrição, afeto, 
condição socioeconômica e saúde geral do indivíduo. 
O ambiente tem uma importância muito relevante no 
crescimento infantil, pois tem um papel modulador so-
bre as condições hereditárias apresentadas pela criança. 

Desde a concepção até o nascimento, o feto aumenta 
de tamanho em 5.000 vezes, e, após nascer, a veloci-
dade de crescimento se manterá elevada nos primeiros 
anos de vida, mas irá decrescer progressivamente e se 
estabilizar entre 3 e 8 anos, para acelerar na puberdade. 
Daí compreende-se que o período gestacional e os dois 
primeiros anos de vida (1.000 primeiros dias) têm extre-
ma importância como determinantes do crescimento in-
fantil. Nessa fase, situam-se as maiores janelas de opor-
tunidades para que os fatores ambientais sejam bem 
trabalhados, no sentido de favorecer um bom aprovei-
tamento do potencial de crescimento infantil.

Em 1984, o Ministério da Saúde desenvolveu o primeiro 
Cartão da Criança, com gráfico de peso de 0 a 5 anos 

Curvas de 
crescimento
VERA REGINA APOLIANO RIBEIRO

Verificação de perímetro cefálico em consulta de Puericultura 
em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde em Fortaleza
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Laine aos 6 meses e aos 2 anos de idade

adolescentes, a Caderneta de Saúde do Adolescente traz 
as curvas de estatura (10 – 19 anos) e IMC (0 – 19 anos).

Através desses instrumentos, são permitidos o acompa-
nhamento e a vigilância da trajetória de crescimento de 
crianças e adolescentes por profissionais da saúde e pais 
ou cuidadores. Assim, torna-se possível a detecção pre-
coce de desvios de crescimento com possibilidade de 
intervenções diagnósticas e terapêuticas que venham a 
ser necessárias, favorecendo que a nutrição alimentar e 
afetiva possa ser conduzida de forma a permitir que a 
criança atinja o seu potencial de crescimento em pleni-
tude, prevenindo desnutrição, obesidade e riscos para 
doenças crônicas futuras.

Atualmente, através da Caderneta da Criança, que é 
um instrumento de saúde universalmente distribuído, é 
possível a monitoração dos parâmetros antropométricos 
de todas as crianças e adolescentes por profissionais da 
saúde e pais ou cuidadores. Preencher a Caderneta de 
forma completa é o desafio que deve ser perseguido 
pelas UAPS e famílias, no sentido de estimular a cidada-
nia desde a infância. 

Dra. Vera Regina Apoliano Ribeiro trabalhou como pe-
diatra da Atenção Primária à Saúde do Município de 
Fortaleza por 24 anos. Na Unidade Maria de Lourdes 
Jereissati, teve a oportunidade de monitorar o cresci-
mento e o desenvolvimento da pequena Laine. Através 
desse acompanhamento, que teve como traço marcan-
te o interesse da mãe nos cuidados com a pequena, 
surgiu a ideia do Programa UAPI.

Laine é fruto de uma gravidez desejada por seus pais. A 
família compareceu à Unidade em sete consultas no pri-
meiro ano de vida e em duas consultas no segundo ano. 
O interesse da mãe no cuidado com a pequena Laine, 
desde a gestação, sempre chamou atenção. Havia algo 
mágico na relação dela com a pequena, que contagiava 
e encantava. Essa força de cuidado contribuiu para a 
ideia do início de um programa na Atenção Primária vol-
tado para a Puericultura: o Programa Unidade Amiga da 
Primeira Infância – UAPI. Quem sabe, com um programa 
bem delineado, poderíamos multiplicar essa experiên-
cia, estendendo-a para outras crianças e suas famílias, 
em outras Unidades?

Laine, portanto, deu seus primeiros passos, ao lado do 
Programa UAPI, que também começou a caminhar e se 
desenvolver. Em todos os atendimentos, suas medidas 
antropométricas foram aferidas e registradas na sua 

Caderneta. A família compreendia a importância desse 
cuidado e se interessava em saber interpretar a norma-
lidade do peso, do tamanho, do perímetro cefálico e 
do IMC de Laine. Sua mãe leu todo o conteúdo da Ca-
derneta da Criança e se apropriou dos conhecimentos 
trazidos por esse instrumento.

Hoje, Laine mantém peso e tamanho adequados, ali-
menta-se de forma saudável e tem excelente desempe-
nho cognitivo, social e motor.
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“Suzana ainda confusa / Perguntou logo em seguida
‘E cada menino não tem sua hora / Pra essas coisas da vida?’

Então Maria cruzou os braços / E fez cara de quem não acredita
‘Suzana, abençoada / Veja bem o que vou dizer

Tem hora pra tudo na vida / Sorrir, andar e correr
Se o menino não faz naquele tempo / É preciso algo fazer”

Cordel Uma prosinha sobre Puericultura
Ana Lígia Lira da Mota
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A realidade das comunidades que frequentam as UAPS 
é marcada por vários fatores adversos, nos quesitos so-
ciais, econômicos, culturais e afetivos. Observamos, na 
prática da atividade na Atenção Primária à Saúde, que 
as crianças estão inseridas dentro de contextos difíceis, 
marcados pela pobreza, pelo baixo nível educacional 
dos cuidadores, pela violência, pela drogadição e por 
dificuldades de ordem emocional e afetiva. Somando-
-se a essas adversidades, observa-se que tem havido 
uma exposição precoce e nociva de crianças pequenas 
a telas de aparelhos eletrônicos, como celulares, com-
putadores e televisões. As relações dos adultos com as 
crianças têm se tornado cada vez mais frágeis, dando 
espaço para uma realidade virtual, em que familiares e 
cuidadores interagem cada vez menos com as crianças. 
Além disso, um fator que causa extrema preocupação é 
a escassa atenção por parte dos profisssionais da saúde 
em monitorar o desenvolvimento infantil e orientar fa-
mílias em como estabelecer laços afetivos e estímulos 
positivos para que a criança aprenda e se desenvolva 
dentro de relações de boa qualidade. 

Com o objetivo de despertar o papel da Atenção Pri-
mária no desenvolvimento infantil, a Prefeitura Munici-
pal de Fortaleza criou os Núcleos de Desenvolvimento 
Infantil (NDIs) nas UAPS. A sala do NDI é de uso exclu-
sivo e conta com materiais específicos, utilizados para 
estímulo motor e cognitivo das crianças em acompa-
nhamento. No NDI, atuam equipes multidisciplinares, 
compostas por pediatras, enfermeiros, fisioterapeutas, 
nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e 
educadores físicos. Atualmente, existem 18 Núcleos 
em Unidades de diferentes áreas regionais. O trabalho 
dos NDIs é sobretudo o de modular as atitudes e os 
comportamentos parentais no sentido de estimular o 
desenvolvimento infantil, sobretudo nas famílias mais 
vulneráveis. A avaliação comportamental da família e da 
criança é realizada no NDI, enquanto o acompanhamen-
to longitudinal inclui o contexto familiar e a assistência 
promovida à criança pelos cuidadores. A equipe orienta 
e demonstra ações positivas na melhor condução das 
rotinas domiciliares, visando modular comportamentos 
de pais e filhos, para obtenção de melhores respostas 
e reavaliações subsequentes que permitam verificar re-
sultados.

Estudo realizado no Ceará por Correia e colaborado-
res, em 2017, revelou que entre as crianças menores de 
6 anos, população estudada, 9,2% apresentavam atraso 

Os alicerces da arquitetura do cérebro humano são esta-
belecidos nos primeiros anos de vida por meio de uma 
multiplicidade de interações nas quais o ambiente e as 
experiências vivenciadas têm um impacto significativo 
em como as predisposições genéticas irão se expressar. 
Uma vez que diferentes vivências afetam os múltiplos 
circuitos cerebrais durante diversos estágios de desen-
volvimento – conhecidos como janelas de oportunida-
des –, é fundamental que haja um bom aproveitamento 
desse período de vida neuroplástico e sensível. Garantir 
a qualidade do ambiente no qual a criança está inseri-
da e propiciar experiências positivas e significativas nas 
diferentes etapas do seu desenvolvimento é crucial na 
determinação de formação das sinapses na arquitetura 
cerebral, que, por sua vez, determinará de que forma a 
criança vai pensar e regular suas emoções.

As relações da criança com os cuidadores e os estímu-
los positivos que se fazem através de linguagem verbal e 
corporal, gestos, imitação, sorrisos e brincadeiras, em um 
jogo de ação e reação, são fundamentais para que a crian-
ça se desenvolva com uma base emocional forte. Não é 
apenas necessário que a criança seja amada, é necessário 
que ela perceba, compreenda e assimile esse amor. 

Desenvolvimento 
Infantil
VERA REGINA APOLIANO RIBEIRO
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Criança em atendimento no Núcleo de Desenvolvimento Infantil em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde em Fortaleza

do desenvolvimento em pelo menos um domínio e que a 
prevalência do atraso foi mais elevada conforme o aumen-
to da idade. Esses dados reforçam a decisão para a oferta 
de um cuidado mais apropriado e mais comprometido 
com o desenvolvimento das crianças na Primeira Infância.

O NDI descortina um olhar à responsabilidade sobre 
desenvolvimento humano, com tecnologias leves. A 
importância do brincar, fantasiar, dançar, contar estó-
rias, cantar músicas, mostrar afeição, ajustar emoções 
traz ferramentas para uma poderosa vinculação: o for-
talecimento dos laços parentais. Observam-se impactos 
positivos nos comportamentos e diálogos dentro dos 
circuitos familiares. O cuidado parental à criança se am-
plia, trazendo novos significados para atitudes simples, 
como brincar e demonstrar afeto, com resultados extra-
ordinários. 

Os princípios básicos
da neurociência indicam que 
oferecer condições favoráveis
ao desenvolvimento infantil
é mais eficaz e menos custoso

do que tentar tratar as 
consequências das
adversidades iniciais

mais tarde.
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Cordel Uma prosinha sobre Puericultura
Ana Lígia Lira da Mota

“Ow, Maria, mulher
Só tu pra os olhos me abrir

Eu não tava era entendendo
E já tava pra desistir

Porque o Pré-natal mal acabou
E já tem consulta pra ir”
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Algumas vezes ocorrem dificuldades na amamentação, 
como rachaduras no bico do seio, seios ingurgitados 
e pouca quantidade de leite. Para amparar o processo 
de amamentação, as UAPS contam com recursos como 
a formação de grupos de gestantes, com as Salas de 
Apoio à Mulher que Amamenta e posto de coleta de 
leite humano, presentes em 18 Unidades de Saúde no 
Município de Fortaleza. As salas são exclusivas para o 
acolhimento de mulheres que estejam amamentando, 
no sentido de orientar sobre a técnica correta e o for-
talecimento do vínculo afetivo. As mães que produzem 
leite em quantidade suficiente para doação e que assim 
o desejem fazer têm oportunidade de dispor-se para a 
coleta do leite humano, que será enviado para unida-
des hospitalares que assistem a bebês prematuros, com 
grande benefício nutricional para essas crianças. 

Em paralelo ao desenvolvimento orgânico saudável, o 
aleitamento materno favorece a formação de indivíduos 
seguros, uma vez que traz impacto na cognição e no 
desenvolvimento psicoemocional. 

Incumbiram-nos da responsabilidade de falar da impor-
tância do aleitamento materno ao lado das demais ações, 
todas dependentes de um compromisso permanente em 
obter sucesso para garantir ao binômio mãe e filho uma 
amamentação exclusiva até o 6º mês de vida, complemen-
tada com os outros alimentos até os 2 anos de idade.

O leite materno é o melhor alimento que um bebê pode 
receber para a garantia de uma nutrição adequada. Tra-
ta-se de um alimento de fácil digestão e promove um 
melhor crescimento e desenvolvimento, além de pro-
teger contra doenças. Mesmo em ambientes quentes e 
secos, o leite materno supre as necessidades de líqui-
dos de um bebê. Além disso, fortalece o sistema imuno-
lógico da criança, protegendo-a contra muitas doenças. 

Os bebês até os 6 meses de idade devem ser alimen-
tados somente com leite materno, não precisam de 
chás, sucos, outros leites, nem mesmo de água. Após 
essa idade, deverá ser dada alimentação complementar 
apropriada, mas a amamentação deve continuar até o 
segundo ano de vida da criança.

Amamentar os bebês imediatamente após o nascimento 
pode reduzir a mortalidade neonatal. O ato de amamentar 
traz muitos benefícios não só para o bebê como também 
para a mãe. Os principais benefícios para a mãe são: redu-
ção mais rápida de peso após o parto, melhor recupera-
ção do tamanho normal do útero, diminuição do risco de 
hemorragia e anemia após o parto, redução do risco de 
doenças como o diabetes e o câncer de mama.

A amamentação é um momento exclusivo entre mãe e 
filho, por isso, é sempre bom que ocorra de uma forma 
tranquila e prazerosa.

Aleitamento 
materno
MARILENE ALBUQUERQUE UCHOA
RITEMÉIA MESQUITA FLORÊNCIO

Lactante em atendimento em uma sala de apoio à amamentação e 
posto de coleta de leite humano em uma Unidade de Atenção Primária 
à Saúde em Fortaleza
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Dra. Marilene Uchoa é pediatra da Atenção Primária à Saúde e coordenadora e fundadora do projeto social Cantinho da Amamentação

Analisando a vida afetiva e profissional de muitos jovens 
e adultos que passaram por nossos atendimentos am-
bulatoriais e hospitalares nestes 46 anos de profissão, 
podemos elencar muitas experiências ditosas: 

• O vínculo afetivo criado em tantos abraços e olhares 
na fase de amamentação;

• Formação de indivíduos mais sensíveis e mais acon-
chegados aos familiares;

• Presença de três gerações orientadas para a prática 
da amamentação em substituição às antigas mama-
deiras com mingau; 

• Superlotação das enfermarias de Pediatria com 
crianças desidratadas salvas pelo leite albuminoso, 
substituídas por um número bem pequeno de crian-
ças hospitalizadas por outras patologias;

• Depoimentos de avós e pais enaltecendo o valor 
do leite materno e nos pedindo para que possamos 
apoiar os netos recém-nascidos para o estabeleci-
mento de uma amamentação plena.

“É gratificante trabalhar
no incentivo do aleitamento 
materno porque temos
a convicção de que, além

da nutrição perfeita, estaremos 
sempre preparando uma
família de futuro feliz.”
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Cordel Uma prosinha sobre Puericultura
Ana Lígia Lira da Mota

“E não é só dentista não, viu?
Tem mais profissionais

Nutricionista e psicólogo
Também são essenciais

Pra avaliar e acompanhar
Nossos bebês tão especiais”
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de 6 meses aos 2 anos de vida.

As vitaminas são micronutrientes essenciais para a saú-
de humana. Como nosso organismo geralmente não é 
capaz de produzi-las, necessitamos de fontes alimenta-
res para sua obtenção. Devido à importância de suas 
funções e à gravidade das repercussões de sua carência 
na população infantil, as vitaminas A e D necessitam de 
suplementação medicamentosa.

A deficiência de vitamina A pode provocar alterações vi-
suais, além de prejudicar a imunidade e a adequada ab-
sorção de ferro. Suas principais fontes alimentares são o 
leite e seus derivados, gema de ovo, fígado, além das 
hortaliças e das frutas amarelo-alaranjadas e verde-es-
curas, como cenoura, abóbora, mamão, ervilha, agrião 
e couve. 

A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saú-
de e a Sociedade Brasileira de Pediatria preconizam a 
suplementação medicamentosa da vitamina A, a cada 4 
a 6 meses, em crianças de 6 meses a 6 anos, residentes 
em regiões com alta prevalência de carência de vitami-
na A.

Apesar de ser conhecida como uma vitamina, a vitami-
na D é na verdade um pró-hormônio que pode ser sin-
tetizado no nosso organismo a partir da exposição aos 
raios solares, estando presente em um pequeno número 
de alimentos, como óleo de fígado de peixes, sardinha, 
salmão, atum, gema de ovo e fígado. Sua função mais 
conhecida está relacionada à saúde óssea, mas sabe-se 
atualmente que ela é importante para o metabolismo 
da glicose, imunidade, controle da pressão arterial, den-
tre outras funções vitais. O raquitismo é a principal ma-
nifestação da deficiência de vitamina D em crianças me-
nores de 2 anos, podendo também ocorrer alterações 
dentárias, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, 
déficit de crescimento, irritabilidade e dor óssea. A So-
ciedade Brasileira de Pediatria recomenda a suplemen-
tação de vitamina D desde a primeira semana de vida 
até os 2 anos de idade.

Os minerais são substâncias fartamente encontradas 
na natureza, muitos dos quais desempenham papel de 
nutrientes, assumindo importantes funções no organis-
mo. O ferro é um micromineral essencial para a saúde 
humana, cuja carência é capaz de comprometer o cres-
cimento e o desenvolvimento normais dos indivíduos, 
especialmente nos primeiros anos de vida. A anemia 
ferropriva, resultado da deficiência de ferro, é a carên-
cia nutricional mais comum em todo o mundo, atingin-
do, no Brasil, de 30% a 50% das crianças menores de 2 
anos. Nesse período da vida, em que o crescimento e 
o desenvolvimento são bastante acelerados, a necessi-
dade de ferro é elevada, enquanto o consumo de ali-
mentos ricos nesse mineral tende a ser insuficiente para 
satisfazer a demanda.

Como forma de prevenir a anemia por carência de ferro, 
é fundamental a manutenção do aleitamento materno 
exclusivo até os 6 meses de vida, iniciando, a partir de 
então, a introdução de alimentos ricos em ferro na ali-
mentação complementar, como vegetais de cor verde-
-escura e alimentos do grupo das carnes. Além dessas 
estratégias nutricionais, o Ministério da Saúde preconiza 
a suplementação medicamentosa de ferro para crianças 

Suplementação 
de ferro e 
vitamina A
ENAIRTON VINÍCIUS DA SILVA ROCHA
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Criança recebendo suplementação de vitamina A em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde
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Cordel Uma prosinha sobre Puericultura
Ana Lígia Lira da Mota

“E não vou parar por aqui
Porque tu tem muito o que aprender

Não é só o desenvolvimento que elas
procuram perceber 

Perguntam sobre alimentação
E se tem vacina pra receber”
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imunidade. Na imunidade inata, as citocinas direcio-
nam, precocemente, a resposta inicial para a imunida-
de específica humoral ou celular e a maneira como os 
antígenos (parte do próprio patógeno) são apresenta-
dos ao sistema imune também orienta a resposta imu-
ne. As partes de resposta celular (memória) e humoral 
(anticorpos) atuam em conjunto. Os anticorpos podem 
eliminar patógenos na corrente sanguínea, evitando a 
disseminação da infecção. A resposta celular, citotóxica, 
atua em células já infectadas. A imunidade adquirida ou 
específica resulta do contato do microrganismo pato-
gênico com o sistema imune, que produz anticorpos e 
células específicas para combater o patógeno. 

A vacinação responde simulando uma leve infecção, es-
timulando o organismo na produção das suas defesas, 
objetivando, portanto, a imunização – resultado espera-
do do processo de vacinação. Corresponde a um tipo 
de imunização ativa, e artificial.

Contudo, a imunização pode ser ativa e passiva. Na 
imunização ativa, já comentada, o sistema imune do in-
divíduo, ao entrar em contato com uma substância es-
tranha ao organismo (antígeno), responde com a produ-
ção de anticorpos e de células imunes (linfócitos T). Os 
dois meios de adquirir imunidade ativa ocorrem, por-
tanto, pela doença infecciosa e por meio da vacinação. 
Em geral, esse tipo de imunidade dura por vários anos 
e, às vezes, por toda a vida, ao contrário da imunização 
passiva.

A imunidade ativa natural é representada pela resposta 
do organismo ao produzir anticorpos após ser acometi-
do por uma doença infecciosa, cujo patógeno apresen-
ta a capacidade de estimular essa ação protetiva pelo 
sistema imune da pessoa.

A imunização passiva é induzida pela administração de 
anticorpos “prontos” contra uma infecção específica. 
Pode ser adquirida de forma natural ou artificial e tem 
duração curta, apenas algumas semanas. Anticorpos co-
lhidos dos humanos são chamados imunoglobulinas e 
os colhidos dos animais são os soros.

A imunização passiva também pode ser natural ou ar-
tificial. Natural quando se dá por meio da passagem 
transplacentária de anticorpos da classe imunoglobulina 
G (IgG) aos fetos durante a gestação. Esses anticorpos 
protegem contra determinadas infecções bacterianas e 
virais e refletem a proteção imunológica materna. Essa 

As vacinas são compostos biológicos que representam 
o modo mais seguro e eficaz de estimular o organismo 
das pessoas a produzir proteção contra certas doenças 
infecciosas. Este processo de defesa é organizado pelo 
sistema imunológico de cada pessoa e se constitui na 
imunidade ou, mesmo, na resposta imunitária à agres-
são dos patógenos.

A imunidade pode ser inata, a qual é exercida por ma-
crófagos, células “natural killer” e interferons. Outro tipo 
de imunidade é conhecido como imunidade adquirida, 
que é específica e resulta do contato do microrganis-
mo patogênico com o sistema imune, que produz anti-
corpos e células específicas para combater o patógeno 
agressor.

Há uma estreita colaboração entre esses dois tipos de 

Vacinação 
e cobertura 
vacinal  
JOCILEIDE SALES CAMPOS
VANESSA SOLDATELLI
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Criança em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde mostra a sua 
Caderneta com esquema de vacinação

proteção diminui gradualmente ao longo dos primeiros 
meses de vida e desaparece até os 15 meses de idade. 
Anticorpos da classe IgA, os quais não atravessam a pla-
centa, estão presentes no leite materno, especialmente 
no colostro, também são transferidos aos recém-nasci-
dos, outra forma natural da imunização passiva.

