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RESUMO

AUGUSTO, Verônica de Oliveira. Consulta de enfermagem em puericultura como tecnologia
na preceptoria: Estudo com abordagem sociopoética. Mestrado (Dissertação).  Orientadora:
Dr.ª Claudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da
Universidade Federal Fluminense/UFF, 2016.

No contexto atual, o Ministério da Saúde organizou uma grande estratégia, a fim de qualificar as
Redes  de  Atenção  Materno-Infantil  em todo  o  País  com o  objetivo  de  reduzir  as  taxas  de
morbimortalidade.  Dessa forma, a puericultura efetiva-se como ação fundamental,  na atenção
básica de saúde pelo acompanhamento periódico e sistemático das crianças para avaliação de seu
crescimento e desenvolvimento. A puericultura é uma assistência de saúde aonde o profissional
realiza um acompanhamento da criança saudável em uma fase da vida onde o ser humano se
encontra mais vulnerável. Ao pensar na formação do enfermeiro para cuidar de crianças seja em
hospitais, em unidades básicas de saúde, escolas ou creches, tal temática é imprescindível e atual,
tendo em vista que os modelos de consulta de enfermagem delimitam espaços físicos, materiais
específicos  e  condições  de segurança  à  clientela.  O enfermeiro-preceptor  possui  fundamental
importância no processo de formação do aluno, tendo que possuir um perfil diferenciado do meio
acadêmico com uma posição aonde o mesmo insere e socializa novos profissionais no campo
pratico de trabalho. Demonstrando compromisso com o processo de ensino e de aprendizado do
desenvolvimento prático, onde o estudo nos contempla com uma temática inovadora e relevante,
tendo em vista a  dificuldade do pesquisador utilizar todos os descritores relacionado ao tema
conjugados,  foi  necessário  realizar  uma  pesquisa  de  maneira  fragmentada,  onde  houve



conjugação de 2 a 3 descritores, mesmo assim foram encontrados poucos artigos que englobando
a temática. O estudo tem como objetivo evidenciar a Consulta de Enfermagem em Puericultura
como  tecnologia  na  preceptoria.  Foi  desenvolvido  um  estudo  qualitativo,  descritivo,  com
abordagem  sociopoética.  Realizou-se  oficinas  que  aconteceram  em  um  espaço  de  atividade
educativa,  existente no Ambulatório Escola,  tivemos a participação de 5 enfermeiros, 2 que
atuam no cenário  ambulatorial  e   3  da ESF,    a  princípio  seriam nove mas  4  não puderam
participar devido férias, licença médica e compromisso particular. Os que participaram realizam
e/ou realizaram consultas de enfermagem em puericultura em  cenários distintos, 5 unidades ESF
(Estratégia Saúde da Família) e um Ambulatório Escola( AMBE) da região serrana do estado do
Rio de Janeiro. Questão norteadora que foi abordada em uma das oficinas, utilizando o  método
"Lugares Geomiticos", uma das técnicas da sociopoética: “ Se a Consulta de Enfermagem em
Puericultura fosse (exemplo) um poço como seria esse poço?” e assim sucessivamente com os
outros lugares escolhidos pelas participantes. O estudo conforme exigência obteve a liberação do
comitê de ética, sob nº parecer 1.326.808, CAAE: 49067415.5.00005245. Diante das falas do
grupo  pesquisador  foi  procedida  análise  categorial  temática,  na  qual  as  falas  foram  sendo
agrupadas por similaridade, assim as categorias emergiram para posterior análise. São essas  as
seguintes  categorias : 1- Valorização profissional, através do reconhecimento da Consulta de
Puericultura realizada pelo Enfermeiro na preceptoria; 2-Interferência do cenário de atuação, na
realização  da  CEP na  preceptoria;  3-Cultura  do  modelo  biomédico  presente  na  comunidade,
interferindo  na  adesão.  Obtivemos  como  conclusão  questões  que  divergem  na  pratica  dos
enfermeiros-preceptores,  onde o cenário se torna significativo para um bom desempenho dos
discentes diante a CEP, fez-se necessário compreender e descrever essa atividade, buscando te-la
como tecnologia educacional, onde os confetos foram intensificados, evidenciando fatores que
interferem na realização e reconhecimento da CEP trazidos pelo GP e assim dando visibilidade a
identidade profissional.

Descritores:  Enfermagem;  puericultura;  preceptoria;  tecnologia  em  saúde;  tecnologia
educacional.

                                                               

  



                                                          

ABSTRACT

AUGUSTO,  Verônica  de  Oliveira.  Nursing  consultation  in  childcare  as  technology  in
preceptory:  Study  with  sociopoetic  approach.  Master's  degree  (Dissertation).  Advisor:  Dr.
Claudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Nursing School Aurora of Afonso Costa, Fluminense
Federal University / UFF, 2016.

In the current context, the Ministry of Health organized a great strategy in order to qualify the
Maternal  and Child Care Networks throughout  the country in  order  to  reduce morbidity and
mortality rates. Thus, the effective up childcare as a key action in basic health care for the regular
and systematic monitoring of children to assess their growth and development. The child care is a
health care where the professional performs a monitoring of healthy child in a stage of life where
the human being is more vulnerable. When thinking about the education of nurses to care for
children or in hospitals, basic health units, schools or day care centers, this theme is essential and
current,  considering that  the  nursing consultation models  delimiting physical  spaces,  specific
materials and conditions security to customers. The nurse-teacher is of fundamental importance
in the student's education process, having to have a different profile from academia to a position
where  it  enters  and  socializes  new  professionals  in  the  practical  field  work.  Demonstrating
commitment  to  the  process  of  teaching and learning practical  development,  where  the  study