A imunização passiva artificial acontece quando o indiví-
duo não imunizado, por necessidade da rapidez da res-
posta protetora, recebe anticorpos já prontos, como as 
imunoglobulinas (IgGs) ou os soros. Nessas situações, a 
proteção pode durar até 90 dias e, durante esse perío-
do, a aplicação da vacina correspondente (imunoglobu-
lina humana antitetânica e vacina contra tétano) tem sua 
resposta prejudicada pelos anticorpos em ação, sendo 
recomendado o adiamento do uso da vacina. Contudo, 
os indivíduos que receberem o soro receberão simulta-
neamente uma dose da vacina.

A tabela abaixo, do Ministério da Saúde, compara algu-
mas propriedades das vacinas e imunoglobulinas.

As vacinas podem ser vivas ou inativadas (não vivas). 
Vacinas vivas são produzidas utilizando microrganis-
mos atenuados por meios físicos ou químicos, como as 
vacinas rotavírus, poliomielite oral, sarampo, caxumba 
e rubéola. Apresentam, em geral, grande capacidade 
protetora, conferindo imunidade em longo prazo, ne-
cessitando de menor número de doses que as vacinas 
inativadas. 

As vacinas inativadas são obtidas por diversos métodos: 

Tabela 1 – Comparação entre vacinas e imunoglobulinas.
Fonte: SVS/MS

PROPRIEDADEPROPRIEDADE VACINAVACINA IMUNOGLOBULINAIMUNOGLOBULINA

Duração da proteçãoDuração da proteção LongaLonga TransitóriaTransitória

Proteção após a aplicaçãoProteção após a aplicação Geralmente após duas semanasGeralmente após duas semanas ImediataImediata

Eliminação de portadores sãosEliminação de portadores sãos PossívelPossível ImpossívelImpossível

Erradicação de doençasErradicação de doenças PossívelPossível ImpossívelImpossível
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• Microrganismos inteiros inativados por meios físi-
cos ou químicos perdem sua capacidade infecciosa, 
mas mantêm as propriedades imunogênicas prote-
toras, como a vacina poliomielite (inativada);

• Subunidades ou fragmentos de microrganismos. 
Exemplo: algumas vacinas influenza; 

• Elementos tóxicos dos microrganismos, inativados. 
Exemplo: vacinas adsorvida difteria e tétano; 

• Identificação dos componentes dos microrganismos 
responsáveis pela agressão infecciosa, bem como 
os responsáveis pela ação protetora. Inativação dos 
componentes potencialmente tóxicos, como na va-
cina adsorvida pertússis acelular; 

• Polissacarídeos extraídos da cápsula de microrga-
nismos invasivos, como o pneumococo e o menin-
gococo. Não protegem crianças menores de 2 anos 
de idade, por não estimularem imunidade celular, 
timo-dependente, e a sua proteção é de curta dura-
ção. Não induzem memória imunológica, portanto, 
a imunidade em geral não aumenta com a repetição 
das doses. Exemplos: vacinas polissacarídicas não 
conjugadas contra o pneumococo e os meningoco-
cos A, C, W e Y; 

• Vacinas conjugadas, em que os componentes po-
lissacarídicos são conjugados a proteínas, sendo 
capazes de provocar respostas imunológicas timo-
-dependentes. Exemplo: vacinas conjugadas Hae-
mophilus influenzae tipo b, vacina conjugada pneu-
mococo e vacina conjugada meningococos de tipos 
A, C, W e Y; 

• Vacinologia reversa, como a vacina meningocócica 
B; 

• Engenharia genética. Exemplo: vacina recombinan-
te hepatite B e papilomavírus; 

• Novas plataformas utilizadas na produção de vacina 
contra a Covid-19, como RNA mensageiro;

• Inúmeras vacinas inativadas são imunológicos po-
tentes e conferem proteção de longa duração.

Em geral, utiliza-se mais de uma dose da vacina para 
obter elevado nível de anticorpos produzidos. O calen-
dário nacional de vacinação do Programa Nacional de 
Vacinação-2020 (PNI/MN) mostra número de doses e 

intervalo entre essas doses, para cada vacina ofertada 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Quase sempre se faz necessário o uso de mais de uma 
dose do imunobiológico para que a proteção se com-
plete por meio da produção dos anticorpos e da criação 
de células de memórias, as quais responderão a estímu-
los posteriores – contato com os microrganismos, com 
rápida elevação dos níveis dos anticorpos no organismo 
da pessoa. 

As coberturas de vacinação são verdadeiros termôme-
tros do número de crianças menores de 1 ano vacina-
das, cuja meta deve alcançar um percentual de 95% 
para cada vacina, exceto para BCG e rotavírus, que 
deve ser de 90%. Valores abaixo dos recomendados im-
plicam em produção de grupos de não vacinados, ex-
postos às doenças que podem ser evitadas pela vacina, 
pela imunização.

Quando ocorre atraso entre as doses das vacinas, cujo 
intervalo, em geral, é de 60 dias, e esse tempo já pas-
sou, e ainda requer uma nova vacina, por exemplo, 
quando uma criança recebeu a primeira dose da penta-
valente e da vacina contra pólio, aos 2 meses, e agora 
tem 7 meses, sem receber a segunda e a terceira doses, 
é possível reduzir o tempo do intervalo.

Respeitando a adequação epidemiológica, a proteção 
precoce, é possível reduzir o intervalo para antecipar 
a proteção completa. Além disso, deve ser observada 
a adequação imunológica, ou seja, o tempo requerido 
pelo organismo para a produção de seus anticorpos, o 
que leva em torno de 15 a 21 dias; portanto, a partir 
desse período, é possível receber e responder a novo 
estímulo. Assim, o intervalo de 60 dias pode ser reduzi-
do para 30 dias, sem prejuízo da resposta imunológica 
e antecipando a completa proteção dessa criança para 
mais próximo do ideal.

É muito importante que todos, em especial as crianças 
e as gestantes, recebam as vacinas que são ofertadas 
no Sistema de Saúde brasileiro, recomendadas no ca-
lendário de vacinação do Ministério da Saúde, por meio 
do Programa Nacional de Imunização, nas datas reco-
mendadas. As vacinas são encontradas nas Unidades 
Básicas de Saúde e algumas também se encontram em 
Hospitais Maternidades, nos quais os recém-nascidos 
recebem as primeiras doses das vacinas BCG e contra 
a hepatite B.
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Quando há atraso das vacinas ou entre as doses de 
uma mesma vacina ou, ainda, quando as crianças e as 
gestantes não estão vacinadas, tornam-se vulneráveis, 
constituindo um grupo de pessoas desprotegidas con-
tra as doenças que são prevenidas pelas vacinas. Essa 
situação pode permitir que doenças controladas, qua-
se erradicadas retornem e causem surtos de doenças, 
trazendo novamente sofrimento, desnutrição, sequelas, 
como cegueira, perda de audição (provocadas pelo sa-
rampo, por exemplo), deficiências mais graves, como 
paralisia cerebral e paralisia motora, todas afetando 
profundamente o desenvolvimento das crianças, sobre-
tudo na Primeira Infância.

Na verdade, as primeiras doses de vacinas são recebi-
das pelo feto, durante a gestação se a gestante for va-
cinada. Os anticorpos também são transferidos durante 
a amamentação e protegem a criança enquanto ela ad-
quire amadurecimento do seu sistema de proteção. 

Vale, ainda, ressaltar que as vacinas promovem a lon-
gevidade, as pessoas vivem muito mais e em melhores 
condições de vida quando não são vítimas de tantas do-
enças que podem ser prevenidas pelo uso das vacinas.

Todos os profissionais das Unidades de Saúde devem 
avaliar a situação vacinal do seu paciente, encaminhá-lo 
para a vacinação, se for necessário, orientando-o para 
que identifique em seu domicílio se há pessoas que não 
foram vacinadas e para que as leve para se vacinar.

Os professores, nas escolas, também devem assumir 
esse compromisso com a vacinação completa de seus 
alunos e familiares.

Não nos esqueçamos de que as vacinas salvam vidas. 
Observem a situação da Covid-19, antes e após a vaci-
nação.

VACINAÇÃO E COBERTURA VACINAL  

Pai acompanhando a vacinação da filha em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde em Fortaleza
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Vacina só não é mais importante do que a 
água. Água mata a sede, hidrata o corpo, faz 
viver a flor!
Vacina protege, evita doença, faz viver a vida! 
Deixa a criança brincar feliz e no hospital não 
ficar contida!
Só uma furadinha protege muita gente, 
quem leva não adoece, e quem convive fica 
contente!
Para as crianças tem vacina que não acaba 
mais. Precisam ficar atentos os pais.
Não faltar ao posto na data certa é muito 
eficiente e eficaz.
Quem ama já sabe, a melhor maneira de 
proteger contra as doenças da infância é 
vacinar, para proporcionar um futuro saudável, 
cheio de esperança. Quem ganha com isso 
são os adolescentes, adultos, gestantes e 
idosos, além de todas as crianças.
Amor, carinho e educação fazem um bem 
danado, mas, sem saúde, todo mundo fica 
triste e chateado.
Logo que nasce, a criança já recebe a vacina 
contra a Hepatite B; se tiver peso suficiente, 
também a BCG. Com 2 e 4 meses, aumenta 
bastante a proteção, mas é somente aos 5 e 
6 meses, quando se completam os esquemas, 
que fica perto da conclusão. Por isso, a 
mamãe deve se manter esperta, pois sem a 
Tríplice Viral aos 12 meses, o sossego já era, o 
vírus do Sarampo encontra o desprotegido, e 
a doença é certa.
Depois de 1 ano de idade, a Hepatite A e a 
Catapora fazem parte do esquema. Tudo se 
completa para a criança até os 6 anos, com 
o segundo reforço da Varicela, Pólio e DTP. 

 A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO
VANESSA SOLDATELLI

Se não fizer, e ficar doente, não adianta se 
perguntar POR QUÊ?
A grande importância da vacinação é a meta 
de cobertura atingida.
Toda a população vacinada significa todas as 
pessoas protegidas!
Tudo o que se faz na infância, de proteção, 
dura toda a vida, e, pra quem fez tudo, só 
precisa de manutenção. Basta completar o 
esquema, pois vacina tem memória, por isso 
as doses de reforço, como já diz o nome, 
completam o calendário e ficam na história.
Para os adolescentes, o Ministério da Saúde 
implantou uma extraproteção: a vacina contra 
o HPV salva vidas, o câncer do colo do útero 
não é mais o bicho-papão. E o reforço da 
Meningite C foi a grande solução; agora, com 
a ACWY, acabou a preocupação.
Hoje em dia, só não se vacina quem não quer. 
Tem Posto aberto de segunda a sexta, sábado 
e domingo também.
É só levar o cartão de vacinas... quem tiver.
Se não, leva a identidade, cada vacina serve 
para certa idade!
Vacina não provoca doença. Se você se 
vacinou ontem, e hoje ficou doente, tenha 
a certeza de que já estava propensa. Todos 
os casos de eventos adversos são estudados, 
e, depois de notificados, vem o resultado. A 
maioria nada tem a ver com a vacina, e sim 
com o medo de ser furado.
Que todos fiquem espertos e entendam de 
uma vez, a melhor forma de proteção, a mais 
segura e mais eficaz, se dá pela vacinação!
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 “Vou te perguntar uma coisa / Pra ver se tu tá ligada
Miguel precisa de dentista / Sem ter dente nem nada?

Claro que não, Maria / Acha que sou abestada?
Pois eu te digo que precisa / Mas não te acho abestada

Porque eu também não sabia / Até Sofia ser consultada
Bebê também vai pra dentista / Eu fiquei abismada”

Cordel Uma prosinha sobre Puericultura
Ana Lígia Lira da Mota

 “Vou te perguntar uma coisa / Pra ver se tu tá ligada
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cuidados com a sua saúde bucal. Destaca-se que a Pri-
meira Infância é um período de construção de hábitos 
relacionados à saúde bucal, sendo, portanto, a preven-
ção a principal ferramenta para a formação de uma per-
feita saúde bucal.

O acompanhamento da Puericultura odontológica deve 
se iniciar ainda no período gestacional, destacando-se 
a relação entre a doença periodontal e o parto prema-
turo, o que fortalece a necessidade de priorização do 
acompanhamento dessas mães. A mulher tem um pa-
pel-chave dentro da família, sendo uma multiplicadora 
de informações sobre os cuidados com a saúde; assim, 
toda ação executada com esse grupo terá uma forte re-
percussão no núcleo familiar.

Com relação à frequência de consultas dos bebês, pre-
coniza-se que essa criança possa ser acompanhada pela 
equipe de saúde bucal no primeiro mês de vida, deven-
do a equipe participar da visita domiciliar à puérpera 
junto com a equipe da Estratégia de Saúde da Família 
ou agendar uma consulta do bebê nesse período. A se-
gunda consulta deverá acontecer aos 6 meses de vida e 
continuar acontecendo a cada 6 meses, até que a crian-
ça complete os 24 meses de vida. É importante que nos 
primeiros dois anos de vida o bebê seja acompanhado 
pelo menos em 3 consultas odontológicas.

A cárie permanece como o principal agravo da saúde 
bucal, devido à sua prevalência e gravidade. Apresen-
ta-se como a doença crônica mais comum na infância, 
sendo um problema de saúde pública. Ressalta-se que a 
cárie na Primeira Infância pode desenvolver característi-
cas particulares, podendo interferir no desenvolvimento 
e crescimento das crianças. 

Na perspectiva de prevenção, a odontologia na Primei-
ra Infância busca o tratamento integral das crianças nas 
diferentes idades e fases do desenvolvimento, através 
da prevenção, do diagnóstico e do tratamento. Com 
isso, a atenção à saúde bucal deve ser iniciada preco-
cemente, ainda no período gestacional, visto que a 
saúde periodontal da gestante pode acarretar impacto 
na idade gestacional do bebê, aumentando o risco de 
prematuridade e baixo peso ao nascer. O cuidado deve 
se estender já nos primeiros anos de vida, sendo a Pue-
ricultura o momento mais oportuno para a implantação 
das medidas de prevenção e promoção de saúde.

Quanto mais cedo for a manipulação da cavidade oral 
dos bebês, mais receptivos estes serão em relação aos 

Saúde
bucal
JANAÍNA ROCHA DE SOUSA ALMEIDA

Criança em atendimento de Puericultura odontológica em uma 
Unidade de Atenção Primária à Saúde



79

SAÚDE BUCAL

Cantinho da Puericultura
odontológica em uma
Unidade de Atenção
Primária à Saúde,
espaço de discussão
coletiva com a família
e equipe sobre
a saúde bucal

Cada consulta deverá observar características específi-
cas conforme a idade da criança e deve ser registrada 
na Caderneta da Criança e no prontuário eletrônico. 
Dentre as temáticas abordadas, devem estar: amamen-
tação, hábitos de higiene do bebê, hábitos nocivos, uso 
de creme dental com flúor, erupção dentária, cárie pre-
coce da infância e traumatismos dentários.

Para a realização de uma Puericultura odontológica de 
excelência, é importante que toda a equipe esteja sen-
sibilizada sobre a importância dos cuidados odontoló-
gicos de forma precoce para as crianças, contribuindo 
dessa forma na construção do vínculo da família com 
toda a equipe da Estratégia de Saúde da Família.

Cantinho da
Puericultura
odontológica

“Com a orientação do dentista nós 
sabemos o que fazer, como cuidar 
do nosso bebê. Tem que cuidar da 
boquinha mesmo antes de nascer 
os dentes, assim ela vai ter uma 
saúde bem grande. O principal é o 
cuidado com nosso filho, tendo um 

atendimento diferenciado.”
Relato de uma mãe atendida em uma Unidade de 

Atenção Primária à Saúde em Fortaleza
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Cordel Uma prosinha sobre Puericultura
Ana Lígia Lira da Mota

“Mas Miguel é minha vida
E eu quero vê-lo bem

Vou levar a todas as consultas
E tirar dúvidas também

Já que é um direito nosso
E tem isso no SUS amém!”
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CRESÇA COM 
SEU FILHO/

CRIANÇA FELIZ
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pesquisas sobre o ciclo de vida da Primeira Infância e 
evidências da Neurociência que revelam o papel fun-
damental de mães, pais e cuidadores na redução da 
mortalidade infantil e da desnutrição e na promoção do 
cuidado ao crescimento e desenvolvimento infantil. 

Os conhecimentos atuais sobre desenvolvimento nos 
primeiros anos de vida, sua complexa relação com a for-
mação cerebral e as sofisticadas funções de adaptação 
ao mundo exterior fornecem sólidas evidências sobre 
a relação entre os cuidados dispensados nos primeiros 
anos de vida e as habilidades que serão necessárias à 
adaptação na vida do indivíduo em sociedade. 

Enfermeiros, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
e profissionais integrantes da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) são os principais atores de execução da 
iniciativa, com apoio dos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF) e dos Centros de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS).

O Programa oferece visitas domiciliares mediadas por 
ACS previamente capacitados. As visitas, com perio-
dicidade semanal, propõem a realização de atividades 
lúdicas em conjunto com mãe, pai ou cuidador para 
fortalecer a interação e o vínculo, além de fortalecer a 
cognição, a linguagem e o desenvolvimento motor e 
socioafetivo. As visitas domiciliares são supervisionadas 
por enfermeiros da ESF, através da supervisão de grupo 
e individual (in loco – no domicílio), objetivando fortale-
cer as habilidades do ACS para envolver os pais e cui-
dadores, ampliar as competências parentais e promover 
o desenvolvimento infantil.

O “Manual de Visita Domiciliar, Supervisão e Abor-
dagem aos Grupos de Gestantes do Cresça com Seu 
Filho/Criança Feliz” foi construído baseando-se em 
referenciais teóricos e metodológicos de experiências 
nacionais e internacionais em programas de visitas do-
miciliares para fortalecimento da Primeira Infância, além 
das evidências publicadas na Caderneta de Saúde da 
Criança, editada pelo Ministério da Saúde. O Manual 
disponibiliza um rol de 144 atividades lúdicas distribuí-
das em oito faixas etárias, para contemplar a criança de 
0 a 3 anos de idade, além de 10 atividades ao acompa-
nhamento das gestantes. 

O Programa Cresça com Seu Filho/Criança Feliz foi ide-
alizado em 2013 pelo gabinete da primeira-dama de 
Fortaleza e, em 2017, firmou parceria com o Programa 
Criança Feliz do Governo Federal. É coordenado em 
gestão colegiada pelas Secretarias Municipais da Saú-
de e de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, 
Educação e Cultura. O Programa empreendeu parcerias 
com o Governo Federal por meio dos Ministérios da Ci-
dadania e da Saúde, Ministério da Cidadania, Programa 
Primeira Infância do Rio Grande do Sul, Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento, Universidade de São Paulo 
(USP), Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Universida-
de Federal do Ceará/Instituto da Primeira Infância, fo-
mentando o desenvolvimento integral da criança desde 
a gestação até os 3 anos de vida. 

O Programa oferece apoio às famílias no desenvolvi-
mento de estratégias positivas para fortalecer suas com-
petências e para promover o desenvolvimento integral 
da criança de 0 a 3 anos, incluindo os domínios sociais 
e afetivos, linguagem, cognição de motor fino e gros-
so. O Programa baseia-se nos pressupostos teóricos de 

Cresça com 
seu Filho/ 
Criança Feliz
ANA ESTELA FERNANDES LEITE 
CRISTIANA FERREIRA DA SILVA 
EMANUELLA CARNEIRO MELO 
JOANA ANGÉLICA PAIVA MACIEL
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CRESÇA COM SEU FILHO/CRIANÇA FELIZ

“Enfermeiros, Agentes 
Comunitários de Saúde 

(ACS) e profissionais 
integrantes da 

Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) são 

os principais atores de 
execução da iniciativa...”

Sob essa perspectiva, o Programa Cresça com Seu Fi-
lho/Criança Feliz, além de potencializar as capacidades, 
os conhecimentos e as habilidades de mães, pais e cui-
dadores para o desenvolvimento de suas crianças e de 
fortalecer os vínculos familiares, potencializa as habilida-
des dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família 
para a promoção do desenvolvimento da Primeira Infân-
cia e favorece as condições para a inserção das famílias 
na Rede de Proteção do Município.
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ESTRATÉGIAS PARA 
IMPLANTAÇÃO DO 

PROGRAMA UNIDADE 
AMIGA DA PRIMEIRA 

INFÂNCIA
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TRIAGEM NEONATAL
Os testes de triagem neonatal que compõem a estraté-
gia do Programa UAPI são: triagem metabólica (teste do 
pezinho), triagem auditiva (teste do ouvidinho) e triagem 
oftalmológica (teste do olhinho). A triagem cardiológica 
(teste do coração), por ser um teste apenas realizado 
em âmbito hospitalar, não foi considerada para compor 
o Programa UAPI. 

Realizou-se verificação nas unidades hospitalares muni-
cipais, constatando-se que todas as cinco maternidades 
da rede (Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neu-
mann, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital 
Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará, Hospital Distrital 
Gonzaga Mota Messejana e Hospital Distrital Gonzaga 
Mota José Walter) realizam, na ocasião do nascimento, 
a triagem oftalmológica como condição essencial para 
a alta hospitalar, garantindo que todas as crianças que 
nasçam tenham a oportunidade de serem submetidas à 
avaliação. 