contemplates us with an innovative and relevant thematic, with a view to researcher difficulty
using all related descriptors to connecting theme, it was necessary to perform a piecemeal search
where there was conjunction 2-3 descriptors still found a few articles covering the thematic. The
study aims to show the Nursing Consultation on Child Care and technology in preceptorship. a
qualitative, descriptive study, with poetics approach was developed. Held workshops that took
place in a educational activity space, existing at the Clinic School, had the participation of five
nurses, two working in the outpatient setting and 3 of the ESF, the principle would be nine but 4
could not attend due to vacation, sick leave and private commitment. Those who participated
perform and / or carried out nursing consultations in child care in different scenarios, 5 units FHS
(Family Health Strategy) and Ambulatory School (AMBE) in the mountainous region of the state
of Rio de Janeiro. guiding question that was addressed in one of the workshops, using the method
"Places Geomiticos", one of the techniques of poetics: "If the Nursing Consultation on Child Care
were (example) a well as it would be this well" and so on with the other places chosen by the
participants.  The  study  as  exigency  obtained  the  release  of  the  committee  of  ethics  under
nºparecer 1,326,808, CAAE: 49067415.5.00005245.Diante the speeches of the research group
was preceded analysis categorical thematic, in which the lines were being grouped by similarity,
so the categories emerged for further analysis. These are the following categories: 1. Professional
Valuation,  by  recognizing  the  Child  Care  consultation  conducted  by  the  Nurse  in  the
preceptorship; 2-Interference performance scenario, the achievement of the CEP in precptoria; 3-
Culture  of  the  biomedical  model  present  in  the  community,  affecting  the  membership.  We
obtained  as  issues  conclusion  that  diverge  in  practice  of  nurses,  tutors,  where  the  scenery
becomes significant for a good performance of students on the zip code, became necessary to
understand and describe this  activity,  seeking to have it  as an educational  technology,  where
confects  They were  intensified,  highlighting  factors  that  interfere  with  the  achievement  and
recognition of the CEP brought by GP and thus giving
visibility to professional identity.

Keywords: Nursing; childcare; preceptor ship; health technology; educational technology.
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1. INTRODUÇÃO

1.1  APROMIXAÇÃO  COM  A  TEMÁTICA  –  VIVÊNCIA  PROFISSIONAL  E

INQUIETAÇÃO 

O início do meu exercício profissional foi em 2002 como enfermeira assistencial em

cenário hospitalar. Após quatro meses de graduada, deparei-me com o desafio de assumir a

liderança  de  uma  equipe  técnica  e  atuar  como  enfermeira  plantonista  em  setor  de  alta

complexidade  destinado à população adulta. Nesta vivência, tive a oportunidade de pôr em

prática  conhecimentos  sobre  tomada  de  decisão,  procedimentos  médicos,  gerenciamento,

organização dos serviços e dos recursos humanos.

Nesse mesmo cenário,  fui  solicitada pela  gerência  de enfermagem, a  trabalhar  em

outras  clínicas,  entre  elas a  médica,  cirúrgica e emergência.  Assim,  após esta  experiência

inicial,  fui  direcionada,  como  diarista,  para  gerenciar  o  setor  de  pediatria  onde  me  foi

colocado o desafio em organizar o setor, além de supervisionar a equipe de enfermagem e

atuar  junto  à  equipe  multiprofissional  (médicos  pediatras,  nutricionistas,  psicólogos,

assistentes sociais e administração) enfrentando questões de conflitos, exigindo postura, bom

senso e tomada de decisão. Foi assim que iniciava minha trajetória e meu amadurecimento

profissional.

Sendo assim,  superei  desafios  a mim propostos pela  instituição,  aproveitando toda

oportunidade de aprendizado, extraindo através dos obstáculos, a experiência para maturidade

da  vida  profissional,  onde  sempre  encontrei  apoio  na  equipe  de  enfermagem  e

multiprofissional.

              Obtive o primeiro contato com a Rede de Atenção Básica, chefiando uma unidade

inserida  no Programa da  Saúde da Família  (PSF),  em um município  pequeno da  Região

Serrana do Rio de Janeiro, e assim consegui me posicionar de modo coerente às necessidades

da comunidade, proporcionando educação para saúde, treinamentos aos agentes comunitários



de saúde e promoção da saúde da população no que tange a responsabilidade do bem estar

individual.

Nesta vivência, pude compreender a grandiosidade do cenário da Atenção Básica, que

apesar de muitos desafios, se tornou gratificante, quando vivenciei os impactos das ações de

enfermagem realizadas  na comunidade.  Este  encontro  com este  nível  de atenção a  saúde

proporcionou ideias inovadoras e ricas para minha prática profissional.

Assim,  durante  os  últimos  sete  anos,  faço  parte  do  corpo  docente  do  Curso  de

Graduação em Enfermagem da Faculdade Arthur Sá Earp (FASE), onde atuo na qualidade de

preceptora do estágio supervisionado em Rede de Atenção Básica no Ambulatório Escola da

instituição, localizado na Região Serrana na cidade de Petrópolis no Estado do Rio de Janeiro.

O Ambulatório da Escola (AMBE) possui convênio com o Sistema Único de Saúde

(SUS) e atende a população de todo o município. Neste cenário são recebidos os alunos do 7º

período  (internato)  e  9º  período  (seniorato)  do  Curso  de  Graduação  em  Enfermagem.

Também  os  alunos  do  Programa  de  Residência  Multiprofissional  em  Atenção  Básica

(Nutrição,  Psicologia  e  Enfermagem).  Neste  campo  de  estágio,  além  dos  acadêmicos

supracitados, atuam acadêmicos de nutrição, internos e residentes de medicina com os seus

respectivos preceptores.

No AMBE temos a oportunidade de idealizarmos e implantarmos grupos objetivando

promoção de saúde e prevenção de agravos com clientela diversificada, adultos hipertensos e

diabéticos,  gestantes,  pacientes  da  saúde  mental,  adolescentes  e  grupo  de  controle  de

obesidade.  Os  grupos  são  coordenados  por  enfermeiros,  nutricionistas  e  médicos  todos

preceptores, juntamente com a participação dos alunos, assim o campo de estágio se torna rico

no que temos como atividade educativa.