Em relação ao teste do pezinho, as recomendações das 
autoridades em saúde preconizam que seja realizado 
entre o terceiro e o quinto dia de vida, sendo garantida 
nas maternidades a coleta para as crianças que ficam 
internadas. A maioria dos recém-nascidos tem alta hos-
pitalar com 48 horas de vida, o que leva à realização 
do teste nas Unidades de Saúde. Constatou-se, após 
avaliação na Rede de Atenção Primária, a viabilidade da 
realização do teste do pezinho em todas as UAPS de 
Fortaleza. 

Com o intuito de implantar o Programa UAPI no Mu-
nicípio de Fortaleza, foram desempenhadas ações, no 
sentido de reconhecer as disponibilidades e diagnosti-
car os desafios para a prática da Puericultura na Atenção 
Primária. As estratégias utilizadas foram baseadas tendo 
como referência as dez diretrizes previamente estabe-
lecidas. As etapas transcorridas para a implementação 
do Programa UAPI estão desenhadas e descritas abaixo. 

Estratégias para 
implantação 
do Programa 
Unidade Amiga 
da Primeira 
Infância

ETAPAS 
TRANSCOR-
RIDAS PARA 
IMPLEMENTA-
ÇÃO DO PRO-
GRAMA UAPI

VERIFICAÇÃO DA 
DISPONIBILIDA-
DE NA REDE DOS 
TESTES DE TRIA-
GEM NEONATAL

CURSO DE 
SENSIBILIDADE 
E ATUALIZA-
ÇÃO EM PUE-
RICULTURA 
PARA PROFIS-
SIONAIS 
DA SAÚDE

GERLY ANNE NÓBREGA BARRETO
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REPLICAÇÃO 
DO CURSO DE 
SENSIBILIDADE 
E ATUALIZAÇÃO 
EM PUERICUL-
TURA DENTRO 

DAS
UAPS

AQUISIÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO 
DE EQUIPAMEN-
TOS INDISPEN-
SÁVEIS PARA A 
PUERICULTURA 
PARA AS UAPS

PROJETO PILO-
TO PARA AVA-
LIAR A PRÁTICA 
DA PUERICUL-
TURA NA ATEN-
ÇÃO PRIMÁRIA 
EM FORTALEZA

Das cinco maternidades, três realizam o teste da orelhi-
nha a nível ambulatorial durante o primeiro mês de vida 
da criança. As demais, ou seja, duas das maternidades 
encaminham as crianças para os serviços de referência 
existentes e que têm parceria com a Rede Municipal, 
situados na Universidade de Fortaleza (Unifor) e na Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC). 

EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS 
PARA A PUERICULTURA

A Puericultura é uma prática de assistência em saúde 
que requer tecnologias classificadas como leves. Para 
seu bom desempenho, não há necessidade de equipa-
mentos com adensamento tecnológico. O instrumental 
utilizado consiste em: estetoscópio, balança infantil, 
antropômetro, fita métrica e brinquedos simples para 
avaliar marcos do desenvolvimento infantil. Para a reali-
zação sequencial do teste do olhinho, faz-se necessário 
o uso de oftalmoscópio. Realizou-se enquete quanto 
à presença de equipamentos para a prática de Pueri-
cultura. Foi observada a carência de balanças infantis 
e oftalmoscópios, sendo distribuídas 23 balanças e 80 
oftalmoscópios para as Unidades que apresentavam a 
necessidade desse suprimento. 

Capacitação em Puericultura realizada pela Secretaria Municipal da 
Saúde no auditório da Universidade de Fortaleza 
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ATUALIZAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS PARA A 
PRÀTICA DA PUERICULTURA

Com o intuito de sensibilizar, atualizar e capacitar todos 
os profissionais da Atenção Primária envolvidos na aten-
ção à criança e deixá-los nivelados em relação à prática 
da Puericultura, a SMS de Fortaleza promoveu um Curso 
de Atualização em Puericultura. Durante o curso, foram 
capacitados 180 profissionais, dentre médicos, enfer-
meiros e odontólogos de todas as 113 UAPS de Fortale-
za, por meio de exposições dialogadas presenciais, com 
método didático inovador de ensino, em quatro esta-
ções em movimento, oportunizando troca de práticas e 
saberes em grupos menores. O tema central foi A Nova 
Puericultura. O curso foi realizado em julho, agosto e 
setembro de 2017, em parceria com três universidades 
privadas situadas em bairros diferentes do Município de 
Fortaleza. 

Durante o mês de julho de 2017, setenta profissionais 
das Secretarias Regionais II e V foram treinados no 
Centro Universitário Christus – Unichristus. No mês de 

agosto de 2017, setenta profissionais das Secretarias 
Regionais IV e VI participaram do curso na Universidade 
de Fortaleza (Unifor). Em setembro de 2017, quarenta 
profissionais das Secretarias Regionais I e II participaram 
da Atualização no Centro Universitário Fametro.

A Capacitação teve como foco a Puericultura e contou 
com a participação de especialistas em cada assunto 
abordado, com a seguinte programação: “Laços afeti-
vos: alicerces para o equilíbrio emocional” – Dra. Maria 
Nicó Duarte; “TEA e TDHA: sinais de alerta na primeira 
infância” – Dr. Sávio Caldas; “Testes de triagem neona-
tal: ferramentas para diagnóstico precoce” – Dr. Osmiro 
Barreto, Dra. Islane Verçosa e Dra. Rebeca Ferreira; “A 
consulta de puericultura e curvas de crescimento: vigi-
lância da saúde infantil” – Dra. Socorro Alcântara e Dra. 
Janaína Rocha; “Aleitamento materno: histórias que va-
lem muitas vidas” – Dra. Marilene Uchoa; “Alimentação 
complementar e suplementação de ferro e vitamina: 
somos o que comemos” – Dr. Enairton Rocha; “Desen-
volvimento Infantil: ninguém aprende sozinho” – Dra. 
Vera Apoliano e Dra. Denise Pereira e “Primeira infância: 
janela de oportunidades” – Dra. Cristiana Ferreira.

Momentos da Capacitação em Puericultura, na Unichristus e na Unifor
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Momentos da Capacitação em Puericultura, na 
Unichristus e na Unifor

CAPACITAÇÃO:
A NOVA PUERICULTURA

Durante a Capacitação, 180 profissionais da Atenção 
Primária tiveram a oportunidade de participar de uma 
sensibilização, voltando o olhar para a Primeira Infância 
como período em que há as grandes janelas de opor-
tunidades para um desenvolvimento baseado no ape-
go seguro e no cuidado responsivo. O impacto desse 
acolhimento na infância tornará as crianças adultos com 
maior competência de enfrentar desafios e exercer a ci-
dadania com ética e dignidade.

ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
UNIDADE AMIGA DA PRIMEIRA INFÂNCIA
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PROJETO 
PILOTO  UAPI
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O Programa UAPI, para ser implementado, necessitou, 
como pré-requisito, da realização de um projeto piloto 
para diagnosticar a situação das práticas de Puericul-
tura em Fortaleza, na Atenção Primária, e assim testar 
a viabilidade dos processos e das ferramentas a serem 
utilizadas.  

Um sorteio aleatório de treze UAPS em Fortaleza foi re-
alizado para integrar o projeto piloto (10% do quantita-
tivo de UAPS existentes em Fortaleza).  Entretanto, duas 
Unidades foram excluídas, pois desistiram da adesão à 
participação. As onze Unidades receberam um questio-
nário utilizado como instrumento para a construção dos 
indicadores de cada UAPS (Apêndice 1). Os dados dos 
formulários foram obtidos a partir de perguntas feitas às 
mães de crianças cadastradas nas Unidades, com idade 
entre 6 e 12 meses e em acompanhamento de Puericul-
tura pelas equipes da ESF, nos meses de janeiro e feve-
reiro de 2018. Além dos dados obtidos por respostas 
das mães, a Caderneta de cada criança era visualizada e 
os dados de seu preenchimento computados, avaliando 
a trajetória percorrida por cada criança, no seu primeiro 
semestre de vida, dentro do processo de trabalho da 
assistência infantil na Atenção Primária. O preenchimen-
to do formulário foi realizado por profissionais da ESF 
indicados pelo gestor da Unidade. Após esse processo, 
a amostra compreendeu 256 crianças.

Projeto Piloto 
UAPI
CRISTIANA FERREIRA DA SILVA
GERLY ANNE NÓBREGA BARRETO
VERA REGINA APOLIANO RIBEIRO

O projeto piloto evidenciou as conclusões descritas 
abaixo: 

• Os principais profissionais que realizaram as coletas 
de dados foram os Agentes Comunitários de Saú-
de, em visitas domiciliares, com crianças acompa-
nhadas na Puericultura; alguns formulários foram 
preenchidos na sala de vacina e outros dados foram 
complementados pelos registros do prontuário ele-
trônico.

• A coleta de dados foi prejudicada, pois algumas 
UAPS obtiveram dados de crianças que frequenta-
vam a Unidade, com intuito exclusivo de vacinação, 
e não eram acompanhadas na Atenção Primária.

• Houve dificuldades no preenchimento dos quesitos: 
consulta de Puericultura na gestação (grupos de 
gestantes) e assistência à saúde bucal. A ocorrência 
se justificou pela falta de registro na Caderneta e no 
prontuário eletrônico. 

• Os itens relacionados ao número de consultas de 
Puericultura, registro de peso, de comprimento, 
perímetro cefálico, Índice de Massa Corporal, além 
dos marcos do desenvolvimento, foram aquém da 
quantidade de consultas preconizadas pelas Dire-
trizes Clínicas de Atenção à Criança de Fortaleza e 
pelas recomendações do Ministério da Saúde, re-
gistrando-se uma média de apenas 1.8 consulta nos 
primeiros seis meses. 

• Uma cobertura satisfatória dos testes de triagens 
neonatais e uma boa cobertura vacinal, com taxas 
acima de 80%, foram observadas.

• A cobertura de atendimento em saúde bucal e do 
registro dos marcos de desenvolvimento infantil 
apresentou taxas abaixo de 20%.

• A diretriz relacionada ao Programa Cresça com Seu 
Filho/Criança Feliz não foi analisada no projeto pi-
loto devido às Unidades que participaram não esta-
rem inseridas no Programa.

• A suplementação de ferro e vitamina A não foi ana-
lisada, visto que o objetivo da pesquisa piloto era 
a avaliação da Puericultura nos primeiros 6 meses 
de vida, quando essas práticas ainda não são reco-
mendadas.
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Seleção de UAPS para o plano piloto da UAPI
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Após a conclusão do projeto piloto, decidiu-se que a 
implementação do Programa UAPI seria apresentada 
nas seis Secretarias Executivas de Fortaleza. A adesão 
ao Programa, por parte das Unidades, seria voluntária, 
e cada Unidade participante deveria apresentar uma li-
nha de base que representasse, em termos amostrais, 
o papel desempenhado por ela na Puericultura no pri-
meiro semestre de vida, a fim de que o seu processo de 
trabalho fosse conhecido, no momento da inscrição. As 
Unidades que viessem a aderir ao Programa receberiam 
as seguintes recomendações:

• Coletar dados por profissionais em visitas domicilia-
res ou durante o atendimento da criança na UAPS, 
visto que o foco se direciona para o preenchimento 
da CSC.

• Complementar a coleta de dados com registros do 
prontuário eletrônico, desde que não sejam de dire-
trizes com exigência de registro na CSC.

• Utilizar o grupo de gestante como recurso para ofe-
recer orientações de Puericultura na gestação.

• A primeira diretriz que solicita a quantidade de mães 
que participaram de consulta de Puericultura na ges-
tação pode ser substituída por mães que participaram 
de grupo de gestante durante o pré-natal, já que nes-
ses grupos são veiculadas as orientações relativas ao 
cuidado com a gestante e o recém-nascido.

• As consultas de Puericultura odontológica neces-
sitam ser registradas no prontuário eletrônico e na 
Caderneta da Criança. 

• Para ajustar o cálculo de indicadores relacionados 
à quantidade de consultas de Puericultura, número 
de registros de peso, comprimento, PC e marcos 
do desenvolvimento infantil, foi considerado como 
padrão a ser alcançado o valor da média dos valores 
acima da mediana para o número de consultas ou 
registros. Essa iniciativa se deu pelo fato de que as 
baixas médias encontradas no projeto piloto pode-
riam conter valores atípicos, prejudicando a inter-
pretação dos resultados. Assim, reduziu-se o risco 
de diminuir a quantidade de registros ou consultas 
que devem ser realizadas, mas com o cuidado de 
manter um modelo próximo ao real e mais factível 
de progressão.  
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No mês de março de 2018, após as estratégias reali-
zadas com o intuito de nivelar as Unidades em relação 
aos equipamentos e às capacitações, foi lançado o Pro-
grama UAPI. Durante os dois meses seguintes, foram 
realizadas reuniões com os gestores das UAPS em cada 
Secretaria Executiva Regional (SER) de Fortaleza para 
apresentar o Programa e estimular a adesão por parte 
dos gestores e coordenadores. Após decisão conjunta 
entre os gestores da UAPS e os profissionais atuantes 
na assistência à criança, 50 Unidades fizeram adesão ao 
Programa. 

No ato da inscrição, cada UAPS informou através de for-
mulário on-line (Apêndice 2) a situação da sua Unidade, 
respondendo aos seguintes questionamentos: nome da 
UAPS; nome do gestor; número de equipes da Estraté-
gia de Saúde da Família; quantitativo de equipes com-
pletas; número de pessoas cadastradas; área coberta; 
área descoberta; presença de pediatra; carga horária do 
pediatra; número de equipes de saúde bucal; presença 
de profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde da Fa-
mília e Atenção Básica (NASF/AB); disponibilidade de 
balança infantil e antropômetro; inclusão no Programa 
Cresça com Seu Filho/Criança Feliz; número de crian-
ças menores de 2 anos cadastradas; número de crianças 

Inscrições 
das Unidades 
de Atenção 
Primária à Saúde 
no Programa 
UAPI
GERLY ANNE NÓBREGA BARRETO
KÍLVIA MARIA ALBUQUERQUE
VERA REGINA APOLIANO RIBEIRO

menores de 1 ano cadastradas e número de crianças 
menores de 6 meses cadastradas. 

A partir dos dados apresentados, foi feito o cálculo de 
amostra para a equipe realizar a pesquisa dos indicado-
res de Puericultura à época da inscrição no Programa 
UAPI para cada diretriz estabelecida, construindo sua 
linha de base que serviu de ponto inicial para a inter-
venção.

Das 50 UAPS inscritas, apenas 37 concluíram a linha de 
base, pré-requisito indispensável para ingressar no Pro-
grama UAPI. 

À medida que as 37 Unidades forneceram os dados da 
linha de base, elas foram visitadas com retorno dos in-
dicadores construídos. Nesse encontro, foi solicitado ao 
gestor que o máximo de profissionais estivessem pre-
sentes para participar da pactuação das metas para a 
obtenção da Certificação da Unidade. 

Assim, cada UAPS inscrita conheceu suas metas especí-
ficas. A visita para a pactuação das metas definiu o mar-
co inicial da entrada das Unidades no Programa UAPI, 
conforme descrito em tabela abaixo.
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UAPI

PROGRAMA INICIADO

Nº DATA DA VISITA UAPS CORES

1 20/06/18 REGINA SEVERINO V

2 04/07/18 RONALDO DE ALBUQUERQUE V

3 11/07/18 PIO XII II

4 18/07/18 AÍDA SANTOS II

5 25/07/18 IRMÃ HERCÍLIA II

6 08/08/18 CÉLIO BRASIL GIRÃO II

7 14/08/18 PAULO MARCELO II

8 21/08/18 SANDRA NOGUEIRA II

9 21/08/18 ODORICO DE MORAIS II

10 29/08/18 TURBAY BARREIRA IV

11 14/09/18 RIGOBERTO ROMERO II

12 14/09/18 BENEDITO ARTHUR II

13 26/09/18 FREI TITO II

14 10/10/18 LUÍS ALBUQUERQUE IV

15 10/10/18 ROBERTO BRUNO IV

16 17/10/18 GUTEMBERG BRAUN IV

17 24/10/18 FLÁVIO MARCÍLIO II

18 01/11/18 CHICO PASSEATA IV

19 07/11/18 LUIS FRANKLIN VI

20 07/11/18 MARIA DE LOURDES VI

21 08/11/18 DOM ALOÍSIO IV

22 23/11/18 EVANDRO AYRES VI

23 25/01/19 PEDRO SAMPAIO VI

24 30/01/19 LICÍNIO NUNES III

25 31/01/19 LINEU JUCÁ I

26 06/02/19 JURANDIR PICANÇO V

27 07/02/19 OLIVEIRA POMBO IV

28 22/02/19 JANIVAL DE ALMEIDA VI

29 12/03/19 OTONI CARDOSO VI

30 27/03/19 VIVIANE BENEVIDES V

31 27/03/19 CÉSAR CALS III

32 29/03/19 SANTA LIDUÍNA III

33 29/03/19 RECAMONDE CAPELO III

34 05/04/19 ANASTÁCIO MAGALHÃES III

35 09/04/19 HUMBERTO BEZERRA III

36 09/04/19 IVANA PAES III

37 25/04/19 GOTHARDO PEIXOTO IV
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O processo de Certificação da Unidade Amiga da Pri-
meira Infância (UAPI) requereu investimento na atualiza-
ção de conhecimentos direcionados às áreas temas das 
diretrizes pactuadas pela Secretaria Municipal da Saúde 
de Fortaleza – SMS e às Unidades de Atenção Primária 
à Saúde (UAPS) que aderiram à política do Programa 
UAPI, propondo ações sistemáticas para o alcance das 
metas propostas. 

A Sociedade Cearense de Pediatria (SOCEP) e a Associa-
ção Brasileira de Enfermagem (ABEn-CE) programaram 
as Capacitações, a partir da interpretação das narrativas 
coletivas dos profissionais da saúde, obtidas por meio de 
um grupo focal, sobre os gaps em relação à Puericultu-
ra. Portanto, o planejamento da Capacitação ocorreu a 
partir da escuta aos profissionais da saúde, da identifi-
cação de lacunas do conhecimento sobre os cuidados 
de criação e das prioridades para a implementação do 
Programa UAPI no Município de Fortaleza. Sendo assim, 
as áreas integrantes da Puericultura foram contempladas, 
como: i) Avaliação do crescimento e desenvolvimento; ii) 
Prevenção de acidentes na infância; iii) Aleitamento ma-
terno; iv) Alimentação complementar; v) Imunização; vi) 
Identificação precoce de doenças/agravos.

Capacitação dos 
profissionais 
das Unidades 
Inscritas no 
Programa UAPI
CRISTIANA FERREIRA DA SILVA
JOCILEIDE SALES CAMPOS
REJANE MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA

A SOCEP e a ABEn-CE elaboraram o Plano, a Progra-
mação e a Avaliação da Capacitação, cujo objetivo 
compreendeu: aperfeiçoar os Conhecimentos, as Habi-
lidades e as Atitudes (CHA) de profissionais da saúde 
vinculados à Estratégia de Saúde da Família em relação 
às áreas da Puericultura no contexto da Atenção Pri-
mária à Saúde. Foram incluídos os seguintes objetivos 
específicos da Capacitação: 1. Sensibilizar para a avalia-
ção do crescimento e desenvolvimento e alimentação 
infantil (amamentação e alimentação complementar); 2. 
Demonstrar os referenciais teóricos metodológicos que 
fundamentam as curvas do crescimento e a avaliação 
dos marcos do desenvolvimento infantil; 3. Expor sobre 
os domínios do desenvolvimento infantil (socioafetivo, 
cognitivo, motor fino e grosso e de linguagem), ama-
mentação e alimentação complementar; 4. Explorar as 
vivências do cotidiano para reflexão da tomada de deci-
são clínica a partir da avaliação do crescimento, desen-
volvimento, vacinação e alimentação infantil. A carga 
horária máxima da Capacitação foi de 30 horas, dividida 
em momentos teóricos e práticos. 

Em relação às competências planejadas, os profissio-
nais da saúde deveriam ser capazes de: 1. Reconhecer a 
importância da aplicação das curvas do crescimento in-
fantil, avaliação dos marcos do desenvolvimento infan-
til, da alimentação e da vacinação durante os primeiros 
anos de vida da criança; 2. Aplicar adequadamente as 
curvas do crescimento infantil (peso, estatura, períme-
tro cefálico e Índice de Massa Corporal) e a avaliação 
do desenvolvimento infantil; 3. Diferenciar os domínios 
do desenvolvimento infantil; 4. Reconhecer o momento 
oportuno para a tomada de decisão clínica quando do 
atraso do crescimento, desenvolvimento e falhas na ali-
mentação infantil.

Considerando a importância do processo educativo, 
que busca integrar campos de saberes e práticas, no 
contexto da multidisciplinaridade colaborando para 
a formação de um sujeito em estado permanente de 
aprendizado, aprendendo a aprender, a ensinar, e ensi-
nando a aprender, foram utilizadas metodologias ativas 
para estimular o processo de construção e de vivên-
cia prática. Essa forma de aprendizado contribui para 
o desenvolvimento de Conhecimentos, Habilidades 
e Atitudes entre os membros do grupo e a superação 
de conflitos, além de possibilitar o desenvolvimento 
de tecnologias culturalmente compatíveis. Durante os 
encontros, as seguintes estratégias educacionais foram 
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utilizadas: estudo individual e em grupo, dramatização, 
leitura de textos, exibição de vídeos/filmes/documentá-
rios, exposições dialogadas e problematizadoras, vivên-
cias práticas orientadas por estudo de casos baseados 
na realidade, utilizando a estratégia educacional de ro-
tação por estações de aprendizagem.