Aproximadamente há 6 anos coordeno um grupo denominado “sem exagero” onde

seus  participantes  são portadores  de  HAS e DM. Este  grupo funciona  quinzenalmente  as

segundas a tarde, onde os acadêmicos  exercitam seus conhecimentos teóricos, evidenciando

as necessidades básicas dos participantes do grupo com suas inquietações e duvidas sobre a

patologia  e  para  realizar  verificação  das  taxas  através  de  técnicas   e  procedimentos

específicos.

Em  parceria  com  o  módulo  da  saúde  da  mulher  o  módulo  da  saúde  da  criança

desenvolveu  uma  atividade  onde  as  gestantes  atendidas  no  AMBE  pela  enfermagem  na

primeira consulta de pré natal, são abordadas pelos discentes de enfermagem junto com sua



preceptoria,  realizam uma abordagem educativa explicando no que consiste a puericultura

nesse momento a consulta de enfermagem  é apresentada a clientela, assim já desmistificamos

determinados conceitos que são expostos pelo próprio usuário.

No AMBE o preceptor tem a responsabilidade de orientar os discentes  nas atividades

práticas relacionadas ao Módulo “Saúde Integral da Criança”, onde são realizado  atividade

assistencial como consulta de enfermagem em puericultura,  sala de espera e os grupos de

orientação de livre demanda com gestantes e puérperas, orientando acerca do incentivo ao

aleitamento materno e alimentação complementar, como também participando de atividades

na sala de vacinação, e nas demais estratégias desenvolvidas para atender as demandas sociais

explicitadas pelos grupos humanos.

Desenvolvo junto com os discentes, em parceria com o módulo Saúde da Mulher, uma

atividade educativa que denominamos “Acolhimento e Sensibilização a gestante”, no qual as

gestantes que procuram o serviço de pré-natal são encaminhadas ao meu cenário  e orientadas

sobre a importância da  puericultura. Desta forma conseguimos apresentar a consulta realizada

pelo enfermeiro,  deixando com essa gestante um controle de agendamento da consulta de

quinze dias de vida do recém-nascido (RN), orientando-a  para procurar o serviço logo após o

nascimento para garantir esse acompanhamento com a equipe multiprofissional.

Nesse contexto do ambulatório,  destaca-se o potencial  da consulta de Enfermagem

(CE)  como estratégia  tecnológica  de  cuidado  importante  e  resolutiva,  respaldada  por  lei,

privativa do enfermeiro, e que oferece inúmeras vantagens na assistência prestada, facilitando

a promoção da saúde, o diagnóstico e o tratamento precoce, além da prevenção de situações

evitáveis (OLIVEIRA, et al. 2012).

Com  isso,  temos  a  consulta  de  enfermagem  como  tecnologia  diferenciada  ao

proporcionar junto a essa clientela, o ensino dos discentes em fase final do curso de graduação

em Enfermagem, como aqueles que procuram aprofundar sua experiência com o treinamento

em serviço proposto na Residência Multiprofissional.

Assim, reconhecer e caracterizar as necessidades do processo de ensino-aprendizagem

pode  proporcionar  competência  e  confiança  na  prática  por  meio  de  ações  educativas

direcionadas a um aprendizado contínuo, fazendo surgir novas oportunidades competentes e

especificas ao ensino da Consulta de Enfermagem (SARAIVA, et al. 2012).

Ao pensar na formação do enfermeiro para cuidar de crianças seja em hospitais, em

unidades básicas de saúde, escolas ou creches, tal temática é imprescindível e atual, tendo em



vista  que  os  modelos  de  consulta  de  enfermagem  delimitam  espaços  físicos,  materiais

específicos e condições de segurança à clientela (BRASIL, 2004).

Percebo que,  dentro  das  questões  da  aprendizagem,  o  conhecimento  é  a  busca  do

aperfeiçoamento das práticas interligadas as bases de ensino da enfermagem, no qual estão

associadas  às  ações  resolutivas,  no  processo  assistencial  realizado  pelos  acadêmicos  de

enfermagem, sob supervisão do preceptor  com a participação das mães  e\ou responsáveis

pelas crianças.

O  Ministério  da  Saúde  (MS)  ao  longo  dos  anos  junto  as  políticas  públicas  vem

promovendo  promoção  de  saúde,  atendendo  as  necessidades  de  diversos  segmentos

populacionais,  como por exemplos  as crianças.  É reforçado pela  legislação brasileira,  por

meio do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), o compromisso pela promoção do bem-

estar dessa clientela, onde se dá a responsabilidade não somente a família, mas também ao

Estado e a sociedade. Diante dessa preocupação, os cuidados com a saúde infantil estão como

prioridades para o MS, objetivando melhor qualidade para nossas crianças (BRASIL, 2004).

A  puericultura  é  uma  assistência  de  saúde  na  qual  o  profissional  realiza  um

acompanhamento da criança saudável em uma fase da vida (de 0 a 05 anos excluído) que o ser

humano se encontra mais vulnerável. Esse acompanhamento deve ser sistematizado para que

se possam efetivar as ações no cuidado a saúde prevenindo as doenças comuns da infância

(BRASIL, 2004), como elevando as oportunidades para alcançar todo o potencial por meio do

crescimento e desenvolvimento, logo são preconizadas sete consultas durante o primeiro ano

de vida,  duas consultas dos 12 aos 24 meses e uma consulta anual dos 36 aos 72 meses

(VASCONCELOS et al, 2012).

A puericultura  pode,  hoje,  ser  chamada  de  pediatria  preventiva,  a  qual  analisa  os

serviços desde as consultas pré- natais, estendendo-se ao longo da infância, até o final da

adolescência, ou seja, uma assistência à criança saudável capaz de prevenir agravos, melhorar

a  percepção  da  família  sobre  a  importância  dos  cuidados  preventivos  e  que  permite

intervenções precoces na correção de desvios de crescimento e desenvolvimento (SUTO, et

al, 2014).