Ainda sobre a metodologia utilizada na Capacitação, a 
atividade de dispersão (momento prático) compreen-
deu a multiplicação das informações compartilhadas 
durante a Capacitação para os profissionais do território 
de abrangência da Estratégia de Saúde da Família, utili-
zando-se roteiros explicativos que orientaram o proces-
so de trabalho dos participantes da Capacitação.

A avaliação da aprendizagem compreendeu duas mo-
dalidades: i) Formativa: ocorreu de forma processual 
durante o Curso de Capacitação, com acompanhamen-
to das competências das vivências práticas consoantes 
aos objetivos de aprendizagem propostos; ii) Certificati-
va: de acordo com a frequência aos momentos presen-
ciais e a apresentação das atividades de dispersão. Em 
relação à avaliação da Capacitação, aplicou-se um ins-
trumento de avaliação contendo os seguintes critérios: 
conteúdo abordado, material didático e publicações 
disponibilizadas, desempenho dos facilitadores, carga 
horária e a metodologia utilizada. 

Os facilitadores que integraram a equipe multiprofissio-
nal da Capacitação dispunham de vasta experiência no 
campo do ensino e serviço nas áreas de Educação em 

Saúde, Saúde Coletiva, Pediatria/Neonatologia, Desen-
volvimento Infantil, Medicina, Enfermagem e Nutrição. 
Em cada encontro da Capacitação, os trabalhos tiveram 
início a partir de um momento de acolhimento, acordos 
em relação ao cronograma e explicações sobre o mate-
rial didático, a metodologia e a plataforma Google Sala 
de Aula utilizada como ferramenta para o processo da 
dispersão, disponibilidade de materiais e publicações. 
As Capacitações foram realizadas no período de agosto 
a novembro de 2019 e sediadas na SOCEP e na ABEn-
-CE, conforme Termo de Cooperação Técnica do Con-
vênio 007/2019, com a Secretaria Municipal da Saúde 
de Fortaleza.

Cabe reforçar que a equipe multiprofissional, da SO-
CEP e da ABEn-CE, entidades responsáveis pela Capa-
citação, dedicou-se para a realização de encontros de 
planejamento sobre a metodologia, os materiais/publi-
cações, os facilitadores e o processo avaliativo e certi-
ficativo. Esse momento foi norteado a partir do marco 
teórico e conceitual do Programa UAPI, a fim de suprir 
as necessidades dos profissionais da saúde, visando for-
talecer a qualidade das ações e dos atendimentos ofer-
tados às crianças na Primeira Infância, agregando-se o 
benefício da Certificação UAPI em todos os momentos 
do processo de Capacitação.
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O monitoramento e a avaliação como funções gestoras 
são atividades intrínsecas à rotina dos serviços, ações, 
programas e políticas de saúde e devem ocupar lugar 
de relevância no seu processo de condução. Aqui va-
mos nos deter às funções de monitoramento e avalia-
ção, adotando-as como ferramentas em potencial para 
melhor orientar a tomada de decisão, o que, por sua 
vez, possibilita o aprimoramento da qualidade da ges-
tão do Programa UAPI.

O monitoramento das UAPS inscritas para a obtenção 
da Certificação UAPI foi realizado pela Secretaria Muni-
cipal da Saúde, pela Sociedade Cearense de Pediatria, 
pela Associação Brasileira de Enfermagem – Ceará e 
pelo Fundo Nacional das Nações Unidas – UNICEF, com 
a captação dos indicadores obtidos através do prontu-
ário eletrônico, além da averiguação do preenchimento 
adequado das Cadernetas das Crianças acompanhadas 
nas UAPS inscritas.

Para otimizar o acompanhamento das ações do Progra-
ma, a equipe organizou e criou uma plataforma digital, 
com o intuito de registrar mensalmente as ações realiza-
das nas Unidades. Na plataforma, os gestores das UAPS 
inscritas têm a oportunidade de descrever as estratégias 
utilizadas para o alcance das metas preconizadas, bem 
como os resultados obtidos a curto e médio prazo, além 

Monitoramento 
das UAPS para 
Certificação 
UAPI
KÍLVIA MARIA ALBUQUERQUE
FRANCISCO MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA

de registros visuais das ações realizadas. Antes de iniciar 
o monitoramento pela plataforma digital, foi realizado 
um treinamento para todos os técnicos da Atenção Pri-
mária à Saúde para capacitá-los no seu uso efetivo. 

Assim, a partir da inscrição e do conhecimento da linha 
de base da Unidade inscrita, a cada mês, a gestão da 
SMS acompanha e analisa as informações repassadas 
para a plataforma, a partir de indicadores predefini-
dos, a fim de corrigir possíveis problemas, reorientar as 
ações e controlar os prazos previstos na programação 
das ações das UAPS.

Além da plataforma digital, outros recursos de monito-
ramento, como grupos virtuais que permitem a publi-
cação das ações realizadas pelas UAPS inscritas, foram 
utilizados. Deste modo, eventos como grupos de ges-
tantes, depoimentos de mães, avaliações de desenvol-
vimento infantil, informes sobre o uso da Caderneta da 
Criança, práticas de incentivo ao aleitamento materno, 
imunizações, Puericultura odontológica foram sistema-
ticamente publicados nos grupos com descrições das 
iniciativas e ações educativas de promoção em saúde 
das Unidades inscritas. 



100

UNIDADE AMIGA DA PRIMEIRA INFÂNCIA: O INEDITISMO DE 
FORTALEZA PARA O FORTALECIMENTO DA PUERICULTURA

Na primeira edição do Programa, as UAPS que obtive-
ram bom desempenho no cuidado à criança de 0 a 6 
meses de vida receberam certificação, que foi concedida 
através de Termo de Cooperação Técnica do Convênio 
007/2019, conforme o processo número P538677/2019, 
entre a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza – 
SMS –, a Sociedade Cearense de Pediatria – SOCEP – e 
a Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn-CE.

As equipes de profissionais avaliadores foram formadas 
com membros da SOCEP e da ABEn-CE que analisaram 
os indicadores apresentados e, uma vez que as metas 
alcançadas pelas UAPS estivessem dentro dos objetivos 
estipulados como resultados esperados, as UAPS rece-
beriam a certificação de reconhecimento de Unidade 
Amiga da Primeira Infância.

Coube à SMS coordenar a gestão das Unidades de 
Atenção à Saúde e o Programa UAPI, sensibilizar e mo-
bilizar as UAPS para a adesão, monitorar os indicadores 
e disponibilizar para a SOCEP e a ABEn-CE os dados 
referentes a cada Unidade. Coube às entidades certifi-
cadoras do Programa – SOCEP e ABEn-CE – capacitar 
profissionais, monitorar e avaliar os indicadores, além 

Cooperação 
técnica para 
certificação 
das UAPS
RUI RODRIGUES AGUIAR
JOCILEIDE SALES CAMPOS
VERA REGINA APOLIANO RIBEIRO

de certificar as UAPS que conseguiram atingir as metas 
pactuadas.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF 
firmou também Termo de Cooperação com a Prefeitura 
Municipal de Fortaleza, disponibilizando apoio e asses-
soria técnica ao Programa, efetivando a oportunidade de 
realização de um robusto estudo de abordagem quan-
titativa para a avaliação de indicadores relacionados às 
metas a serem alcançadas pelas Unidades que participa-
vam do processo de certificação. Esse estudo colaborou, 
facilitando a tarefa dos órgãos certificadores das UAPIs. 

Outra importante contribuição advinda da coopera-
ção do UNICEF foi a realização de outro estudo, esse 
de abordagem qualitativa, para conhecer a percepção 
dos profissionais da saúde das Unidades sobre o novo 
processo de trabalho resultante da criatividade desses 
profissionais para manter o atendimento às crianças du-
rante a pandemia da Covid-19.

Por fim, também resultou do apoio do UNICEF realizar e 
publicar a sistematização do Programa UAPI, desde a sua 
criação pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza até 
a certificação das Unidades Amigas da Primeira Infância.

Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a SMS, a SOCEP, a 
ABEn-CE e o UNICEF, no Teatro São José, em fevereiro de 2019
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Em 26 de fevereiro de 2019, foi realizado, no Teatro São 
José, o Seminário UAPI, que culminou com a assinatura 
do Termo de Cooperação Técnica entre a PMF, o UNI-
CEF, a SOCEP e a ABEn-CE. Durante o evento, foi rea-
lizada a discussão de cada diretriz do Programa UAPI, 
por grupos de profissionais das Unidades inscritas no 
Programa. Cada grupo construiu um parágrafo que, ao 
final do evento, foi compilado e resultou na Carta da 
Criança de Fortaleza.

Lançamento da Cooperação Técnica entre a SMS, a SOCEP, a ABEn-CE e o UNICEF, no Teatro São José, em fevereiro de 2019
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Caros amigos da Primeira Infância,
Consideramos os profissionais que lidam com a criança, parceiros nessa viagem de 
1.000 dias, que começa no momento em que os pais experimentam viver um momento 
de perfeição ao dar origem a uma nova vida.

É inadiável:
Assistir a família no período da gestação, acolher suas dúvidas e orientar pais, cuidadores, 
familiares e amigos na forma de cuidar da saúde da mãe e da criança, ampliando seus 
conhecimentos sobre vacinas, exames, sobre o parto, puerpério e os cuidados com a 
criança para que possa se sentir acolhida.

Favorecer que a criança possa nascer de maneira segura, e, se possível, de modo natural 
sob a assistência e cuidado de todos que amam tanto o que fazem. Que a parturiente 
possa ter a companhia, nesse momento, da pessoa que ama e confia. No hospital, que 
sejam realizados os testes de triagem neonatal e que sejam garantidos e registrados na 
Caderneta de Saúde da Criança.

Garantir que a criança seja visitada em casa pela equipe de saúde até o 5º mês 
de vida. Que ela possa ter momentos de carinho antes de realizar os procedimentos 
padrões nas consultas e nas aferições das medidas antropométricas. Que ela possa ser 
bem acompanhada, assegurando a utilização da Caderneta de Saúde da Criança, onde 
todas as informações devem ser anotadas e registradas.

Auxiliar a puérpera na primeira mamada, de preferência dentro da primeira hora de 
vida, pois este é o ideal para os dois. Esse momento se refletirá de modo positivo por toda 
a existência da criança: nutrição recheada com afeto. Evitar, ao máximo, oferecer outro 

CARTA DA 
CRIANÇA DE 
FORTALEZA 
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alimento. Acreditar no valor do leite materno e ajudar a lactante a crer em si mesma como 
nutriz, pois o seu leite será fonte de amor e vida. Ensinar a mãe a oferecer a alimentação 
complementar adequada para a criança, após os primeiros seis meses de vida.

Oferecer suplementação de ferro desde o início da gestação, mantendo-a até o final 
do período de amamentação exclusiva. Ministrar à criança vitamina D, vitamina A e ferro, 
conforme orientações preconizadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

A criança não aprenderá nada sozinha, por isso, deve ser ensinada à medida que 
cresce. Apoiar pais/cuidadores a ajudar a criança a firmar a cabeça, sentar, andar, sorrir, 
conversar, lembrar, empilhar, encaixar, pular... Tudo na hora certa. Favorecer um melhor 
desenvolvimento infantil com vínculo fortalecido, individualidade, segurança na oferta 
do cuidar. Oferecer palavras de incentivo e de aprovação, cultivando o afeto nesse 
processo. Sensibilizar para o fazer, sempre demonstrando. Cantar para ela, pois a voz 
agrada seus ouvidos... Contar estórias, lhe permitir sonhar e imaginar. Isso ajudará no 
seu desenvolvimento. Nosso estímulo fará a criança querer aprender mais e mais...

Proteger! Aplicar todas as vacinas contra as doenças imunopreveníveis, de acordo 
com o calendário de vacinação, preconizado pelo Ministério da Saúde, e incentivar as 
mães a levarem seus filhos nas campanhas de vacinação, ampliando a expectativa de 
vida saudável até 100 anos.

Garantir a atenção à saúde bucal da gestante e da criança, iniciando, assim, o cuidado 
odontológico nos primeiros 1.000 dias de vida. Fortalecer vínculos entre a equipe de 
saúde e a família, através do cuidado compartilhado, fomentando o empoderamento 
da comunidade para atitudes saudáveis em saúde bucal.

Ser AMIGO da PRIMEIRA INFÂNCIA é interpretar olhares, silêncios e choros. É ter 
compreensão e cuidado. É conseguir dar para o outro a nossa melhor essência. É cuidar 
com amor!
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Este relatório tem por objetivo avaliar as Unidades de 
Atenção Primária à Saúde (UAPS) em relação aos indi-
cadores estabelecidos pelo Programa UAPI, sugerindo 
Unidades para certificação. 

INTRODUÇÃO

As Unidades inscritas no Programa UAPI foram avalia-
das em três tempos: T1 – linha de base, T2 – avaliação 
intermediária e T3 – avaliação final. Após a finalização 
da terceira coleta de dados, aplicaram-se os critérios 
estabelecidos em reunião com o grupo de trabalho 
da pesquisa nos dias 22 de janeiro e 19 de fevereiro 
de 2020. Esses alteravam os pontos de corte e crité-
rios para pontuação em cada um dos oito indicadores, 
como pode ser visto na Tabela 1. Nesse contexto, há 
duas definições relevantes, a primeira é a de “ponto de 
corte”, a qual se refere ao valor mínimo para considerar 
que um caso está dentro dos parâmetros adequados. 
Esse parâmetro é usado para três indicadores e se refere 
à quantidade mínima de consultas e de anotações na 
Caderneta da Criança (CC).

A segunda definição relevante é a de “critério para pon-

Relatório de 
avaliação para 
Certificação 
Unidade Amiga 
da Primeira 
Infância – UAPI
ROGER SILVA SOUSA

tuação”, a qual se refere à proporção mínima de casos 
que cumpram a condição avaliada ou estejam acima 
do ponto de corte. Todos os oito indicadores avaliados 
possuem critérios únicos, estabelecidos pelo comitê 
científico do projeto. Dessa forma, o ponto de corte é 
aplicado a nível individual, ou seja, a cada um dos ques-
tionários, ao passo que os critérios para pontuação se 
referem à Unidade.

Com base nesses pontos de corte e critérios, para ser in-
dicada para certificação, a UAPS deveria atingir o critério 
estabelecido em quatro indicadores obrigatórios, além 
de outros dois eletivos. Compõem o grupo de indicado-
res obrigatórios: (4) Medições, (5) Marcos do desenvol-
vimento infantil, (6) Aleitamento materno exclusivo por 
seis meses e (7) Calendário vacinal atualizado. Ademais, 
para ser indicada para certificação, a Unidade não po-
deria apresentar regressão na pontuação dos indicado-
res. Esse modelo de avaliação, chamado de “4+2”, foi 
aplicado aos dados do levantamento final (T3), sendo o 
relatório enviado à SOCEP no dia 20 de novembro de 
2020, no qual cinco Unidades foram indicadas para cer-
tificação, a saber: Dom Aloísio Lorscheider, Humberto 
Bezerra, Oliveira Pombo, Pio XII e Sandra Nogueira.

Figuram nos resultados do modelo “4+2” algumas si-
tuações que demandavam avaliação e revisão dos cri-
térios. Como exemplo, tem-se a Unidade Aída Santos, 
que satisfaz os critérios estabelecidos para os quatro 
indicadores obrigatórios, contudo, não o faz em relação 
a pelo menos dois eletivos. Além disso, a indicação de 
cinco Unidades para certificação desconsiderava a nor-
ma de ausência de regressão no indicador, visto que, se 
essa fosse considerada, as Unidades Humberto Bezerra 
e Sandra Nogueira não seriam indicadas.

Com esses resultados, 13,51% das Unidades participan-
tes seriam certificadas; contudo, esse número foi consi-
derado baixo pelo grupo de trabalho do projeto. Tendo 
em vista a situação, em reunião no dia 24 de novembro 
de 2020, discutiram-se possibilidades de mudança na 
forma como o método de avaliação estava desenhado, 
momento em que apresentamos algumas alternativas. 
O encaminhamento dos debates apontou para uma 
discussão dos métodos apenas entre as membras do 
comitê científico da pesquisa, processo ocorrido no dia 
25 de novembro de 2020. A partir dessa reunião, optou-
-se pela aplicação do modelo denominado “pontuação 
gradativa”, além da aplicação de um parâmetro relativo 
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Tabela 1. Critérios antigos e novos para avaliação das UAPIs.

INDICADOR PONTOS DE CORTE E CRITÉRIOS 
ANTIGOS

NOVOS PONTOS DE CORTE
E CRITÉRIOS

1 Participação no grupo de 
gestantes

Critério: Estar acima da média 
da linha de base e atingir a meta 

individual.

Critério: Estar acima da média da linha 
de base e atingir a meta individual.

2 Consulta de Puericultura no 
primeiro semestre

Ponto de corte: Crianças com mais 
de 4 consultas.

Critério: Estar acima da média 
da linha de base e atingir a meta 

individual.

Ponto de corte: Crianças com 4 ou mais 
meses de consultas.

Critério: Estar acima da média da linha 
de base e atingir a meta individual.

3 Testes
Critério: Estar acima da média 

da linha de base e atingir a meta 
individual.

Critério: Cobertura de 90%.

4 Medições

Ponto de corte: Cada mediação 
possuía números próprios:

PC: 3 registros;
Peso: 4 registros;

Comprimento: 4 registros;
IMC: 1 registro.

Critério: Estar acima da média 
da linha de base e atingir a meta 

individual.

Ponto de corte: Padronização para, no 
mínimo, 4 registros na CC. O IMC foi 

retirado desse indicador.
Critério: Estar acima da média da linha 

de base.

5 Marcos do desenvolvimento 
infantil

Ponto de corte: 1 registro na CC.
Critério: Estar acima da média 

da linha de base e atingir a meta 
individual.

Ponto de corte: 4 registros na CC.
Critério: Estar acima da média da linha 

de base.

6 Aleitamento materno exclusivo 
por 6 meses

Critério: Estar acima da média 
da linha de base e atingir a meta 

individual.

Critério: Cobertura acima de 39% dos 
casos.

7 Calendário vacinal
Critério: Estar acima da média 

da linha de base e atingir a meta 
individual.

Critério: Cobertura de 95%.

8 Saúde bucal

Ponto de corte: 1 consulta. 
Critério: Estar acima da média 

da linha de base e atingir a meta 
individual.

Ponto de corte: 1 consulta. Critério: 
Estar acima da média da linha de base.
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ao indicador 2 (Consulta de Puericultura no primeiro se-
mestre), no qual a Unidade deveria apresentar pontu-
ação mínima igual ou superior a 2 para ser indicada à 
certificação.

O modelo de pontuação gradativa estabelece pontu-
ações crescentes que variam em função da proporção 
de casos que apresentem pontuação igual ou acima do 
ponto de corte. Inicialmente, empregaram-se os pontos 
de corte de cada um dos indicadores, estabelecendo a 
proporção de casos adequados na linha de base (T1), 
para então dividir a distribuição em quatro partes, to-
mando como referência as médias e os desvios padrões. 
Esse procedimento foi realizado por meio da discreti-
zação dos indicadores, optando-se por considerar duas 
categorias acima da média e duas abaixo, atribuindo 
pontos que variavam entre 0 (zero) e 3 (três) para cada 
uma.

O primeiro resultado apresenta os pontos de corte para 
cada categoria da pontuação; contudo, por conta da si-
tuação das Unidades na linha de base, marcadas pela 
ausência de casos acima do ponto de corte, bem como 
pela presença de outliers, os pontos de corte não apre-
sentaram a adequação necessária, haja vista a presença 
de limites negativos para as categorias. Além disso, há 
entre os indicadores aqueles que tomam como referên-
cia parâmetros nacionais e internacionais (I3, I6 e I7), os 
quais também demandavam ajustes do ponto de vista 
teórico, acordados pelo comitê científico em reuniões 
anteriores. Diante disso, a solução aplicada centrava-se 
na retirada do processo de discretização dos indicados 
das Unidades sem casos acima dos pontos de corte, 
bem como aquelas apontadas como outliers. Além dis-
so, os parâmetros para pontuação acima da média nos 

indicadores I3, I6 e I7 foram ajustados com base em 
critérios teóricos. O resultado do estabelecimento das 
pontuações, além dos critérios utilizados, pode ser visto 
na Tabela 2.

Com esse modelo, as Unidades pontuam de maneira 
diferente em função da situação de cada um dos indica-
dores em T3. Dessa forma, abandonou-se a lógica dico-
tômica de satisfação/não satisfação dos critérios para a 
avaliação mais detalhada do quão bem a Unidade foi na 
avaliação final (T3). Com isso, a pontuação de uma Uni-
dade pode variar de 0 (zero) a 24 (vinte e quatro) pon-
tos, garantindo uma metrificação padronizada do resul-
tado. Ademais, tendo em vista a ausência de pontos de 
corte, aplicou-se o mesmo princípio de discretização na 
soma dos pontos em T3, criando assim quatro catego-
rias de Unidades, a saber: (1) insatisfatória, (2) regular, 
(3) boa e (4) excelente. Partindo dessa classificação e 

Pesquisadores em pesquisa de campo sobre os indicadores da UAPI

Tabela 2. Pontos de corte e pontuação nos indicadores. 
Nota: os limites inferiores e superiores de pontuação são referentes à porcentagem de casos que satisfazem os pontos de corte.

INDICADOR PONTO DE CORTE 0 PONTO 1 PONTO 2 PONTOS 3 PONTOS

I1 Participação no grupo de gestantes 0,00 - 8,37 8,38 - 24,03 24,04 - 39,69 Acima de 39,69

I2 Mínimo de 4 meses com consultas 0,00 - 22,36 22,37 - 35,06 35,07 - 47,77 Acima de 47,77

I3 Cobertura de 90% 0,00 - 85,50 85,51 - 89,99 90,00 - 96,24 Acima de 96,24

I4 Mínimo de 4 registros 0,00 - 11,69 11,70 - 25,07 25,08 - 38,44 Acima de 38,44

 I5 Mínimo de 4 registros 0,00 - 4,97 4,98 - 10,72 10,73 - 16,46 Acima de 16,46

I6 Aleitamento exclusivo por 6 meses 0,00 - 29,26 29,27 - 39,99 40,00 - 51,03 Acima de 51,03

I7 Calendário vacinal atualizado 0,00 - 79,05 79,06 - 94,99 95,00 - 97,01 Acima de 97,01

I8 Mínimo de 1 consulta 0,00 - 1,73 1,74 - 8,84 8,85 - 15,95 Acima de 15,95
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Tabela 3. Classificação das Unidades em função da pontuação em T3.

PONTO DE CONTE CLASSIFICAÇÃO QUANT. DE UNIDADES UNIDADES

0 a 10 Insuficiente 10 (27,03%)

Francisco Monteiro, Gothardo Peixoto, Licínio Nunes de 
Miranda, Evandro Ayres, Flávio Marcílio, Recamonde Capelo, 

Gutemberg Braun, Ivana Paes, Jurandir Picanço e Luís 
Albuquerque Mendes

11 a 14 Regular 10 (27,03%)

Anastácio Magalhães, Benedito Arthur de Carvalho, Célio 
Brasil Girão, Odorico de Morais, Janival de Almeida, Viviane 

Benevides, César Cals, Pedro Sampaio, Roberto Bruno e Santa 
Liduína

15 a 19 Boa 12 (32,43%)

Aída Santos, Frei Tito, Lineu Jucá, Otoni Cardoso, Maria 
de Lourdes, Paulo Marcelo, Regina Severino, Ronaldo de 

Albuquerque Ribeiro, Pio XII, Sandra Nogueira, Irmã Hercília e 
Luis Franklin

Acima de 19 Excelente 5 (13,51%) Dom Aloísio Lorscheider, Humberto Bezerra, Rigoberto 
Romero, Turbay Barreira e Oliveira Pombo

do critério de pontuação mínima no I2, estabeleceu-se 
que seriam indicadas para certificação apenas Unidades 
boas e excelentes. Na subseção seguinte, será apresen-
tado o resultado da avaliação das Unidades, bem como 
a indicação das Unidades a serem certificadas.

RESULTADOS
Esta subseção apresenta o resultado da aplicação do 
modelo de pontuação gradativa com o intuito de definir 
as Unidades indicadas para a certificação. Inicialmente, 
será realizada uma descrição geral dos resultados, se-
guida da apresentação das pontuações das Unidades. É 
válido relembrar que os resultados se referem à pontua-
ção das Unidades na avaliação final (T3).

DISTRIBUIÇÃO E 
COMPARAÇÃO ENTRE 

PONTUAÇÕES
A média de pontuação das Unidades foi de 14,19 pon-
tos (mín. = 8; máx. = 23; DP = 4,35), e, com base nessas 

informações, foi realizada uma nova discretização, no-
vamente em quatro categorias. O objetivo era estabe-
lecer pontos para uma avaliação mais precisa das Uni-
dades, além de estabelecer parâmetros para a seleção 
das Unidades a serem certificadas. Contudo, é válido 
destacar que esse processo se torna uma medida viável 
por conta do caráter exploratório, tanto dessas análises 
como de todo o processo de aplicação e avaliação do 
Programa UAPI.

De acordo com essa classificação, uma parte expressiva 
das Unidades é descrita como boa (32,43%), ao passo 
que 13,51% são descritas como excelentes. Na Tabela 
3, é possível observar a distribuição dos pontos de cor-
te, a quantidade e quais são as Unidades em cada uma 
dessas categorias. Na Figura 1, é possível observar a 
distribuição da proporção de casos acima do ponto de 
corte, ao passo que, na Figura 2, verifica-se a localiza-
ção das Unidades em função da classificação. 
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A partir da classificação estabelecida, procedeu-se 
com algumas análises estatísticas, a fim de avaliar os 
indicadores entre os tempos. Para tanto, realizou-se 
o teste de Friedman (X²), comparando a pontuação 
das Unidades nos três tempos, além do teste de 
Wilcoxon pareado (Z), comparando a linha de base 

Tabela 4. Comparação entre as proporções de casos acima do ponto de corte entre os tempos.

INDICADOR
MEDIDAS (DP) FRIEDMAN WILCOXON

T1 T2 T3 X² p Z p

I1
24,04%
 (15,66)

26,34% 
(15,23)

25,17% 
(18,73)

0,52 0,77 -0,02 0,982

I2
35,07% 
(12,71)

40,25% 
(18,42)

32,17% 
(19,31)

10,21 0,006 -1,40 0,162

I3
90,88%
 (5,37)

93,01% 
(5,67)

92,70% 
(6,26)

5,27 0,070 -1,25 0,213

I4
25,08% 
(13,37)

31,98% 
(23,65)

36,54% 
(17,86)

9,65 0,008 -3,03 0,002

 I5
13,34% 
(14,92)

20,11% 
(20,77)

17,51% 
(15,08)

4,21 0,12 -2,16 0,031

I6
40,16% 
(10,89)

35,82% 
(16,15)

51,47% 
(13,27)

14,80 0,001 -3,37 0,001

I7
88,04% 
(8,98)

89,55% 
(10,94)

88,54%
(12,92)

1,82 0,40 -0,49 0,626

I8
6,88% 
(11,34)

33,77% 
(21,49)

17,56% 
(16,65)

19,10 <0,0001 -2,99 0,003

e a avaliação final. Os resultados dessas análises 
podem ser vistos na Tabela 4. É válido ressaltar que 
o teste de Friedman considerou apenas 35 Unida-
des, visto que as UAPS “Luís Albuquerque” e “Vi-
viane Benevides” não participaram da avaliação de 
monitoramento.
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Figura 1. Distribuição da proporção dos indicadores na avaliação final.

Figura 2. Localização das Unidades e classificação em função da pontuação.
Nota: os números indicam as Unidades participantes do Programa, cujos nomes, bem como outras informações, podem ser observados no Anexo I.
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As informações descritas na Tabela 4 permitem compre-
ender que as Unidades se diferenciam em alguns dos 
indicadores. O teste de Friedman, o qual considera os 
três tempos, indica diferenças no I2 (Consultas de Pueri-
cultura; X² (35) = 10,21; p = 0,006), I4 (Medições; X² (35) 
= 9,65; p = 0,008), I6 (Aleitamento exclusivo; X² (35) = 
14,80; p = 0,001) e I8 (Saúde bucal; X² (35) = 19,10; p < 
0,0001). Para identificar entre quais tempos esta se loca-
liza, procedeu-se com o teste de comparação de pares 
de Dunn, que, em relação ao I2, aponta que a diferença 
está entre T2 e T3 (p = 0,005), indicando piora no indi-
cador na avaliação final. Em relação ao I4, a diferença 
está entre T1 e T3 (p = 0,006), apontando melhora no 
indicador. No que se refere ao I6, o teste de Dunn indica 
diferenças entre T2 e T3 (p = 0,001) e entre T1 e T3 (p 
= 0,01), apontando para um aumento significativo no 
indicador. Por fim, em I8, o teste indica melhora entre 
T1 e T2 (p < 0,0001), também indicando melhora após 
o início do programa. Levando em consideração que o 
teste de Friedman não inclui as Unidades ausentes na 
avaliação de monitoramento (T2), realizou-se o teste de 
Wilcoxon, cujo resultado indica que, dos indicadores 
apontados pelo teste de Friedman, apenas I2 não apre-
senta significância estatística. Ao passo que, para I4, I6 e 

I8, a proporção é maior em T3, apontando melhora nos 
indicadores. Além da Tabela 4, as médias podem ser 
observadas na Figura 3.

Esses resultados nos permitem inferir que as Unidades 
melhoraram em relação a esses aspectos; contudo, não 
é possível afirmar que isso se deve exclusivamente por 
conta do Programa UAPI. Ademais, a ausência de sig-
nificância estatística para I1, I2, I3, I5 e I7 abre espa-
ço para discussão acerca da forma como os grupos de 
gestantes, as consultas de Puericultura e os registros na 
Caderneta estão ocorrendo. Além disso, permite uma 
discussão integrada com outros níveis do cuidado em 
saúde, especialmente no que se refere à realização de 
testes de triagem neonatal e à aplicação de vacina.

A partir dessas informações, e com o intuito de com-
preender melhor as diferenças entre as Unidades em 
função da classificação na avaliação final, procedeu-se 
com outro teste de Wilcoxon, comparando os grupos 
de Unidades para T1 e T3. O teste buscou comparar 
as proporções dos indicadores dentro de cada um dos 
grupos, o que permitiu avaliar a consistência desses em 
relação à evolução. O resultado das análises pode ser 

Tabela 5. Comparação dos indicadores intra e intergrupos. 
Nota: * p < 0,05.

INDICADOR
COMPARAÇÃO T1-T3 INTRAGRUPO (Z) INTERGRUPO (H)

Insatisfatória Regular Boa Excelente T1 T2 T3

I1 -2,09* -0,97 -1,10 -1,75 4,99 0,24 9,55*

I2 -2,19* -0,97 -0,53 -1,48 7,95* 5,93 15,29*

I3 -0,26 -0,15 -1,02 -1,75 3,60 4,26 1,85

I4 -0,15 -1,07 -2,98* -1,75 0,25 0,56 13,81*

 I5 -1,68 -0,77 -2,58* -2,02* 0,48 0,29 18,11*

I6 -2,09* -0,76 -2,04* -2,02* 3,01 1,28 7,31

I7 -1,48 -0,56 -0,63 -0,67 2,01 3,77 2,11

I8 -1,72 -1,98* -2,90* -1,21 1,70 0,60 14,50*
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visto na Tabela 5. No que se refere ao grupo classificado 
como insatisfatório, em I1 (Z = -2,09; p = 0,03), I2 (Z = 
-2,19; p = 0,02) e I6 (Z = -2,09; p = 0,03), é possível ob-
servar diferenças estatisticamente significativas; contu-
do, quando a média dos tempos é comparada, observa-
-se redução na avaliação final para I1 e I2, ao passo que 
se verifica aumento em I6. As médias dessa categoria 
podem ser vistas na Figura 4.

No grupo de Unidades classificadas como regulares, 
identificaram-se diferenças apenas em relação a I8 (Z = 
-1,98; p = 0,04), sendo a proporção média de satisfa-
ção do critério maior em T3. As Unidades classificadas 
como boas apresentam diferenças para I4 (Z = -2,98; p 
= 0,003), I5 (Z = -2,58; p = 0,01), I6 (Z = -2,04; p = 0,041) 
e I8 (Z = -2,90; p = 0,004); em todos, a proporção em T3 
é superior a T1. Por fim, as Unidades classificadas como 

Pesquisador em visita domiciliar para coleta de dados da pesquisa UAPI

excelentes apresentam diferenças estatisticamente sig-
nificativas em I5 (Z = -2,02; p = 0,04) e I6 (Z = -2,02; p = 
0,04), também com médias maiores em T3. As médias 
das proporções de casos que satisfazem os pontos de 
corte para cada critério, em função da classificação das 
Unidades, podem ser vistas nas Figuras 5, 6 e 7.

Esses resultados apontam para a validade da classifica-
ção do escore final das Unidades, haja vista que as Uni-
dades insatisfatórias mantêm uma parte dos indicado-
res sem mudanças expressivas, ao passo que regridem 
dois. As Unidades regulares mantêm os indicadores vir-
tualmente semelhantes aos da linha de base, enquanto 
avançam em relação à saúde bucal (I8). Unidades boas 
mantêm alguns indicadores, enquanto melhoram em 
uma parte expressiva, semelhante às Unidades excelen-
tes.
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Figura 3. Distribuição das médias nos três tempos.

Figura 4. Distribuição das médias na linha de base e avaliação final, Unidades insatisfatórias.
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Figura 5. Distribuição das médias na linha de base e avaliação final, Unidades regulares.

Figura 6. Distribuição das médias na linha de base e avaliação final, Unidades boas.
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Figura 7. Distribuição das médias na linha de base e avaliação final, Unidades excelentes.

O fato de alguns indicadores não apresentarem dife-
renças estatisticamente significativas entre os tempos 
levanta a questão de que as Unidades entraram no Pro-
grama com diferenças expressivas. Visando esse ponto, 
procedeu-se com o teste H de Kruskal-Wallis, cujo re-
sultado também pode ser visto na Tabela 5. Em relação 
à linha de base, as Unidades se diferenciam em relação 
ao I2 (H = 7,95; p = 0,04); contudo, o teste de Dunn não 
identificou diferenças significativas entre os grupos, o 
que permite compreender que não há diferenças reais 
em T1 entre as Unidades.

Em relação a T3, o indicador 2 apresenta diferenças 
significativas (H = 15,29; p = 0,002), entre as Unidades 
insatisfatórias e excelentes (p = 0,001), sendo as exce-
lentes aquelas com maior proporção de casos adequa-
dos ao ponto de corte. O indicador 4 também indica 
diferenças significativas (H = 13,89; p = 0,003) entre 
as Unidades insatisfatórias e boas (p = 0,01) e entre in-
satisfatórias e excelentes (p = 0,01), com as Unidades 
insatisfatórias apresentando menor proporção em am-
bos os casos. O mesmo acontece em relação ao I5 (H 
= 18,11; p < 0,0001), com diferenças entre as Unidades 
insatisfatórias e boas (p = 0,01) e entre insatisfatórias e 

excelentes (p = 0,001). Por fim, em relação à diferença 
apontada para I8 (H = 14,05; p = 0,002), esta se localiza 
entre Unidades insatisfatórias e boas (p = 0,002), com as 
Unidades boas apresentando maior proporção.

Tendo em vista esses resultados, pode-se inferir que, em 
relação aos indicadores, as Unidades começaram em 
situações semelhantes, ao passo que esses melhoram 
em T3, especialmente nas Unidades boas e excelentes. 
Mais uma vez, não é possível afirmar que a melhora é 
efeito exclusivo do engajamento das ações de cuidado 
promovidas pelo Projeto UAPI; contudo, essa hipótese 
não se descarta. Esse efeito pode ser avaliado por meio 
de entrevistas com os profissionais e as usuárias das 
Unidades, com o objetivo de compreender de forma 
mais profunda as diferenças entre as Unidades. Nesse 
contexto, cabe ainda uma avaliação de elementos ex-
ternos que podem influenciar nessas diferenças, como 
a presença/ausência de equipamentos, profissionais ou 
de campo de estágio profissional.

Diante desses resultados, é possível perceber que o 
método empregado para avaliar as Unidades apresenta 
consistência, visto que Unidades que regrediram signifi-
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cativamente em indicadores apresentam menor pontu-
ação, e, consequentemente, classificação, ao passo que 
Unidades com evolução dos indicadores apresentam 
maiores pontuações e são mais bem classificadas. Com 
base nisso, procedeu-se com a aplicação dos crivos para 
certificação, processo descrito na subseção seguinte.

INDICAÇÃO PARA 
CERTIFICAÇÃO

A indicação de uma Unidade para certificação significa 
que os indicadores na avaliação final (T3) apresentam 
parâmetros adequados. Tendo em vista o caráter explo-
ratório deste projeto, não se conta com uma padroniza-
ção para classificação das Unidades e certificação; por 
conta disso, a ênfase de que esse relatório tem caráter 
indicativo, cabendo a decisão final ao grupo de trabalho 
do projeto, bem como ao comitê científico. Dito isso, 
como decidido em reunião do comitê cientifico, para 
que uma Unidade seja certificada, esta deveria satis-
fazer dois parâmetros. O primeiro deles é estar entre 
aquelas classificadas como “boas” ou “excelentes”. 
Essa decisão se justifica pela garantia de que as Uni-
dades indicadas apresentam uma pontuação expressiva 
em relação à soma geral dos indicadores. O segundo 
parâmetro é a pontuação mínima igual ou superior a 2 
(acima da média da linha de base) no Indicador 2 (Con-
sulta de Puericultura no primeiro semestre), tendo em 
vista a relevância desse no processo de trabalho estabe-
lecido pelo Projeto UAPI, bem como a sua relação com 
os demais indicadores.

No Anexo I, é possível observar a distribuição das pon-
tuações das Unidades, bem como a sua classificação. 
Como visto na Tabela 3, cinco Unidades (13,51%) são 
consideradas excelentes, ao passo que todas essas sa-
tisfazem o parâmetro estabelecido em relação ao I2. 
Cabe destacar que apenas uma tem pontuação igual a 
2, ao passo que as demais apresentam nota máxima. 
Por essa razão, todas as Unidades classificadas como 
“excelentes” são indicadas para a certificação, deci-
são pautada não somente na soma dos pontos como 
também na comparação com as demais Unidades, bem 
como com o T1.

Em relação às 12 Unidades classificadas como boas 
(32,43%), apenas 4 se adequam ao parâmetro estabe-

lecido em relação ao I2, sendo essas: Irmã Hercília, Luis 
Franklin, Regina Severino e Paulo Marcelo. Assim como 
as Unidades excelentes, essas apresentaram pontuação 
expressiva em relação aos indicadores; contudo, ainda 
há pontos possíveis de aprimoramento. Como visto na 
comparação entre as categorias das Unidades e entre os 
tempos, as Unidades boas apresentam a maior quanti-
dade de indicadores com aumento estatisticamente sig-
nificativo, permitindo descrever essas como Unidades 
empenhadas.

Por essa razão, sugere-se que os títulos de “Unidade de 
destaque” sejam atribuídos àquelas que se encontram 
nessa classificação. A intenção de dar destaques a Uni-
dades foi discutida intensamente ente as membras do 
grupo de trabalho e do comitê científico do projeto, e 
tinha por objetivo final incentivar Unidades que não fo-
ram certificadas a continuarem empreendendo esforços 
em prol da atenção da saúde da criança. Assim como 
os critérios de avaliação para a certificação mudaram, 
em favor do modelo “pontuação gradativa”, os crité-
rios para indicação a destaque também foram alterados. 
Para ser indicada a destaque, a Unidade deve ter sido 
classificada como “boa” ou “excelente”, além de ter 
pontuação igual a um (1) no I2. Ou seja, são Unidades 
que podem melhorar seus indicadores e apresentam 
grandes chances de serem certificadas como Unidade 
Amiga da Primeira Infância. Estão dentro do parâme-
tro para indicação a destaque cinco Unidades, a saber: 
Aída Santos, Lineu Jucá, Maria de Lourdes, Pio XII e Ro-
naldo de Albuquerque Ribeiro, todas essas Unidades 
classificadas como “boas”.

Ademais, a partir de uma observação mais detalhada da 
pontuação nos indicadores das Unidades classificadas 
como boas, chama-se a atenção para uma questão for-
tuita. Três Unidades não são indicadas para certificação 
ou destaque por conta da baixa pontuação no I2, a sa-
ber: Frei Tito, Otoni Cardoso e Sandra Nogueira. Con-
tudo, a pontuação dos indicadores I4 (Medições) e I5 
(Marcos do desenvolvimento infantil) é elevada, aspecto 
divergente do esperado, tendo em vista a relação entre 
esses indicadores e a consulta de Puericultura. Após dis-
cussões sobre esse fato, as membras do comitê cientí-
fico optaram por adicionar essas Unidades ao grupo de 
destaque, ao passo que seria realizada uma discussão 
aprofundada com as equipes para debate sobre esses 
resultados.
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Para tanto, o parâmetro adotado para a inclusão nesse 
grupo seria a pontuação máxima em ambos os indica-
dores (4 e 5) quando a Unidade apresentasse pontua-
ção zero em I2. Com isso, são adicionadas ao grupo de 
Unidades destaques a UAPS Frei Tito e a UAPS Sandra 
Nogueira, não sendo considerada a UAPS Otoni Cardo-
so por conta da pontuação 1 em I5.

Dessa forma, sugerem-se para certificação nove Unida-
des, a saber:

• Dom Aloísio Lorscheider;

• Humberto Bezerra;

• Irmã Hercília Aragão;

• Luis Franklin Pereira;

• Oliveira Pombo;

• Paulo Marcelo;

• Regina Maria da Silva Severino;

• Rigoberto Romero;

• Maria José Turbay Barreira.

Ademais, sugerem-se para destaque sete Unidades, a 
saber:

• Aída Santos e Silva;

• Frei Tito;

• Lineu Jucá;

• Maria de Lourdes Jereissati;

• Pio XII;

• Ronaldo de Albuquerque Ribeiro;

• Sandra Maria Faustino Nogueira.

Em relação às demais 21 Unidades (56,75%), sugere-se uma 
reunião com a equipe de trabalho, com o objetivo de dis-
cutir a pontuação das Unidades, além de traçar estratégias 
para aprimorar a atenção à saúde das crianças. Para tanto, 
faz-se útil a distribuição das proporções de casos que satisfa-
zem os pontos de corte dos critérios nos tempos avaliados, 
bem como a pontuação de indicação para cada Unidade. 
Essas informações serão apresentadas na subseção a seguir.