A consulta de enfermagem em puericultura pressupõe um acompanhamento integral da

criança, sistematizado em todo seu contexto social, familiar e individual, associando assim as



estratégias  implementadas  em sua  abordagem para  prevenção  e  proteção  dos  respectivos

agravos de acordo com a faixa etária (BRASIL, 2012).

Desse modo, a possibilidade de atuar na prática profissional por meio da consulta de

enfermagem  em  puericultura  demonstra  a  intenção  em  contribuir  com  as  crianças,  suas

famílias,  os  graduandos  e  os  próprios  enfermeiros.  Assim,  o  ensino  da  consulta  de

enfermagem em puericultura necessita ser contemplado de forma consistente na formação

desse profissional,  para que ele adentre ao mercado de trabalho mais bem preparado para

implementá-la de maneira adequada, com vista a atingir a promoção do cuidado integral da

família, da criança e da comunidade (CAMPOS, et al. 2011).

A atuação  do  preceptor  possibilita  discutir  experiências  com os  graduandos,  pois

partilham  sabedoria,  sendo  este  momento  fortalecido  pelas  relações  partilhadas  com  o

graduando. A relação estabelecida não é de dominação do saber e sim de interação para que

haja a transcendência do ser humano aluno. Ensinar e aprender imbrica-se na existência e o

preceptor  na  vivência  da  preceptoria,  compreende-se  como  um  ser  que  é

formador/preceptor/educador, ou seja, são atores sociais na prática da ação social de ensinar

(TAVARES et al, 2011).

Porém, a atuação do enfermeiro, seja ele já graduado ou aquele em vista de se graduar,

permeia  por  dificuldades.  A consulta  de  enfermagem  em  puericultura  ainda  precisa  ser

reconhecida  como  estratégia  de  atenção  integrada  às  doenças  prevalentes  na  infância,  e

incentivada à adesão da mesma pela população, pois possibilita a avaliação do crescimento

infantil e da necessidade de compromissos profissionais com a saúde integral da criança, com

enfoque no cuidado, para compreender as necessidades e direitos da criança e suas famílias,

ressaltando a responsabilidade de disponibilizar atenção à saúde qualificada e humanizada

(PARANHOS et al, 2011).

Assim, a consulta de enfermagem se mostra como uma tecnologia educacional para a

população, como para o ensino de puericultura, onde os preceptores envolvidos estimulam e

fortalecem suas relações de ensino e de promoção da saúde.

O termo tecnologia não deve ser entendido apenas como produto e/ou procedimento

técnico-operativo,  mas também como produto e procedimento sócio-interativo originado a

partir de vivências entre sujeitos em que conhecimentos são gerados e compartilhados; podem



ser materiais-instrumentais ou vivenciais-relacionais e poderão ser utilizadas para facilitar e

contribuir para a realização de práticas educativas e educação em saúde (ASSUNÇÃO, et al,

2013).

Para  Afio  e  colaboradoras  (2014),  tecnologias  educativas  são  instrumentos

facilitadores  do  processo  ensino-aprendizagem  utilizados  como  meio  de  transferência  de

conhecimento,  propiciando  ao  indivíduo  a  participação  em  um  momento  de  troca  de

experiências conducente ao aprimoramento de habilidades.

Assim por meio de observação ao longo da minha trajetória profissional realizando

consultas de enfermagem em puericultura,  vivencio dificuldade na adesão e em manter  a

frequência das crianças nas consultas de enfermagem.

A não adesão a  consulta  de enfermagem em puericultura me faz refletir  sobre a

influencia negativa na formação do futuro enfermeiro.

1.2 OBJETO DE ESTUDO

Diante dos aspectos que envolvem os preceptores que atuam nos cenários do estudo

(AMBE e ESF), utilizando a atividade “Consulta de Enfermagem em Puericultura”, traço o

seguinte objeto de estudo: A consulta de enfermagem em puericultura na Rede da Atenção

Básica como tecnologia no contexto da preceptoria utilizando o método sociopoético.

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS

 De que maneira  a  consulta  de  enfermagem em puericultura  pode funcionar  como

tecnologia no contexto da preceptoria utilizando o método sociopoético? 

 Quais são os fatores que interferem no desenvolvimento da consulta de enfermagem

em puericultura na Rede Atenção Básica?

 De que forma acontece a consulta de enfermagem em puericultura como tecnologia

na atividade de preceptoria na Rede da Atenção Básica?



1.4 OBJETIVOS

            Geral

Compreender  a  consulta  de  enfermagem em puericultura  como  tecnologia  no  âmbito  da

preceptoria utilizando o método sociopoético.

            Específicos

 Identificar os fatores que interferem no desenvolvimento da consulta de enfermagem

em puericultura no âmbito da preceptoria na Rede da Atenção Básica;

 Descrever a consulta de enfermagem em puericultura como tecnologia na atividade de

preceptoria na Rede da Atenção Básica;

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

Diante  da  diversidade  de  fatores  que  possibilitam  uma  forte  influência   no

desenvolvimento e crescimento do RN em uma fase de tanta dependência, buscamos com o

estudo abordar a importância em evidenciar a Consulta de Enfermagem em Puericultura como

tecnologia no contexto da  preceptoria, com esse debruçar na temática,  nos certificamos da

necessidade de termos estudos reunindo assuntos pertinentes, tendo em vista   necessidades

sinalizadas pela  Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, fortalecendo  esta

iniciativa.

O estudo justifica-se pelo processo no qual consiste a determinação do conhecimento

teórico  e  sua  aplicabilidade  na  prática  assistencial, objetivando  manter  positivamente  a

qualidade da preceptoria no processo ensino aprendizagem, tendo em vista, por observação da

pesquisadora  alguns  fatores  que  interferem  no  desenvolvimento  dessa  atividade,  em  seu

cenário de atuação.