RESULTADOS INDIVIDUAIS 
DAS UAPS

Em um processo avaliativo e de planejamento, é funda-
mental a discussão substanciada por dados. Por conta 
disso, nesta subseção serão apresentados os resultados 
individualizados das Unidades em função das Regionais. 
Ademais, visando ampliar a facilidade na recuperação 
das informações, foi desenvolvida uma planilha dinâmi-
ca de apresentação dos resultados para cada uma das 
Unidades, a qual foi enviada à SOCEP.

CORES I
A Regional I é aquela com a menor quantidade de Uni-
dades participantes no Programa, contando apenas 
com a UAPS Lineu Jucá. Essa Unidade apresenta uma 
pontuação crescente, é classificada como boa. Contu-
do, não apresenta pontuação mínima no I2. Dessa for-
ma, sugere-se que essa Unidade faça parte do grupo de 
destaque. Ademais, sugere-se que se discutam com a 
equipe possíveis formas de melhorar a pontuação.

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (23,29%) 1 (16,67%) 3 (44,12%)

Indicador 2 1 (31,51%) 0 (0%) 1 (28,57%)

Indicador 3 3 (97,72%) 3 (100%) 2 (92,38%)

Indicador 4 1 (22,37%) 0 (0%) 3 (45,71%)

Indicador 5 2 (10,96%) 0 (0%) 1 (8,57%)

Indicador 6 0 (28,77%) 3 (60%) 3 (70,59%)

Indicador 7 1 (82,19%) 0 (75%) 0 (67,65%)

Indicador 8 1 (5,48%) 0 (0%) 3 (20%)

Soma dos 
pontos 10 7 16

Classificação:
Boa

Sugestão:
Indicada para destaque
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Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 2 (28,07%) 1 (15,56%) 2 (25%)

Indicador 2 1 (27,43%) 1 (32,5%) 1 (23,81%)

Indicador 3 2 (91,52%) 3 (96,67%) 0 (76,19%)

Indicador 4 1 (16,96%) 2 (28,33%) 2 (31,75%)

Indicador 5 1 (7,02%) 1 (10%) 3 (19,05%)

Indicador 6 3 (60,53%) 3 (62,5%) 3 (52,38%)

Indicador 7 1 (92,11%) 3 (97,5%) 2 (95,24%)

Indicador 8 0 (0%) 3 (37,5%) 2 (14,29%)

Soma dos 
pontos 11 17 15

Classificação:
Boa

Sugestão:
Indicada para destaque

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 2 (27,66%) 1 (17,39%) 1 (13,33%)

Indicador 2 1 (29,79%) 1 (34,78%) 1 (33,33%)

Indicador 3 1 (87,23%) 3 (100%) 0 (84,44%)

Indicador 4 2 (26,24%) 2 (27,54%) 1 (22,22%)

Indicador 5 1 (8,51%) 3 (17,39%) 3 (20%)

Indicador 6 0 (19,15%) 0 (26,09%) 1 (33,33%)

Indicador 7 2 (95,74%) 3 (100%) 1 (86,67%)

Indicador 8 1 (8,51%) 3 (56,52%) 3 (33,33%)

Soma dos 
pontos 10 16 11

Classificação: 
Regular

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

CORES II
A Regional II conta com 11 Unidades participando do 
Programa UAPI. A seguir, são apresentadas as informa-
ções referentes a cada uma dessas Unidades.

Aída Santos e Silva
A Unidade Aída Santos e Silva é classificada como boa 
e apresenta uma melhora na pontuação quando com-
parada com a linha de base. Contudo, essa é menor 
quando comparada com o monitoramento. A Unidade 
não satisfez o parâmetro de certificação relacionado ao 
I2 e, por essa razão, não é indicada para certificação. 
Porém, sugere-se que essa faça parte do grupo de Uni-
dades a serem destacadas. Ademais, sugere-se que seja 
feita uma reunião com a equipe da Unidade, visando 
identificar e planejar possíveis formas de melhorar a 
pontuação.

Benedito Arthur de Carvalho
A Unidade Benedito Arthur de Carvalho apresenta uma 
pontuação relativamente estável entre os tempos, com 
pico durante o monitoramento. Com base na avaliação 
final, a Unidade é classificada como regular e, por conta 
disso, não indicada para certificação. Diante disso, su-
gere-se uma reunião de avaliação e repactuação com a 
equipe da Unidade.
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Célio Brasil Girão
A Unidade Célio Brasil Girão apresenta uma pontuação 
crescente entre os tempos, com maior pontuação na 
avaliação final. Essa Unidade é classificada como regu-
lar e, por conta disso, não indicada para certificação. 
Diante disso, sugere-se uma reunião de avaliação e re-
pactuação com a equipe da Unidade.

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (17,78%) 2 (24,44%) 0 (8,33%)

Indicador 2 1 (28,57%) 2 (38,64%) 2 (41,67%)

Indicador 3 0 (84,07%) 1 (88,64%) 0 (83,33%)

Indicador 4 1 (21,85%) 1 (21,21%) 1 (19,44%)

Indicador 5 1 (5,56%) 1 (9,09%) 1 (8,33%)

Indicador 6 1 (33,33%) 0 (25%) 3 (58,33%)

Indicador 7 1 (87,78%) 3 (97,67%) 1 (91,67%)

Indicador 8 0 (0%) 3 (52,27%) 3 (25%)

Soma dos 
pontos 6 13 11

Classificação: 
Regular

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 3 (45%) 1 (22,73%) 2 (37,5%)

Indicador 2 1 (22,5%) 1 (28,57%) 0 (12,5%)

Indicador 3 2 (94,17%) 2 (93,65%) 1 (87,5%)

Indicador 4 1 (18,33%) 1 (14,29%) 1 (20,83%)

Indicador 5 2 (12,5%) 3 (19,05%) 0 (0%)

Indicador 6 1 (30%) 2 (45%) 2 (50%)

Indicador 7 0 (72,5%) 0 (70%) 3 (100%)

Indicador 8 3 (60%) 3 (20%) 0 (0%)

Soma dos 
pontos 13 13 9

Classificação: 
Insatisfatória

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Flávio Marcílio
A Unidade Flávio Marcílio apresenta uma pontuação 
estável entre a linha de base e o monitoramento; po-
rém, na avaliação final, a Unidade apresenta pontuação 
inferior à linha de base, além de pontuação zero em al-
guns indicadores, demonstrando uma situação delica-
da. Com base na avaliação final, a Unidade é classifica-
da como insatisfatória e, por conta disso, não indicada 
para certificação. Diante disso, sugere-se uma reunião 
de avaliação e repactuação com a equipe da Unidade.
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Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 3 (44,44%) 1 (18,75%) 1 (20%)

Indicador 2 0 (19,05%) 2 (43,75%) 0 (20%)

Indicador 3 0 (78,31%) 0 (83,33%) 1 (88,89%)

Indicador 4 1 (24,87%) 1 (25%) 3 (42,22%)

Indicador 5 2 (12,7%) 1 (6,25%) 3 (20%)

Indicador 6 2 (50,79%) 1 (31,25%) 3 (60%)

Indicador 7 3 (98,41%) 1 (87,5%) 1 (93,33%)

Indicador 8 1 (4,76%) 3 (37,5%) 3 (40%)

Soma dos 
pontos 12 10 15

Classificação: 
Boa

Sugestão: 
Indicada para destaque

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 2 (25,77%) 2 (26,67%) 3 (50%)

Indicador 2 3 (48,42%) 1 (23,33%) 2 (46,67%)

Indicador 3 3 (97,25%) 1 (87,78%) 1 (85,56%)

Indicador 4 2 (35,4%) 2 (25,56%) 3 (42,22%)

Indicador 5 2 (12,37%) 2 (13,33%) 3 (26,67%)

Indicador 6 3 (51,55%) 0 (18,52%) 1 (34,48%)

Indicador 7 1 (84,54%) 0 (76,92%) 3 (100%)

Indicador 8 0 (0%) 3 (38,46%) 3 (43,33%)

Soma dos 
pontos 16 11 19

Classificação: 
Boa

Sugestão: 
Indicada para certificação

Frei Tito
A Unidade Frei Tito apresenta uma pontuação crescen-
te, sendo a maior na avaliação final. Com base nessa, a 
Unidade é classificada como boa; contudo, a pontuação 
no I2 é 0 (zero), o que não se adequa aos critérios es-
tabelecidos para certificação. Todavia, quando se ob-
servam as pontuações dos indicadores 4 e 5, nota-se a 
pontuação máxima em ambos, cumprindo as condições 
para participação no grupo de Unidades a serem des-
tacadas. Ademais, sugere-se que seja feita uma reunião 
com a equipe da Unidade, visando identificar e planejar 
possíveis formas de melhorar a pontuação.

Irmã Hercília Aragão
A Unidade Irmã Hercília Aragão apresenta uma pon-
tuação crescente, sendo a maior na avaliação final. A 
Unidade é classificada como boa e a pontuação no I2 
é considerada adequada. Dessa forma, a Unidade é in-
dicada para certificação. Ademais, sugere-se que seja 
feita uma reunião com a equipe da Unidade, visando 
identificar e planejar possíveis formas de melhorar a 
pontuação.
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Odorico de Morais
A Unidade Odorico de Morais apresenta uma pontua-
ção crescente, sendo a maior na avaliação final, contu-
do, ainda baixa. Além disso, em diversos indicadores, 
a Unidade apresenta pontuação zero, o que aponta 
para uma situação delicada, demandando uma atenção 
maior. Com base na avaliação final, a Unidade é clas-
sificada como regular e, por conta disso, não indicada 
para certificação. Diante disso, sugere-se uma reunião 
de avaliação e repactuação com a equipe da Unidade.

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (20,63%) 1 (14,29%) 1 (12,5%)

Indicador 2 1 (25,4%) 0 (20%) 0 (0%)

Indicador 3 2 (95,77%) 2 (94,67%) 2 (92,59%)

Indicador 4 0 (9,52%) 0 (10,67%) 0 (0%)

Indicador 5 0 (4,76%) 0 (4%) 0 (0%)

Indicador 6 1 (38,1%) 0 (16%) 3 (55,56%)

Indicador 7 1 (90,48%) 1 (86,96%) 3 (100%)

Indicador 8 0 (0%) 3 (24%) 2 (11,11%)

Soma dos 
pontos 6 7 11

Classificação: 
Regular

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (15,79%) 0 (0%) 0 (0%)

Indicador 2 1 (29,82%) 1 (28,57%) 3 (75%)

Indicador 3 2 (91,81%) 1 (88,1%) 3 (100%)

Indicador 4 1 (19,88%) 2 (30,95%) 3 (75%)

Indicador 5 1 (5,26%) 2 (14,29%) 3 (50%)

Indicador 6 2 (50,88%) 0 (28,57%) 2 (50%)

Indicador 7 1 (89,47%) 3 (100%) 0 (75%)

Indicador 8 0 (0%) 3 (35,71%) 3 (50%)

Soma dos 
pontos 9 12 17

Classificação: 
Boa

Sugestão: 
Indicada para certificação

Paulo Marcelo
A Unidade Paulo Marcelo apresenta uma pontuação 
crescente, sendo a maior na avaliação final. A Unidade 
é classificada como boa e a pontuação no I2 é consi-
derada adequada. Dessa forma, a Unidade é indicada 
para certificação. Porém, sugere-se ainda uma reunião 
de avaliação e planejamento, abordando especialmente 
aspectos ligados ao I1 e ao I7, além de discutir a conti-
nuidade ao processo.

É válido ressaltar que, na coleta de dados da tercei-
ra etapa, essa Unidade apresentava a menor amostra. 
Apesar dos cuidados em relação ao cálculo amostral, 
bem como na seleção de participantes e na aplicação 
do questionário, há ainda margem para erros e vieses, 
como em todo empreendimento científico. Apesar dis-
so, não há razões para desqualificar a pontuação da Uni-
dade, tendo em vista os cuidados adotados durante a 
fase de planejamento da coleta de dados, bem como 
os resultados das comparações entre Unidades e entre 
avaliações.
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Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (14,29%) 3 (44,44%) 1 (16,67%)

Indicador 2 1 (28,57%) 1 (33,33%) 1 (28,57%)

Indicador 3 2 (96,03%) 2 (92,59%) 3 (100%)

Indicador 4 2 (25,4%) 3 (38,89%) 2 (33,33%)

Indicador 5 0 (4,76%) 3 (22,22%) 2 (14,29%)

Indicador 6 3 (54,76%) 2 (50%) 3 (71,43%)

Indicador 7 2 (95,24%) 1 (94,12%) 3 (100%)

Indicador 8 0 (0%) 3 (83,33%) 3 (57,14%)

Soma dos 
pontos 11 18 18

Classificação: 
Boa

Sugestão: 
Indicada para destaque

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (23,58%) 2 (33,33%) 3 (40%)

Indicador 2 3 (52,38%) 2 (47,06%) 3 (53,33%)

Indicador 3 1 (88,05%) 2 (91,5%) 2 (91,11%)

Indicador 4 1 (21,38%) 3 (41,18%) 3 (66,67%)

Indicador 5 1 (6,6%) 3 (25,49%) 3 (40%)

Indicador 6 2 (46,23%) 2 (43,14%) 3 (53,33%)

Indicador 7 1 (92,45%) 2 (96,08%) 1 (86,67%)

Indicador 8 0 (0%) 3 (39,22%) 3 (33,33%)

Soma dos 
pontos 10 19 21

Classificação: 
Excelente

Sugestão: 
Indicada para certificação

Pio XII
A Unidade Pio XII tem um aumento expressivo da pon-
tuação entre a linha de base e o monitoramento, pon-
tuação que se mantém na avaliação final. A Unidade é 
classificada como boa; contudo, a pontuação no I2 não 
é considerada adequada para certificação. Porém, su-
gere-se que essa faça parte do grupo de Unidades a se-
rem destacadas. Ademais, sugere-se que seja feita uma 
reunião com a equipe da Unidade, visando identificar e 
planejar possíveis formas de melhorar a pontuação.

Rigoberto Romero
A Unidade Rigoberto Romero apresenta uma pontua-
ção crescente, sendo a maior na avaliação final. A Uni-
dade é classificada como excelente e a pontuação no 
I2 é considerada adequada, sendo indicada para certi-
ficação. Ademais, sugere-se que seja feita uma reunião 
com a equipe da Unidade, visando identificar e planejar 
possíveis formas de melhorar a pontuação.
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Sandra Maria Faustino Nogueira
A Unidade Sandra Nogueira apresenta uma pontuação 
crescente, sendo a maior na avaliação final. Com base 
nessa, a Unidade é classificada como boa; contudo, a 
pontuação no I2 é 0 (zero), o que não se adequa aos 
critérios estabelecidos para certificação. Todavia, quan-
do se observam as pontuações dos indicadores 4 e 5, 
nota-se a pontuação máxima em ambos, cumprindo as 
condições para participação no grupo de Unidades a se-
rem destacadas. Ademais, sugere-se que seja feita uma 
reunião com a equipe da Unidade, visando identificar e 
planejar possíveis formas de melhorar a pontuação.

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 2 (24,47%) 2 (28,57%) 2 (28%)

Indicador 2 1 (32,97%) 2 (38,1%) 0 (20%)

Indicador 3 2 (90,78%) 2 (92,06%) 2 (93,33%)

Indicador 4 1 (17,02%) 1 (19,05%) 3 (53,33%)

Indicador 5 1 (6,38%) 2 (11,9%) 3 (24%)

Indicador 6 1 (32,98%) 2 (42,86%) 3 (60%)

Indicador 7 1 (84,04%) 1 (92,31%) 2 (95,83%)

Indicador 8 0 (0%) 2 (14,29%) 3 (16%)

Soma dos 
pontos 9 14 18

Classificação: 
Boa

Sugestão: 
Indicada para destaque

Das 11 Unidades localizadas na Regional II, seis são clas-
sificadas como boas e uma como excelente. São indi-
cadas para certificação três Unidades dessa Regional, 
a excelente e duas classificadas como boas, ao passo 
que duas são destaque. Em relação às demais Unida-
des, sugere-se que seja feita uma reunião entre as equi-
pes, bem como com a coordenação da Regional, visan-
do identificar e planejar possíveis formas de melhorar a 
pontuação.
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Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 3 (55,56%) 2 (33,33%) 0 (0%)

Indicador 2 3 (87,65%) 3 (51,61%) 3 (50%)

Indicador 3 2 (94,24%) 3 (96,77%) 2 (94,44%)

Indicador 4 3 (83,13%) 3 (56,45%) 1 (16,67%)

Indicador 5 3 (67,9%) 3 (53,23%) 3 (50%)

Indicador 6 3 (60,49%) 1 (38,71%) 2 (50%)

Indicador 7 3 (97,53%) 3 (100%) 0 (50%)

Indicador 8 3 (23,46%) 3 (33,87%) 0 (0%)

Soma dos 
pontos 23 21 11

Classificação: 
Regular

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 2 (34,78%) 2 (26,83%) 0 (7,41%)

Indicador 2 2 (35,38%) 3 (50%) 1 (24,14%)

Indicador 3 3 (99,52%) 3 (97,08%) 3 (100%)

Indicador 4 1 (14,98%) 3 (40%) 2 (28,74%)

Indicador 5 3 (17,39%) 3 (21,25%) 3 (17,24%)

Indicador 6 2 (42,03%) 1 (32,5%) 1 (34,48%)

Indicador 7 1 (86,96%) 3 (97,5%) 1 (93,1%)

Indicador 8 1 (5,8%) 3 (30%) 3 (17,24%)

Soma dos 
pontos 15 21 14

Classificação: 
Regular

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

CORES III
A Regional III conta com sete Unidades participando do 
Programa UAPI. A seguir, são apresentadas as informa-
ções referentes a cada uma dessas Unidades.

Anastácio Magalhães
A Unidade Anastácio Magalhães apresenta uma pontu-
ação decrescente entre os tempos, com maior pontu-
ação na linha de base e menor na avaliação final. Essa 
Unidade é classificada como regular e, por conta disso, 
não indicada para certificação. Diante disso, sugere-se 
uma reunião de avaliação e repactuação com a equipe 
da Unidade.

César Cals de Oliveira Filho
A Unidade César Cals apresenta uma pontuação osci-
lante entre os tempos, com maior pontuação no mo-
nitoramento e menor na avaliação final. Essa Unidade 
é classificada como regular e, por conta disso, não in-
dicada para certificação. Diante disso, sugere-se uma 
reunião de avaliação e repactuação com a equipe da 
Unidade.
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Humberto Bezerra
A Unidade Humberto Bezerra apresenta uma pontu-
ação crescente, sendo a maior na avaliação final. A 
Unidade é classificada como excelente e a pontuação 
no I2 é considerada adequada. Dessa forma, a Unida-
de é indicada para certificação. Ademais, sugere-se 
que seja feita uma reunião com a equipe da Unidade, 
visando identificar e planejar possíveis formas de me-
lhorar a pontuação.

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 0 (7%) 1 (10,53%) 3 (41,18%)

Indicador 2 2 (40%) 3 (52,63%) 2 (38,89%)

Indicador 3 2 (95,67%) 2 (94,74%) 3 (100%)

Indicador 4 0 (11,67%) 2 (35,09%) 3 (50%)

Indicador 5 0 (4%) 3 (21,05%) 3 (22,22%)

Indicador 6 1 (32%) 1 (31,58%) 2 (50%)

Indicador 7 2 (95%) 1 (89,47%) 3 (100%)

Indicador 8 2 (12%) 2 (10,53%) 1 (5,56%)

Soma dos 
pontos 9 15 20

Classificação: 
Excelente

Sugestão: 
Indicada para certificação

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 2 (31,58%) 0 (7,32%) 1 (15%)

Indicador 2 1 (26,32%) 2 (41,03%) 0 (4,55%)

Indicador 3 1 (88,6%) 2 (94,87%) 0 (81,82%)

Indicador 4 1 (18,42%) 1 (22,22%) 2 (27,27%)

Indicador 5 2 (13,16%) 0 (2,56%) 0 (4,55%)

Indicador 6 0 (28,95%) 0 (25,64%) 3 (61,9%)

Indicador 7 1 (81,58%) 1 (92,31%) 1 (94,12%)

Indicador 8 0 (0%) 3 (23,08%) 3 (18,18%)

Soma dos 
pontos 8 9 10

Classificação: 
Insatisfatória

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Ivana de Souza Paes
A Unidade Ivana Paes apresenta uma pontuação cres-
cente; porém, na avaliação final, a Unidade apresenta 
pontuação baixa, reflexo de pontuação zero em alguns 
indicadores, demonstrando uma situação delicada. 
Com base na avaliação final, a Unidade é classificada 
como insatisfatória e, por conta disso, não indicada 
para certificação. Diante disso, sugere-se uma reunião 
de avaliação e repactuação com a equipe da Unidade.



127

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO 
UNIDADE AMIGA DA PRIMEIRA INFÂNCIA – UAPI

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 2 (24,14%) 3 (67,65%) 0 (0%)

Indicador 2 1 (31,03%) 3 (85,29%) 0 (20%)

Indicador 3 2 (91,95%) 3 (99,02%) 2 (93,33%)

Indicador 4 1 (18,39%) 3 (82,35%) 2 (33,33%)

Indicador 5 0 (3,45%) 3 (82,35%) 0 (0%)

Indicador 6 1 (37,93%) 1 (29,41%) 1 (30%)

Indicador 7 3 (100%) 3 (100%) 3 (100%)

Indicador 8 2 (13,79%) 3 (67,65%) 0 (0%)

Soma dos 
pontos 12 22 8

Classificação: 
Insatisfatória

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (14,81%) 2 (30,43%) 0 (5,56%)

Indicador 2 1 (24,69%) 1 (34,78%) 0 (10,53%)

Indicador 3 2 (93,83%) 2 (91,3%) 2 (91,23%)

Indicador 4 1 (16,05%) 2 (31,16%) 0 (7,02%)

Indicador 5 2 (13,58%) 3 (30,43%) 1 (10,53%)

Indicador 6 1 (34,57%) 3 (60,87%) 3 (52,63%)

Indicador 7 1 (91,36%) 3 (97,83%) 3 (100%)

Indicador 8 1 (3,7%) 3 (30,43%) 0 (0%)

Soma dos 
pontos 10 19 9

Classificação: 
Insatisfatória

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Licínio Nunes de Miranda
A Unidade Licínio Nunes de Miranda apresenta uma 
pontuação decrescente, com a pontuação na avaliação 
final sendo a mais baixa, reflexo de pontuação zero em 
alguns indicadores, demonstrando uma situação delica-
da. Com base na avaliação final, a Unidade é classifica-
da como insatisfatória e, por conta disso, não indicada 
para certificação. Diante disso, sugere-se uma reunião 
de avaliação e repactuação com a equipe da Unidade.

Professor Luiz Recamonde Capelo
A Unidade Recamonde Capelo apresenta uma pontua-
ção oscilante, com pico no monitoramento e pontuação 
baixa na avaliação final, reflexo de pontuação zero em 
alguns indicadores, demonstrando uma situação delica-
da. Com base na avaliação final, a Unidade é classifica-
da como insatisfatória e, por conta disso, não indicada 
para certificação. Diante disso, sugere-se uma reunião 
de avaliação e repactuação com a equipe da Unidade. 
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Santa Liduína
A Unidade Santa Liduína apresenta uma pontuação 
oscilante entre os tempos, com maior pontuação no 
monitoramento; porém, a pontuação da avaliação fi-
nal é maior do que na linha de base. Essa Unidade é 
classificada como regular e, por conta disso, não in-
dicada para certificação. Diante disso, sugere-se uma 
reunião de avaliação e repactuação com a equipe da 
Unidade.  

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 2 (36,96%) 3 (46,67%) 3 (42,86%)

Indicador 2 1 (34,78%) 3 (86,67%) 1 (28,57%)

Indicador 3 2 (94,93%) 2 (93,33%) 2 (95,24%)

Indicador 4 1 (23,19%) 3 (84,44%) 2 (38,1%)

Indicador 5 2 (13,04%) 3 (80%) 3 (28,57%)

Indicador 6 0 (21,74%) 3 (66,67%) 0 (14,29%)

Indicador 7 2 (95,65%) 3 (100%) 0 (57,14%)

Indicador 8 1 (2,17%) 3 (40%) 3 (28,57%)

Soma dos 
pontos 11 23 14

Classificação: 
Regular

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Das sete Unidades localizadas na Regional III, uma é 
classificada como excelente, ao passo que apenas essa 
é indicada para certificação. Essa Regional não conta 
com Unidades a serem destacadas, quadro que indica 
a necessidade de rearranjo dos processos relacionados 
ao Programa UAPI. Sugere-se que seja feita uma reu-
nião entre as equipes, bem como com a coordenação 
da Regional, visando identificar e planejar possíveis for-
mas de melhorar a pontuação.
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Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (13,46%) 3 (50%) 1 (19,23%)

Indicador 2 2 (46,15%) 3 (58,33%) 3 (65,38%)

Indicador 3 2 (91,03%) 2 (91,67%) 2 (92,31%)

Indicador 4 3 (43,59%) 3 (47,22%) 3 (48,72%)

Indicador 5 3 (26,92%) 3 (33,33%) 3 (26,92%)

Indicador 6 2 (44,23%) 1 (33,33%) 3 (60%)

Indicador 7 0 (76,92%) 1 (83,33%) 2 (96,15%)

Indicador 8 2 (13,46%) 3 (50%) 3 (34,62%)

Soma dos 
pontos 15 19 20

Classificação: 
Excelente

Sugestão: 
Indicada para certificação

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 0 (4,76%) 0 (0%) 0 (0%)

Indicador 2 0 (19,05%) 3 (80%) 1 (33,33%)

Indicador 3 0 (80,95%) 1 (86,67%) 3 (96,3%)

Indicador 4 2 (31,75%) 3 (86,67%) 1 (14,81%)

Indicador 5 1 (9,52%) 3 (60%) 0 (0%)

Indicador 6 1 (38,1%) 2 (40%) 3 (55,56%)

Indicador 7 2 (95,24%) 1 (80%) 0 (77,78%)

Indicador 8 0 (0%) 3 (80%) 0 (0%)

Soma dos 
pontos 6 16 8

Classificação: 
Insatisfatória

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

CORES IV
A Regional IV conta com oito unidades participando do 
Programa UAPI. A seguir, são apresentadas as informa-
ções referentes a cada uma dessas Unidades.

Dom Aloísio Lorscheider
A Unidade Dom Aloísio Lorscheider apresenta uma 
pontuação crescente, sendo a maior na avaliação final. 
A Unidade é classificada como excelente e a pontuação 
no I2 é considerada adequada; por conta disso, a Uni-
dade é indicada para certificação. Ademais, sugere-se 
que seja feita uma reunião com a equipe da Unidade, 
visando identificar e planejar possíveis formas de me-
lhorar a pontuação.

Dr. Francisco Monteiro
A Unidade Dr. Francisco Monteiro apresenta uma pon-
tuação oscilante, com pico no monitoramento e pon-
tuação na avaliação final baixa, reflexo de pontuação 
zero em alguns indicadores, demonstrando uma situa-
ção delicada. Com base na avaliação final, a Unidade é 
classificada como insatisfatória e, por conta disso, não 
indicada para certificação. Diante disso, sugere-se uma 
reunião de avaliação e repactuação com a equipe da 
Unidade.
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Gothardo Peixoto Figueiredo Lima
A Unidade Gothardo Peixoto apresenta uma pontua-
ção oscilante, com pico no monitoramento e nota mais 
baixa na avaliação final, reflexo de pontuação zero em 
alguns indicadores, descrevendo uma situação delica-
da. Com base na avaliação final, a Unidade é classifica-
da como insatisfatória e, por conta disso, não indicada 
para certificação. Diante disso, sugere-se uma reunião 
de avaliação e repactuação com a equipe da Unidade.

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (19,4%) 3 (50%) 1 (18,18%)

Indicador 2 1 (33,9%) 3 (50%) 0 (9,09%)

Indicador 3 0 (85,07%) 3 (100%) 3 (100%)

Indicador 4 3 (51,24%) 0 (0%) 2 (33,33%)

Indicador 5 3 (71,64%) 0 (0%) 0 (0%)

Indicador 6 2 (44,78%) 0 (0%) 2 (45,45%)

Indicador 7 0 (71,64%) 3 (100%) 0 (72,73%)

Indicador 8 1 (3,08%) 0 (0%) 0 (0%)

Soma dos 
pontos 11 12 8

Classificação: 
Insatisfatória

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (16%) 2 (26,09%) 1 (20%)

Indicador 2 2 (36%) 2 (40,91%) 0 (12,5%)

Indicador 3 2 (94,67%) 3 (98,48%) 1 (87,5%)

Indicador 4 2 (28%) 2 (28,79%) 2 (33,33%)

Indicador 5 0 (2%) 1 (9,09%) 1 (6,25%)

Indicador 6 3 (52%) 0 (18,18%) 2 (43,75%)

Indicador 7 1 (88%) 1 (90,91%) 3 (100%)

Indicador 8 1 (2%) 3 (59,09%) 0 (0%)

Soma dos 
pontos 12 14 10

Classificação: 
Insatisfatória

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Gutemberg Braun
A Unidade Gutemberg Braun apresenta uma pontuação 
oscilante, com pico no monitoramento e menor pontu-
ação na avaliação final, reflexo de pontuação zero em 
alguns indicadores, demonstrando uma situação delica-
da. Com base na avaliação final, a Unidade é classifica-
da como insatisfatória e, por conta disso, não indicada 
para certificação. Diante disso, sugere-se uma reunião 
de avaliação e repactuação com a equipe da Unidade.
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Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (16,36%) - 0(0%)

Indicador 2 2 (40%) - 1 (25%)

Indicador 3 2 (92,73%) - 1 (87,5%)

Indicador 4 2 (26,06%) - 1 (25%)

Indicador 5 3 (21,82%) - 2 (12,5%)

Indicador 6 1 (34,55%) - 2 (42,86%)

Indicador 7 1 (92,73%) - 3 (100%)

Indicador 8 2 (9,09%) - 0 (0%)

Soma dos 
pontos 14 - 10

Classificação: 
Insatisfatória

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (13,11%) 2 (33,33%) 3 (70%)

Indicador 2 1 (33,33%) 1 (28,57%) 3 (90%)

Indicador 3 2 (95,08%) 2 (95,24%) 2 (93,33%)

Indicador 4 1 (18,03%) 0 (9,52%) 3 (83,33%)

Indicador 5 1 (9,84%) 1 (7,14%) 3 (40%)

Indicador 6 1 (32,79%) 2 (50%) 3 (60%)

Indicador 7 1 (90,16%) 0 (69,23%) 3 (100%)

Indicador 8 0 (0%) 3 (28,57%) 3 (30%)

Soma dos 
pontos 8 11 23

Classificação: 
Excelente

Sugestão:
 Indicada para certificação

Luís Albuquerque Mendes
A Unidade Luís Albuquerque Mendes apresenta uma 
pontuação reduzida em comparação com a linha de 
base, oriunda de diversos indicadores com pontuação 
baixa. Além disso, a Unidade não participou da avalia-
ção de monitoramento, processo que pode ter se refle-
tido na nota relativamente baixa na avaliação final. Essa 
Unidade é classificada como insatisfatória e, por conta 
disso, não indicada para certificação. Diante disso, su-
gere-se uma reunião de avaliação e repactuação com a 
equipe da Unidade.

Oliveira Pombo
A Unidade Oliveira Pombo apresenta uma pontuação 
crescente, sendo a maior na avaliação final. A Unidade é 
classificada como excelente e a pontuação no I2 é con-
siderada adequada. Dessa forma, a Unidade é indicada 
para certificação. Ademais, sugere-se que seja feita uma 
reunião com a equipe da Unidade, visando identificar e 
planejar possíveis formas de melhorar a pontuação.
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Dr. Roberto da Silva Bruno
A Unidade Roberto Bruno apresenta uma pontuação 
crescente e maior na avaliação final. Essa Unidade é 
classificada como regular e, por conta disso, não indica-
da para certificação, além de apresentar pontuação zero 
no I2. Diante disso, sugere-se uma reunião de avaliação 
e repactuação com a equipe da Unidade.

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (12,9%) 3 (45,83%) 3 (57,14%)

Indicador 2 3 (48,39%) 0 (20,83%) 0 (14,29%)

Indicador 3 3 (97,85%) 3 (100%) 3 (100%)

Indicador 4 0 (6,45%) 1 (15,28%) 1 (14,29%)

Indicador 5 0 (0%) 0 (4,17%) 0 (0%)

Indicador 6 2 (48,39%) 3 (58,33%) 3 (57,14%)

Indicador 7 0 (58,06%) 1 (87,5%) 1 (85,71%)

Indicador 8 0 (0%) 3 (29,17%) 3 (28,57%)

Soma dos 
pontos 9 14 14

Classificação: 
Regular

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (16,98%) 0 (0%) 3 (50%)

Indicador 2 2 (47,17%) 1 (27,27%) 3 (60%)

Indicador 3 2 (91,82%) 2 (93,94%) 3 (100%)

Indicador 4 2 (31,45%) 0 (9,09%) 3 (60%)

Indicador 5 3 (20,75%) 0 (0%) 3 (30%)

Indicador 6 1 (33,96%) 1 (36,36%) 3 (70%)

Indicador 7 2 (96,23%) 1 (90,91%) 1 (90%)

Indicador 8 1 (3,77%) 3 (27,27%) 3 (40%)

Soma dos 
pontos 14 8 22

Classificação: 
Excelente

Sugestão:
 Indicada para certificação

Maria José Turbay Barreira
A Unidade Turbay Barreira apresenta uma pontuação 
crescente, sendo a maior na avaliação final. A Unida-
de é classificada como excelente e a pontuação no I2 
é a mais elevada. Dessa forma, a Unidade é indicada 
para certificação. Ademais, sugere-se que seja feita uma 
reunião com a equipe da Unidade, visando identificar e 
planejar possíveis formas de melhorar a pontuação.

Das oito Unidades localizadas na Regional IV, três são 
classificadas como excelentes, sendo apenas essas as 
indicadas para certificação. Ademais, essa Regional não 
conta com Unidades a serem destacadas. Em relação às 
demais Unidades, sugere-se que seja feita uma reunião 
entre as equipes, bem como com a coordenação da Re-
gional, visando identificar e planejar possíveis formas de 
melhorar a pontuação.
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Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (9,38%) 2 (33,33%) 0 (0%)

Indicador 2 0 (21,88%) 3 (50%) 1 (27,78%)

Indicador 3 1 (87,15%) 0 (72,22%) 3 (100%)

Indicador 4 2 (28,82%) 3 (94,44%) 2 (35,19%)

Indicador 5 2 (11,46%) 3 (33,33%) 1 (5,56%)

Indicador 6 2 (43,75%) 2 (50%) 2 (44,44%)

Indicador 7 0 (78,13%) 0 (50%) 1 (88,89%)

Indicador 8 1 (5,21%) 0 (0%) 0 (0%)

Soma dos 
pontos 9 13 10

Classificação: 
Insatisfatória

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 3 (57,89%) 2 (25%) 2 (37,5%)

Indicador 2 1 (29,47%) 0 (8,33%) 2 (43,75%)

Indicador 3 1 (89,47%) 3 (97,22%) 3 (100%)

Indicador 4 1 (21,05%) 1 (13,89%) 3 (43,75%)

Indicador 5 3 (17,89%) 3 (16,67%) 3 (56,25%)

Indicador 6 2 (48,42%) 0 (8,33%) 3 (75%)

Indicador 7 0 (76,84%) 1 (91,67%) 1 (93,75%)

Indicador 8 1 (6,32%) 0 (0%) 0 (0%)

Soma dos 
pontos 12 10 17

Classificação: 
Boa

Sugestão:
 Indicada para certificação

CORES V
A Regional V conta com quatro Unidades participando 
do Programa UAPI. A seguir, são apresentadas as infor-
mações referentes a cada uma dessas Unidades.

Jurandir Picanço
A Unidade Jurandir Picanço apresenta uma pontuação 
oscilante entre os tempos, com maior pontuação no 
monitoramento. Essa Unidade é classificada como 
insatisfatória e, por conta disso, não indicada para 
certificação. Diante disso, sugere-se uma reunião de 
avaliação e repactuação com a equipe da Unidade.

Regina Maria Severino
A Unidade Regina Severino apresenta uma pontuação 
crescente, com pontuação relativamente boa na avalia-
ção final. Por conta disso, a Unidade é classificada como 
boa, ao passo que a pontuação no I2 satisfaz a condição 
para certificação. Ademais, sugere-se que seja feita uma 
reunião com a equipe da Unidade, visando identificar e 
planejar possíveis formas de melhorar a pontuação.
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Ronaldo de Albuquerque Ribeiro
A Unidade Ronaldo de Albuquerque Ribeiro tem um au-
mento expressivo da pontuação entre a linha de base 
e o monitoramento, pontuação que relativamente se 
mantém na avaliação final. A Unidade é classificada 
como boa; contudo, a pontuação no I2 não é conside-
rada adequada para certificação. Dessa forma, sugere-
-se que essa Unidade faça parte do grupo de destaque, 
além de que se discutam com a equipe possíveis formas 
de melhorar os processos de trabalho e, consequente-
mente, a pontuação.

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 0 (2,22%) 1 (16,67%) 2 (34,78%)

Indicador 2 0 (20%) 2 (36,36%) 1 (24%)

Indicador 3 0 (80%) 2 (90,91%) 2 (90,67%)

Indicador 4 1 (19,26%) 2 (27,27%) 3 (40%)

Indicador 5 2 (13,33%) 3 (27,27%) 2 (12%)

Indicador 6 2 (48,89%) 2 (45,45%) 2 (44%)

Indicador 7 1 (88,89%) 3 (100%) 2 (96%)

Indicador 8 0 (0%) 3 (45,45%) 3 (20%)

Soma dos 
pontos 6 18 17

Classificação: 
Boa

Sugestão:
 Indicada para destaque

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 3 (76%) - 2 (36,36%)

Indicador 2 2 (38%) - 2 (36,36%)

Indicador 3 1 (88%) - 3 (100%)

Indicador 4 2 (26%) - 3 (45,45%)

Indicador 5 1 (8%) - 0 (0%)

Indicador 6 3 (62%) - 1 (36,36%)

Indicador 7 1 (82%) - 1 (90,91%)

Indicador 8 3 (20%) - 0 (0%)

Soma dos 
pontos 16 - 12

Classificação: 
Regular

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Viviane Benevides
A Unidade Viviane Benevides apresenta uma pontu-
ação reduzida em comparação com a linha de base, 
efeito de diversos indicadores com pontuação baixa. 
Além disso, a Unidade não participou da avaliação de 
monitoramento, processo que pode ter se refletido 
na pontuação final. Com base na avaliação final, a 
Unidade é classificada como regular e, por conta dis-
so, não indicada para certificação. Diante disso, suge-
re-se uma reunião de avaliação e repactuação com a 
equipe da Unidade.
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Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (11,39%) 1 (20,69%) 1 (20%)

Indicador 2 2 (39,24%) 2 (39,29%) 1 (22,73%)

Indicador 3 1 (86,5%) 1 (85,71%) 1 (87,88%)

Indicador 4 1 (18,57%) 1 (17,86%) 1 (16,67%)

Indicador 5 0 (3,8%) 0 (3,57%) 2 (13,64%)

Indicador 6 0 (25,32%) 0 (17,86%) 3 (54,55%)

Indicador 7 1 (83,54%) 1 (85,71%) 0 (77,27%)

Indicador 8 2 (11,39%) 3 (35,71%) 0 (0%)

Soma dos 
pontos 8 9 9

Classificação: 
Insatisfatória

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Das quatro Unidades localizadas na Regional V, duas 
Unidades são classificadas como boas; contudo, apenas 
uma satisfaz o parâmetro estabelecido para o I2, sendo 
essa a única indicada para certificação. A segunda Uni-
dade classificada como boa apresenta no I2 indicação 
adequada para inclusão no grupo de destaque. Em re-
lação às demais Unidades, sugere-se que seja feita uma 
reunião entre as equipes, bem como com a coordena-
ção da Regional, visando identificar e planejar possíveis 
formas de melhorar a pontuação.

CORES VI
Por fim, a Regional VI conta com seis Unidades partici-
pando do Programa UAPI. A seguir, são apresentadas 
as informações referentes a cada uma dessas Unidades.

Evandro Ayres de Moura
A Unidade Evandro Ayres apresenta uma pontuação re-
lativamente estável, porém baixa. Com base na avalia-
ção final, a Unidade é classificada como insatisfatória e, 
por conta disso, não indicada para certificação. Diante 
disso, sugere-se uma reunião de avaliação e repactua-
ção com a equipe da Unidade.
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Janival de Almeida
A Unidade Janival de Almeida apresenta uma pontua-
ção oscilante, com pontuação maior no monitoramento, 
ao passo que a pontuação na avaliação final é razoável. 
Essa Unidade é classificada como regular e, por conta 
disso, não indicada para certificação. Diante disso, su-
gere-se uma reunião de avaliação e repactuação com a 
equipe da Unidade. 

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (13,64%) 1 (19,51%) 0 (5,56%)

Indicador 2 1 (27,27%) 2 (46,34%) 2 (44,44%)

Indicador 3 3 (96,97%) 3 (98,37%) 0 (83,33%)

Indicador 4 2 (27,27%) 2 (26,02%) 3 (50%)

Indicador 5 0 (0%) 1 (9,76%) 2 (11,11%)

Indicador 6 1 (36,36%) 1 (34,15%) 1 (29,41%)

Indicador 7 3 (100%) 1 (90,24%) 1 (88,89%)

Indicador 8 0 (0%) 3 (55,26%) 3 (16,67%)

Soma dos 
pontos 11 14 12

Classificação: 
Regular

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 2 (35,29%) 2 (29,58%) 3 (41,67%)

Indicador 2 2 (47,06%) 2 (42,86%) 2 (38,46%)

Indicador 3 0 (81,86%) 2 (90%) 2 (94,87%)

Indicador 4 2 (26,96%) 2 (36,67%) 3 (48,72%)

Indicador 5 1 (10,29%) 3 (22,86%) 3 (23,08%)

Indicador 6 1 (36,76%) 2 (40%) 3 (66,67%)

Indicador 7 1 (86,76%) 1 (85,71%) 1 (92,31%)

Indicador 8 1 (2,94%) 2 (10%) 2 (15,38%)

Soma dos 
pontos 10 16 19

Classificação: 
Boa

Sugestão:
 Indicada para certificação

Luis Franklin Pereira
A Unidade Luis Franklin apresenta uma pontuação cres-
cente, sendo a maior na avaliação final. A Unidade é 
classificada como boa e a pontuação no I2 é considera-
da adequada. Dessa forma, a Unidade é indicada para 
certificação. Ademais, sugere-se que seja feita uma reu-
nião com a equipe da Unidade, visando identificar e pla-
nejar possíveis formas de melhorar a pontuação.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO 
UNIDADE AMIGA DA PRIMEIRA INFÂNCIA – UAPI

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (22,14%) 3 (40,26%) 3 (46,67%)

Indicador 2 2 (42,14%) 3 (48,68%) 1 (32,26%)

Indicador 3 2 (92,86%) 2 (94,3%) 2 (94,62%)

Indicador 4 3 (40,95%) 3 (39,91%) 2 (34,41%)

Indicador 5 1 (10,71%) 3 (27,63%) 2 (16,13%)

Indicador 6 1 (30%) 2 (48,68%) 3 (61,29%)

Indicador 7 1 (94,29%) 1 (94,67%) 1 (80,65%)

Indicador 8 3 (27,86%) 3 (51,32%) 3 (32,26%)

Soma dos 
pontos 14 20 17

Classificação: 
Boa

Sugestão:
 Indicada para destaque

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (21,21%) 2 (30,77%) 2 (35%)

Indicador 2 1 (26,88%) 1 (26,92%) 0 (19,05%)

Indicador 3 1 (86,53%) 1 (89,74%) 2 (92,06%)

Indicador 4 1 (13,13%) 1 (15,38%) 3 (41,27%)

Indicador 5 1 (10,1%) 0 (0%) 1 (9,52%)

Indicador 6 2 (41,67%) 0 (23,08%) 3 (57,14%)

Indicador 7 1 (91,92%) 1 (88,46%) 2 (95,24%)

Indicador 8 1 (5,05%) 3 (25%) 3 (19,05%)

Soma dos 
pontos 9 9 16

Classificação: 
Boa

Sugestão: 
Repactuação com a equipe 

da UAPS

Maria de Lourdes Jereissati
A Unidade Maria de Lourdes é classificada como boa e 
apresenta pontuação crescente, sendo a maior na ava-
liação final. Ademais, a Unidade não satisfez o parâme-
tro de certificação relacionado ao I2, porém, adequa-se 
aos critérios estabelecidos para inclusão no grupo de 
destaque. Dessa forma, sugere-se que seja feita uma 
reunião com a equipe da Unidade, visando identificar 
e planejar possíveis formas de melhorar a pontuação.