Sendo assim, se faz momento propício neste processo, visto que durante a realização

da  consulta  de  enfermagem  em  puericultura,  por  meio  do  processo  de  enfermagem,  o

enfermeiro-preceptor tem a oportunidade de correlacionar os conhecimentos teóricos práticos

dos alunos, adquiridos ao longo da graduação, tendo a atividade como tecnologia.

Faz-se  importante,  atual  e  relevante  o  estudo  onde  foram  estabelecidos  critérios,

identificando de preferência trabalhos dos últimos 5 anos,  esses apresentando correlação com



o referencial metodológico  a sociopoética, que lustrou o estudo,  podendo utilizar literaturas

clássicas.

Diante  dessas  reflexões,  acredita-se  que  o  estudo  poderá  contribuir  com  novas

estratégias,  abordagens,  vínculos,  através  da  troca  de  experiências  dos  enfermeiros-

preceptores,  diante  de  seus  cenários  de  atuação,  com base  no  conhecimento  popular,  na

interculturalidade,  no  cuidar  e  na  educação,  busca-se  ainda  auxiliar   na   promoção  de

conhecimentos,  no  qual  os  atores  sociais  envolvidos   serão  capacitados,  fortalecendo,

evidenciando a atividade abordada no estudo, consulta de enfermagem em puericultura.

Esta atividade é desenvolvida como pratica pedagógica, tendo respaldo do Ministério

da Saúde, com a existência de cadernos da Atenção Básica (CAB nº33 - Saúde da Criança),

manuais, cartilhas, materiais informativos direcionados a Saúde Integral da criança, onde as

políticas  públicas  buscam melhores  condições  na saúde pública debruçando em conceitos

teóricos,  práticos  e  assim  elaborando  um conjunto  de  decisões,  criando  metas,  planos  e

organizando o serviço evidenciando as ações do Sistema Único de Saúde (SUS), visando à

melhoria da qualidade do cuidado prestado a esse usuário tão dependente neste seguimento,

objetivando a queda da taxa de morbi-mortalidade infantil.

A relevância do estudo se reforça a cada consulta realizada pelos meus discentes sob

minha supervisão na preceptoria, na qual observo o quanto se faz necessário esta atividade

para formação desses futuros enfermeiros. A CEP trás autonomia, cercada de oportunidades

onde o acolhimento a essa clientela junto aos seus responsáveis ocorre com empatia, postura

profissional,  seguida do exame físico,  colocando em prática todo conhecimento científico

adquirido ao longo da formação acadêmica, tirando duvidas, recebendo as queixas, tendo-as

como  oportunidade  de  aplicar  na  práxis  desse  cenário   todo  o  aprendizado,  através  das

orientações, de um  exame físico completo, lapidando a postura profissional a todo instante,

objetivando  oferecer  promoção  a  saúde,  intervenções   de  enfermagem  mediante  aos

diagnósticos  observados  de forma subjetiva e objetiva,  no  que tange as intervenções o

objetivo é atender as necessidades básicas dessa clientela,  prevenindo  futuros agravos.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Para a construção da revisão integrativa, foi realizado pesquisa previa na BVS no



período de Março de 2015 a Abril de 2016,  em busca  de novos materiais científicos e de

novas fontes, que serão utilizadas para aprimorar  a pesquisa.

Neste capítulo trouxe a análise do contexto atual das práticas que envolvem a Consulta

de Enfermagem em Puericultura (CEP), no âmbito da preceptoria na Atenção Básica, descrita

a seguir.

2.1 CONSULTA DE ENFERMAGEM

Segundo Basso (1998) antes mesmo de ser denominada consulta de enfermagem, já

existia na década de 20 a consulta que era denominada de entrevista pós-clinica, era assim

descrita,  pois  a  enfermeira  era  delegada  pela  equipe  medica  para  realizar  uma

complementação da consulta medica, em meados dos anos 60 surgiu à denominação consulta

de enfermagem.

A implementação da consulta de enfermagem passou por um processo composto por

quatro fases de acordo com Castro (1975) a primeira fase acompanhou a criação da Escola

Ana Néri, em 1923, nessa fase um ponto importante para a implementação da consulta de

enfermagem foi à colaboração dos médicos e das enfermeiras norte americanas que foram

responsáveis pela implementação da mesma.  Já a segunda fase ficou marcada pelo declínio,

com a criação do Ministério da Saúde, as enfermeiras perderam seu espaço de atuação em

lidar diretamente com o paciente, realizando somente funções normativas. E na terceira fase

que  ocorreu  após  a  segunda  guerra  mundial,  a  imagem  da  enfermeira  foi  positivada  e

consequentemente a consulta de enfermagem.

Ainda segundo castro (1975) no inicio da quarta fase veio melhores perspectivas para

os profissionais enfermeiros, nesse período surgiram novos congressos, as primeiras pesquisas

realizadas, reformas políticas que incluíram os profissionais enfermeiros nos planejamentos

de saúde.

Após esses períodos, a consulta de enfermagem se tornou obrigatória em território

nacional  depois  da resolução 159\1993,  decretada pelo Conselho Federal  de Enfermagem

(COFEN). Desde a década de 60 a consulta de enfermagem é uma atividade que está sendo

gradativamente inserida em todos os níveis de assistência a saúde, seja de cunho publico ou

privado.

A partir de 1988, a Reforma sanitária foi instituída no país, onde trouxe consigo a



recomendação da Organização Mundial de Saúde de utilizar o potencial máximo de todas as

profissões da área de saúde objetivando garantir a ampliação e elevação da qualidade dos

serviços prestados à população. Desta forma, a consulta de enfermagem pretende contribuir

para  aplicação  dos  princípios  finalísticos  da  universalidade,  equidade,  resolutividade  e

integralidade das ações de saúde preconizadas pela referida reforma. (Ribeiro et.al ,2002)

A consulta de enfermagem é uma atividade privativa do profissional enfermeiro, como

dispõe  a  Lei  7.498/86  de  25  de  junho  de  1986,  regimentada  pelo  Decreto  Presidencial

94.406/87 de 08 de junho de 1987, artigo 11, inciso I e alínea “i”. Sendo assim, dispondo das

atividades que deverão ser exercidas por essa categoria profissional (COREN-RJ).

Durante a consulta de enfermagem o enfermeiro tem a oportunidade de estreitar laços

com o cliente, onde são compartilhados duvidas anseios percepções, dificuldades, questões

pessoais  e  sociais.  O  reconhecimento  desta  atividade  é  de  suma  importância,  momento

propício para validar procedimentos técnicos e interpessoais. O enfermeiro tem esta atividade

como uma grande aliada  no  processo assistencial  e  como ferramenta  no  processo  ensino

aprendizagem. (Gentil et. al., 2009)

Segundo Gentil et. al. (2009) a consulta de enfermagem mesmo sendo um tema atual

nos  mostra  em registros  históricos  que  enfermeiros  da  década  de  vinte  já  realizavam tal

atividade,  a  consulta  possuía  a  mesma  finalidade  que  a  realizada  atualmente,  porém,

anteriormente era denominada de pós-clinica e acontecia após a consulta com o medico.

Após a implementação da consulta de enfermagem, se teve uma evolução gradativa,

tendo  sua  importância  para  historia  da  enfermagem moderna,  com isso  aos  poucos  esse

atendimento foi sendo disseminado para população. Hoje podemos observar que a consulta de

enfermagem está presente em diversos programas do Ministério da Saúde, tendo seu principal

envolvimento nos programas relacionados às doenças crônicas. (Maciel 2003)

Essa atividade é mais uma conquista, onde se tem o propósito de garantir a qualidade

da assistência e de preservar o bom desempenho do enfermeiro no seu cenário de atuação,

visando assim manter a autonomia profissional. (kopacek; perlini, 2004)

Destaca-se  que  a  consulta  de  enfermagem,  é uma  atividade  que  só  pode  ser

desempenhada pelo  enfermeiro,  caracterizando-o como um profissional  liberal,  totalmente

independente,  não  necessitando  de  supervisão  de  outro  profissional  para  sua  execução

(Vanzin; Nery, 2000).

De acordo com Ribeiro (2009) e Pulga (2005), a consulta de enfermagem envolve uma



sequência sistematizada de ações: histórico de enfermagem e exame físico, diagnóstico de

enfermagem, plano terapêutico ou prescrição de enfermagem, e avaliação da consulta.  Tal

consulta tem como objetivo prestar assistência sistematizada de enfermagem, de forma global

e individualizada, identificando problemas de saúde, doença, executando e avaliando cuidados

que contribuam para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação de sua saúde.

Destaca-se  ainda  que  a  sistematização  da  consulta  de  enfermagem  deva  ser

compreendida da realização de todas as etapas evitando priorizar uma em detrimento da outra.

Mesmo com normatização sobre a  consulta  de  enfermagem,  não existe  informação sobre

tempo  adequado  para  realização  da  mesma,  podendo  assim  desenvolver  estratégia  para

consolidar essa atividade privativa do enfermeiro. (Gentil et.al., 2009).

Atualmente, a consulta de enfermagem possibilita diagnosticar necessidades de saúde,

prescrever  e  prestar  cuidados  de  enfermagem  qualificados  e  resolutivos,  esse  é  um

entendimento mundial entre os enfermeiros docentes, assistenciais e pesquisadores. Diante

dessa questão a observação, o diagnostico e a prescrição, durante a consulta de enfermagem,

requer  avaliação  baseada  em  conhecimento  assimilado  durante  o  exercício  da  profissão.

(Fujimori; Ohara, 2009- pag. 225).

2.2 A CONSULTA DE ENFERMAGEM EM PUERICULTURA

A puericultura efetiva-se pelo acompanhamento periódico e sistemático das crianças

para avaliação de seu crescimento e desenvolvimento, vacinação, orientações às mães sobre a

prevenção de acidentes, aleitamento materno, higiene individual e ambiental e, também, pela

identificação precoce dos agravos, com vista à intervenção efetiva e apropriada. Para isto,

pressupõe a atuação de toda equipe de atenção à criança, de forma intercalada ou conjunta,

possibilitando a ampliação na oferta dessa atenção, pela consulta de enfermagem, consulta

médica e grupos educativos (Ceará, 2002).

A  vulnerabilidade  de  uma  criança  está  evidente  em  todas  as  fases  do  seu

desenvolvimento e crescimento, desta forma a consulta de puericultura tem um forte papel na

participação com a  assistência  sistemática  e  periódica  da criança  saudável,  objetivando a

redução de doenças e agravos. Sendo assim há uma maior oportunidade de alcançar a idade

adulta (CAMPOS, 2011).



A partir de 1984, objetivando aumentar à capacidade resolutiva dos serviços de saúde

na  atenção  a  criança  o  Ministério  da  Saúde priorizou  cinco  ações  básicas  de  saúde com

eficácia comprovada, dentre elas o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento,

fortalecido  pela  consulta  de  puericultura,  tendo  ainda  promoção  do  aleitamento  materno,

imunizações, prevenção e controle das doenças diarreicas e das infecções respiratórias agudas.

(Brasil, 2002).

O Ministério da Saúde apresenta a Agenda de Compromissos com a Saúde Integral da

Criança  e  Redução  da  Mortalidade  Infantil,  ressaltam-se  ações  de  diversos  profissionais

direcionadas  as  crianças,  assim as  mesmas poderão  ser  beneficiadas  com uma assistência

multiprofissional e integral, na qual suas necessidades básicas serão compreendidas e seus

direitos individuais respeitados, baseado na atenção necessária, da promoção à saúde até alta

complexidade. Porém a redução da mortalidade infantil é ainda um grande desafio no País

para os gestores, profissionais de saúde e para a sociedade como um todo (Brasil, 2004).