Otoni Cardoso do Vale
A Unidade Otoni Cardoso é classificada como boa 
e apresenta pontuação crescente, sendo a maior na 
avaliação final. Contudo, a Unidade não satisfez o pa-
râmetro de certificação relacionado ao I2; além disso, 
apresenta pontuação máxima em I4 e 1 em I5, descum-
prindo os critérios para inclusão no grupo de Unidades 
a serem destacadas. Diante desses resultados, sugere-
-se que seja realizada uma reunião para avaliação das 
ações e reorganização das atividades relacionadas ao 
Programa UAPI.
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Pedro Sampaio
A Unidade Pedro Sampaio apresenta uma pontuação 
crescente, com pontuação maior na avaliação final. Essa 
Unidade é classificada como regular e, por conta disso, 
não indicada para certificação, além de apresentar pon-
tuação adequada no I2. Diante disso, sugere-se uma 
reunião de avaliação e repactuação com a equipe da 
Unidade.

Indicadores Linha de base Monitoramento Avaliação final

Indicador 1 1 (11,65%) 1 (15,25%) 2 (31,58%)

Indicador 2 2 (45,54%) 1 (33,33%) 1 (31,58%)

Indicador 3 2 (92,56%) 2 (94,74%) 3 (98,25%)

Indicador 4 1 (24,27%) 1 (16,96%) 2 (29,82%)

Indicador 5 2 (15,53%) 1 (5,26%) 3 (21,05%)

Indicador 6 0 (29,13%) 0 (15,79%) 3 (57,89%)

Indicador 7 1 (93,2%) 1 (94,64%) 0 (63,16%)

Indicador 8 1 (4,85%) 2 (10,91%) 0 (0%)

Soma dos 
pontos 10 9 14

Classificação: 
Regular

Sugestão:
Repactuação com a equipe

da UAPS

Por fim, das seis Unidades localizadas na Regional VI, 
três são classificadas como boas; contudo, apenas uma 
dessas é indicada para certificação. A não satisfação dos 
parâmetros estabelecidos para o I2 implica que, entre 
as outras duas Unidades boas, uma seja indicada para 
destaque, ao passo que a outra demanda uma interven-
ção mais detalhada. Em relação às demais Unidades, 
sugere-se que seja feita uma reunião entre as equipes, 
bem como com a coordenação da Regional, visando 
identificar e planejar possíveis formas de melhorar a 
pontuação.
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O presente relatório teve por objetivo avaliar as UAPS 
participantes do Programa UAPI, com o intuito de esta-
belecer parâmetros para indicação à certificação. Apli-
cou-se um modelo de pontuação baseado na pontua-
ção progressiva à medida que se melhora a proporção 
de participantes que satisfazem o ponto de corte dos 
indicadores. A aplicação desse método permitiu uma 
avaliação mais sofisticada, em comparação ao modelo 
anterior de pontuação dicotômica, além de estabelecer 
parâmetros para avaliações futuras.

Outra vantagem da utilização desse modelo é a possibi-
lidade do estabelecimento de certificação continuada, 
tendo em vista as condições para tal. Essa característica 
incentiva as Unidades a se engajarem na tarefa de me-
lhorar os indicadores, sem dar preferência a qualquer 
um, mesmo com a condição de dois pontos no indi-
cador 2. Ademais, o fato de haver um parâmetro míni-
mo de pontuação apenas para esse indicador reflete a 
forma como a UAPI foi projetada, bem como leva em 
consideração os efeitos de uma pontuação alta nesse 
indicador nos demais.

É fundamental que esse modelo, assim como qualquer 
empreendimento científico, apresente limitações. Ten-

do em vista o caráter exploratório desse processo, bem 
como o número de Unidades participantes, os pontos 
de corte, os critérios relativos aos indicadores e a pontu-
ação final não podem ser aplicados em outros contextos 
sem passar por um processo de adaptação. Ademais, 
a padronização dos critérios é realizada com base em 
informações  de um período específico no tempo; dessa 
forma, para garantir a qualidade de avaliações futuras, 
sugere-se que esses sejam atualizados de maneira qua-
drienal, se possível em função das eleições municipais.

Por fim, apesar de esse relatório apresentar algumas in-
formações que indicam o possível efeito do Programa 
UAPI nas Unidades, os passos seguintes se centraram 
na análise de impacto. Para tanto, serão utilizados os 
dados do prontuário eletrônico utilizado em Fortaleza. 
Além disso, as informações referentes a outras ques-
tões disponíveis nos questionários serão analisadas, 
em conjunto com aquelas do T1 e do T3. Dessa forma, 
acredita-se que o objetivo desse relatório foi cumprido, 
satisfazendo os critérios estabelecidos no projeto de 
planejamento da avaliação.

Considerações 
sobre a avaliação 
das Unidades
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UNIDADE AMIGA DA PRIMEIRA INFÂNCIA: O INEDITISMO DE 
FORTALEZA PARA O FORTALECIMENTO DA PUERICULTURA

ANEXO I - PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS 
UNIDADES EM FUNÇÃO DOS INDICADORES

Cód. UAPS I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

1 AÍDA SANTOS 2 1 0 2 3 3 2 2

3 ANASTÁCIO MAGALHÃES 0 3 2 1 3 2 0 0

4 BENEDITO ARTHUR DE CARVALHO 1 1 0 1 3 1 1 3

5 CÉLIO BRASIL GIRÃO 0 2 0 1 1 3 1 3

6 CÉSAR CALS 0 1 3 2 3 1 1 3

2 DOM ALOÍSIO LORSCHEIDER 1 3 2 3 3 3 2 3

7 EVANDRO AYRES 1 1 1 1 2 3 0 0

8 FLÁVIO MARCÍLIO 2 0 1 1 0 2 3 0

9 FRANCISCO MONTEIRO 0 1 3 1 0 3 0 0

10 FREI TITO 1 0 1 3 3 3 1 3

11 GOTHARDO PEIXOTO 1 0 3 2 0 2 0 0

12 GUTEMBERG BRAUN 1 0 1 2 1 2 3 0

13 HUMBERTO BEZERRA 3 2 3 3 3 2 3 1

14 IRMÃ HERCÍLIA 3 2 1 3 3 1 3 3

15 IVANA PAES 1 0 0 2 0 3 1 3

16 JANIVAL DE ALMEIDA 0 2 0 3 2 1 1 3

17 JURANDIR PICANÇO 0 1 3 2 1 2 1 0

18 LICÍNIO NUNES DE MIRANDA 0 0 2 2 0 1 3 0

19 LINEU JUCÁ 3 1 2 3 1 3 0 3

20 LUÍS ALBUQUERQUE MENDES 0 1 1 1 2 2 3 0

21 LUIS FRANKLIN 3 2 2 3 3 3 1 2

22 MARIA DE LOURDES 3 1 2 2 2 3 1 3

23 ODORICO DE MORAIS 1 0 2 0 0 3 3 2

24 OLIVEIRA POMBO 3 3 2 3 3 3 3 3

25 OTONI CARDOSO 2 0 2 3 1 3 2 3

26 PAULO MARCELO 0 3 3 3 3 2 0 3

27 PEDRO SAMPAIO 2 1 3 2 3 3 0 0

28 PIO XII 1 1 3 2 2 3 3 3

29 RECAMONDE CAPELO 0 0 2 0 1 3 3 0

30 REGINA SEVERINO  2 2 3 3 3 3 1 0

31 RIGOBERTO ROMERO  3 3 2 3 3 3 1 3

32 ROBERTO BRUNO  3 0 3 1 0 3 1 3

33 RONALDO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO  2 1 2 3 2 2 2 3

34 SANDRA NOGUEIRA  2 0 2 3 3 3 2 3

35 SANTA LIDUÍNA  3 1 2 2 3 0 0 3

36 TURBAY BARREIRA  3 3 3 3 3 3 1 3

37 VIVIANE BENEVIDES 2 2 3 3 0 1 1 0



141

PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONCLUSÃO

15 BOA Indicada para destaque

11 REGULAR Repactuação com a equipe da UAPS

11 REGULAR Repactuação com a equipe da UAPS

11 REGULAR Repactuação com a equipe da UAPS

14 REGULAR Repactuação com a equipe da UAPS

20 EXCELENTE Indicada para certificação

9 INSATISFATÓRIA Repactuação com a equipe da UAPS

9 INSATISFATÓRIA Repactuação com a equipe da UAPS

8 INSATISFATÓRIA Repactuação com a equipe da UAPS

15 BOA Indicada para destaque

8 INSATISFATÓRIA Repactuação com a equipe da UAPS

10 INSATISFATÓRIA Repactuação com a equipe da UAPS

20 EXCELENTE Indicada para certificação

19 BOA Indicada para certificação

10 INSATISFATÓRIA Repactuação com a equipe da UAPS

12 REGULAR Repactuação com a equipe da UAPS

10 INSATISFATÓRIA Repactuação com a equipe da UAPS

8 INSATISFATÓRIA Repactuação com a equipe da UAPS

16 BOA Indicada para destaque

10 INSATISFATÓRIA Repactuação com a equipe da UAPS

19 BOA Indicada para certificação

17 BOA Indicada para destaque

11 REGULAR Repactuação com a equipe da UAPS

23 EXCELENTE Indicada para certificação

16 BOA Repactuação com a equipe da UAPS

17 BOA Indicada para certificação

14 REGULAR Repactuação com a equipe da UAPS

18 BOA Indicada para destaque

9 INSATISFATÓRIA Repactuação com a equipe da UAPS

17 BOA Indicada para certificação

21 EXCELENTE Indicada para certificação

14 REGULAR Repactuação com a equipe da UAPS

17 BOA Indicada para destaque

18 BOA Indicada para destaque

14 REGULAR Repactuação com a equipe da UAPS

22 EXCELENTE Indicada para certificação

12 REGULAR Repactuação com a equipe da UAPS

CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DAS UNIDADES
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O Programa Unidade Amiga da Primeira Infância, após a 
obtenção dos indicadores, através da pesquisa externa 
final, compartilhou com as Unidades inscritas o desem-
penho de cada UAPS. O evento foi um diálogo on-line 
com os atores envolvidos, com representantes da SMS, 
da SOCEP, da ABEn-CE e os gestores das Unidades.

O teor do diálogo trouxe como traço principal a con-
tribuição que cada UAPS participante teve na melhoria 
geral dos indicadores de saúde na infância. Mesmo Uni-
dades não certificadas trouxeram com as mudanças em 
seu processo de trabalho um impacto positivo em um 
ou mais indicadores em saúde infantil. Assim, o Progra-
ma traz a compreensão de que a certificação em si não é 
o objetivo que o compõe, mas sim a natureza do soma-
tório de forças com o intuito de construir uma infância 
melhor. Em suma: não se trata de uma competição, mas 

Certificação das 
Unidades Amigas 
da Primeira 
Infância
JOCILEIDE SALES CAMPOS
VERA REGINA APOLIANO RIBEIRO
RUI RODRIGUES AGUIAR
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da formação de um grande time comprometido com a 
qualidade e adequação das ações de atenção à saúde 
da criança, em especial na Primeira Infância. Esse senti-
mento os move para alcançar mais saúde infantil, mais 
vida e mais justiça social. 

A Certificação das Unidades de Atenção Primária à Saú-
de no Programa UAPI foi no dia 16 de dezembro de 
2020, na sede da Sociedade Cearense de Pediatria. Em 
virtude da pandemia da Covid-19, o evento foi transmi-
tido por plataforma on-line e os participantes que esta-
vam no local foram divididos em três auditórios sepa-
rados, respeitando os protocolos preconizados, como 
pode ser identificado em imagens de fotos e filmagens 
que marcaram e registraram o evento. No auditório prin-
cipal, para a entrega das Certificações de três UAPIs, 

Gestores das UAPS certificadas como Unidades Amigas da Primeira Infância e Carolina Bezerra – Fortaleza, 2020. Maria José Carvalho, Carla Manuela 
Rodrigues Costa, Berta Augusta Faraday, Maria Sueli Silveira, Eduardo Praxedes, Maria Eli Sousa, Valéria Alves Machado Penha e Tiago Rodrigues do 
Amaral

o então Prefeito Roberto Cláudio Bezerra, Rui Aguiar e 
Cláudio Nelson, do UNICEF, Eduardo Praxedes, Maria 
Eli Sousa e Valéria Alves Machado Penha, gestores das 
UAPS; no segundo auditório, Carol Bezerra, Ana Va-
leska Siebra e Gerly Anne Nóbrega, bem como Maria 
José Carvalho, Carla Manuela Rodrigues Costa e Tiago 
Rodrigues do Amaral, gestores das UAPS e no tercei-
ro, Ana Estela Fernandes Leite, Anamaria Cavalcante e 
Silva, Jocileide Sales Campos, Maria Sueli Silveira, Berta 
Augusta Faraday e Karol Marielly Távora Moita, as últi-
mas representando mais três UAPS.   

As UAPS que foram certificadas foram escolhidas pelo 
comitê científico, formado por Jocileide Campos e Ro-
sângela Brito, da SOCEP, e Rejane Maria Carvalho de 
Oliveira, da ABEn-CE, e assessorado por Roger Silva 

CERTIFICAÇÃO DAS UNIDADES AMIGAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA
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Unidades de Atenção Primária à Saúde, certificadas como Unidades Amigas da Primeira Infância na primeira edição do Programa UAPI – Fortaleza, 2020Unidades de Atenção Primária à Saúde, certificadas como Unidades Amigas da Primeira Infância na primeira edição do Programa UAPI – Fortaleza, 2020

UAPS 
Luis Franklin 

Pereira
UAPS

Regina 
Severino 

UAPS 
Irmã Hercília 

Aragão

UAPS 
Humberto 

Bezerra

UAPS 
Dom Aloísio 
Lorscheider

UAPS 
Turbay 

Barreira

UAPS 
Paulo 

Marcelo

UAPS 
Oliveira 
Pombo

UAPS 
Rigoberto 

Romero
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Sousa, com a análise estatística já descrita em capítulo 
anterior. Foram certificadas nove Unidades, represen-
tando cinco das nossas seis Regionais.

Além das Unidades certificadas, destacamos sete UAPS 
que conseguiram melhorar muito os indicadores solici-
tados pelo Programa, apesar de não chegarem à meta 
proposta para certificação. As sete UAPS foram: na Re-
gional I, Dr. Lineu Jucá; na Regional II, Aída Santos e 
Silva, Frei Tito, Pio XII e Sandra Nogueira; na Regional 
V, Ronaldo de Albuquerque e na Regional VI, Maria de 
Lourdes Jereissati.

Vale salientar que mesmo que o Programa UAPI pro-
ponha uma certificação, nossa meta é a melhoria do 

Gestores das UAPS certificadas como Unidades Amigas da Primeira Infância e representantes das entidades 
envolvidas no Programa UAPI – Fortaleza, 2020. Ana Valeska Siebra, Jocileide Campos, Maria Sueli Silveira, 
Tiago Rodrigues do Amaral, Berta Augusta Faraday, Gerly Anne Nóbrega, Maria Eli Sousa, Maria José 
Carvalho, Eduardo Praxedes e Rui Aguiar

atendimento das crianças nos 1.000 primeiros dias de 
vida e, consequentemente, a melhoria dos indicadores 
de saúde, culminando com o surgimento de uma nova 
geração, na qual a prevenção, a promoção da saúde e a 
proteção à infância são as regras.

O evento foi decisivo por trazer em si a resultante de 
uma construção de valores a partir de ações coletivas, 
em que mesmo quem ficou em retaguarda trouxe sua 
contribuição para um novo cenário de cidadania desde 
a infância.

“Ainda que cada nota tenha um tom, somente juntas 
formam uma melodia”.

CERTIFICAÇÃO DAS UNIDADES AMIGAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA
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UMA 
PROSINHA 
SOBRE 
PUERICULTURA

Vou lhe contar essa prosa
Que sem querer eu ouvi

De Maria e Suzana sentadas
Na calçada a discutir

As consultas das crianças
Pra que mesmo iriam servir

Maria contava satisfeita
Que no posto tudo resolvia
Fez prevenção e pré-natal

E as consultas de Sofia
Que mesmo sem tá doente

A doutora sempre a via

Suzana com Miguel de um mês
Perguntava inquieta a Maria

“Por que tanta da consulta
Se a criança tava sadia?” 

E Maria sem paciência indagou
Se a Caderneta Suzana lia

“Tu não vê lá uns gráficos
Da cabeça, comprimento e peso?

Pois é ali que elas avaliam
Se o menino tá magro ou obeso

Pois não dá pra saber só olhando
Se o menino tá todo direito”

Suzana fez cara feia
E Maria de lado retrucou

“Eu ainda te digo mais
Não é só medir e acabou

ANA LÍGIA LIRA DA MOTA1

É tanta da pergunta e exame
Que até bola Sofia chutou

E Suzana indignada
Resmungava sem parar

“E a consulta virou brincadeira
Pra até bola chutar?”

E Maria já arretada
Se levantou pra explicar

“Mulher de Deus, presta atenção
Pra tu vergonha não passar

Elas avaliam todo o desenvolvimento
Pra não deixar nada escapar

Se sorriu, sentou ou andou
Ou vai ser preciso estimular”

Suzana ainda confusa
Perguntou logo em seguida

“E cada menino não tem sua hora
Pra essas coisas da vida?”

Então Maria cruzou os braços
E fez cara de quem não acredita

“Suzana, abençoada
Veja bem o que vou dizer

Tem hora pra tudo na vida
Sorrir, andar e correr

Se o menino não faz naquele tempo
É preciso algo fazer”

“E não vou parar por aqui
Porque tu tem muito o que aprender

Não é só o desenvolvimento que elas 
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procuram perceber
Perguntam sobre alimentação

E se tem vacina pra receber”

“A doutora tá atenta a tudo
E qualquer problema nos avisa

E se confirma algo errado, encaminha pro 
especialista

E com tratamento precoce
A gente se acalma e respira”

“Mas não se afobe não
Que você não vai no posto viver

É mais nesse comecinho
Que tem mais consulta a fazer
Depois ficam mais espaçadas

Se tudo bem ocorrer”

“E não pense que é só a médica
Que o teu menino vai ver

A enfermeira também avalia
Se ele tá bem pra valer

As consultas são alternadas
Pra melhor nos atender”

“Vou te perguntar uma coisa
Pra ver se tu tá ligada

Miguel precisa de dentista
Sem ter dente nem nada?”

“Claro que não, Maria
Acha que sou abestada?”

“Pois eu te digo que precisa
Mas não te acho abestada

Porque eu também não sabia
Até Sofia ser consultada

Bebê também vai pra dentista
Eu fiquei abismada”

“E não é só dentista não, viu?
Tem mais profissionais

Nutricionista e psicólogo
Também são essenciais

Pra avaliar e acompanhar
Nossos bebês tão especiais”

“E agora deu pra entender
A importância dessas consultas?

Tem um nome complicado, 
chamam de puericultura
Pois leve Miguel a todas

Senão te denuncio nessa rua”

“Ow, Maria, mulher
Só tu pra os olhos me abrir

Eu não tava era entendendo
E já tava pra desistir

Porque o Pré-natal mal acabou
E já tem consulta pra ir”

“Mas Miguel é minha vida
E eu quero vê-lo bem

Vou levar a todas as consultas
E tirar dúvidas também

Já que é um direito nosso
E tem isso no SUS amém!”

Nessa hora elas entraram
E o cheiro do café senti

E a conversa estava longe
Não consegui mais nada ouvir

E pra não ser mais curiosa
Logo saí dali!

1 Cordel de autoria de Dra. Ana Lígia Lira da Mota, médica 
da Estratégia de Saúde da Família da Unidade de Atenção 
Primária à Saúde Frei Tito, no Município de Fortaleza
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