Com o compromisso de prover qualidade de vida, o ministério da saúde, tem como

objetivos assistência e desenvolvimento das ações de prevenção de agravos, promoção da

saúde integral da criança e redução da mortalidade infantil com o estímulo ao aleitamento

materno nas unidades básicas de saúde, Triagem neonatal, atenção humanizada e qualificada à

gestante e ao recém-nascido, Incentivo e qualificação do acompanhamento do crescimento e

desenvolvimento, Combate à desnutrição e anemias carenciais (Brasil, 2004).

A taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos, vem tendo uma queda vertical ,

redução de  29,02 para 13,82, de 2000 a 2015, com manuais e protocolos do Ministério da

Saúde (MS) onde se preconiza o acompanhamento do desenvolvimento e crescimento das

crianças com menos de um ano de vida, esses números estatísticos vem nos mostrando que

com o acompanhamento dessas crianças a morbi-mortalidade vem ao longo dos anos tendo

uma queda significativa.

Segundo  Brasil  (2004)  algumas  políticas  publicas  criadas  contribuíram  para  essa

redução na mortalidade infantil, como a criação do Programa de Atenção Integral à Saúde da

Criança, a Estratégia de Atenção Integral às Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI) e a

Agenda  de  Compromissos  para  a  Saúde  Integral  da  Criança  e  Redução  de  Mortalidade

Infantil.  A UNICEF (2007) corrobora com a informação supracitada,  aonde aliada a essas

estratégias vem às orientações acerca do aleitamento materno, vacinação e cuidados gerais

com o recém-nascido que acontecem principalmente na consulta de puericultura que se faz o



ponto chave para que todo processo ocorra.

Pela vulnerabilidade da criança nos primeiros anos de vida e as doenças prevalentes na

infância  como  pneumonias  e  diarreias  que  são  associadas  a  desnutrição,  deve-se  ter  um

acompanhamento mais rigoroso da equipe de saúde,  diante desta situação o Ministério da

Saúde preconiza sete consultas durante o primeiro ano de vida, duas consultas dos 12 aos 24

meses e uma consulta anual dos 36 aos 72 meses. (BRASIL, 2002)

De acordo com a Agenda de Compromisso da Criança do Ministério da Saúde (2004)

as causas mais comuns de mortalidade infantil no primeiro ano de vida são as pneumonias e

as diarreias associadas à desnutrição.  Em relação a esse dado o Ministério da Saúde vem

afirmando a importância do acompanhamento do profissional de saúde com o nascimento

saudável e a promoção do crescimento e desenvolvimento da criança em seu primeiro ano de

vida.

Durante a puericultura os enfermeiros lançam mão de ações preventivas, promoção à

saúde, assim sua atuação é de fundamental importância possibilitando detectar precocemente

alterações  que  comprometam o  crescimento,  a  nutrição  e  até  mesmo  o  desenvolvimento

neurológico, motor e emocional da criança (Araujo, 2008).

As ações de puericultura devem ser contínuas e eficientes, desde o nascimento, ou até

antes,  onde  se  realiza  promoção  da  saúde  infantil,  prevenção  de  doenças  e  atividades

educativas à criança e seus familiares. Priorizar a saúde em vez da doença é uma forma de

contemplar  os  mesmos,  por  meio  de  orientações  antecipatórias,  visando  evitar  riscos  de

agravos  à  saúde,  podendo  ainda  oferecer  medidas  preventivas  mais  eficazes,  sendo estes

objetivos básicos deste acompanhamento (DEL CIAMPO et al, 2006).

O acolhimento, vínculo, responsabilização e implantações das ações de saúde, devem

ocorrer em toda faixa etária do ser humano, desta forma a promoção de saúde, prevenção de

doenças e assistência adequada são objetivos preconizados pela puericultura visando maior

qualidade de vida e possibilitando que esta criança cresça e desenvolva todo seu potencial. A

organização de serviços de saúde se faz essencial e sua avaliação também, pois assim permite

identificar as falhas e implementar ações para atingir os objetivos preconizados pela consulta

de  puericultura( GARCIA et. al. ,2008).

2.3 PRECEPTORIA DE ENFERMAGEM



Preceptor é uma palavra derivada do latim que significa “mandar com império aos que

lhe são inferiores” Essa terminologia era utilizada para se referir aos mestres militares, mas

teve  sua  mudança  no  século  XVI  onde  passou  a  ser  referenciada  como  aquele  que  das

instruções, educador, mentor instrutor.  Houaiss (2001).

Ryan- Nicholls (2004) destaca o professor que tem como função de ensinar e inserir

grupos restritos de alunos em suas praticas, desenvolvendo assim a capacidade assistencial,

como preceptor, dando ênfase a inserção do aluno no campo prático, associando uma nova

fase em sua formação como profissional.

Historicamente a enfermagem se desenvolveu através de praticas assistências, com as

irmãs de caridade que praticavam a enfermagem pela intuição sem conhecimentos científicos,

após séculos de pratica aonde a enfermagem se fez presente vieram às primeiras escolas de

enfermagem acompanhadas  de organização dos conhecimentos  científicos buscando assim

status  de ciência  com as  suas  próprias  produções  de teorias  de enfermagem (WALDOW,

2008).

Segundo Santos (2006) o profissional enfermeiro já possui em sua formação um perfil

de  educador  e  conforme  as  DCN/ENF,  (Diretrizes  Curriculares  Nacionais  Do  Curso  De

Graduação  Em  Enfermagem),  o  profissional  deverá  pactuar  com  o  comprometimento

educacional das gerações futuras. O enfermeiro preceptor tem como uma de suas principais

funções, ser aquele que prepara o aluno para o desenvolvimento das praticas de enfermagem.

O  enfermeiro  preceptor  segundo  Botti  (2008)  possui  fundamental  importância  no

processo de formação do aluno, tendo que possuir um perfil diferenciado do meio acadêmico

com uma posição aonde o mesmo insere e socializa novos profissionais no campo pratico de

trabalho.  Demonstrando  compromisso  com  o  processo  ensino  aprendizado  do

desenvolvimento pratico.

Brasil (2008), Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, Vem abordando o ato educativo

em seu primeiro parágrafo para as instituições de ensino superior. O mesmo visa o preparo

produtivo para os alunos que estejam regulares na instituição que se encontram matriculados,

com o objetivo de uma formação pratica no âmbito profissional. Regulamentando assim os

estágios supervisionados.

Segundo a Resolução do COFEN 299/2005 resolve que os estudantes de enfermagem

em seu período de praticas devem obter a experiência em sua parte pratica para que atenda o

curso  em sua  plenitude,  essas  atividades  poderão  ser  realizadas  em diversos  campos  do



sistema de saúde sendo eles privados ou públicos sendo a instituição de ensino responsável

pelos mesmos.

Os  graduandos  de  enfermagem  interagem  com  seus  enfermeiros  preceptores  no

momento do estágio, no qual a síntese articulada entre prática e teoria é denominada práxis, as

condutas são relacionadas a reflexão,  na qual é fundamentada cienticamente e vice-versa.

( Saviani,2005)

De acordo com Silva (2013), o preceptor tem sua identificação na enfermagem como

mediador  de  conhecimentos,  se  responsabilizando  pela  formação  de  futuros  profissionais,

colaborando com mudanças no âmbito da saúde e da enfermagem, contribuindo com novas

práticas.

2.4 TECNOLOGIAS EM SAÚDE E TECNOLIGIAS EDUCACIONAIS

Merhy  (2000)  introduz  o  termo  tecnologia  no  âmbito  da  saúde  classificando  em

tecnologias leves aquelas executadas pelas relações inter-humanos, sendo elas acolhimento o

vínculo estabelecido entre o profissional e o usuário de serviço; tecnologias leve-duras que

englobam  o  conhecimento  no  processo  de  trabalho  em  saúde,  como  a  epidemiologia;

tecnologias  duras  são  aquelas  que  constituem  por  maquinas  que  auxiliam o  cuidado  do

usuário.

Nos tempos atuais o termo tecnologia vem sendo conceituado como um processo de

organização e sistematização de atividades, onde podemos observar nos processos de trabalho

de enfermagem, que de acordo com Meier (2004) a tecnologia no campo da enfermagem se

faz de um agregado de conhecimentos,  sendo eles os conhecimentos específicos,  ou seja,

científicos combinados com os conhecimentos empíricos como concretização no cuidado com

o usuário,  pois  se  faz  um momento  propicio  para  analisar  o  processo  de  seu  trabalho o

levando a uma reflexão de suas ações implementadas no cuidado prestado.

Para  Koerich  et.  al.  (2006),  quando  se  produz  tecnologias  se  produz  também

instrumentos que podem, ser matérias físicas ou simbologias, os mesmos devem satisfazer as

necessidades diversas dos seres humanos. Falando no campo da enfermagem os equipamentos

utilizados necessitam de uma base de conhecimentos para que seja manipulado com isso são

denominados  tecnologias  de  enfermagem.  Pode-se  entender  que  as  tecnologias  em

enfermagem são um conjunto de saberes que foram desenvolvidos ao longo da profissão a fim



de  oferecer  um  cuidado  adequado  e  suprindo  as  necessidades  dos  usuários  de  forma  a

organizar os serviços de saúde.

Chiofi  e  Oliveira  (2014)  ligam  a  qualidade  do  ensino  ao  uso  de  tecnologias

educacionais, no qual o funcionamento positivo se dá através de planejamentos, podendo ser

gerados com suporte filosófico e educacionais. Sinalizam que o termo tecnologia educacional,

esta  em conformidade a  implantações  de ferramentas  que auxiliam na melhora do ensino

contribuindo com a promoção de um desenvolvimento sócio educativo.

Conforme os  objetivos  específicos  da  tecnologia  educacional  regido  pelo  Guia  de

tecnologias  Educacionais  do  Ministério  de  Educação  (ME-2008)  destaco  dois  que  se

aproximam da temática desse estudo, dando suporte teórico e evidenciando a importância da

tecnologia  no  meio  acadêmico  como  uma  das  ferramentas  aliadas  para  um  bom

desenvolvimento de atividades que irão promover positivamente resultados que favoreçam o

processo de aprendizado dos discentes, futuros enfermeiros. São esses os objetivos específicos

colocados pelo guia:

 Estimular  especialistas,  pesquisadores,  instituições  de  ensino  e  pesquisa  e

organizações sociais para a criação de tecnologias educacionais que contribuam para

elevar  a  qualidade  da educação  básica;

 Fortalecer uma cultura de produção teórica voltada à qualidade na área da educação

básica  e  seus  referenciais  concretos.

O  Ministério  da  Educação  (2008)  em  seu  guia   deixa  claro  que  as  tecnologias

implantadas isoladamente não terão tanto  êxito, tendo assim que ser  trabalhada em conjunto

a uma  perspectiva  educacional  comprometida  com  o  desenvolvimento humano,  com  a

formação  de  cidadãos,  com  a  gestão  democrática,  com  o respeito  à  profissão do

professor (preceptor)  e  com  a  qualidade  social  da  educação. Assim a conjunção de

diversos fatores é que favorecerá na  qualidade de ensino.

 

3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE ESTUDO

É um estudo qualitativo,  descritivo,  inspirado na  sociopoética.  Conforme Minayo

(2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,



crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

Minayo  (2012)  destaca  que  o  mundo  das  relações,  das  representações  e  da

intencionalidade, dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos. A

sociopoética destaca-se como uma abordagem do conhecimento do individuo e da sociedade,

transformando assim de maneira poética a realidade da pesquisa para melhor compreensão.

(Gauthier, Santos,1996).

Onde visa à produção da subjetividade, utilizando a sensibilidade, a criatividade e a

relação  com o  outro.  Ao  pesquisador  é  oferecida  a  liberdade  para  a  utilização  de  bases

criativas, baseada na intuição, podendo ser uma pesquisa aberta, mas sem deixar o processo se

perder e assim causar comprometimento com o rigor metodológico (Moraes, et al, 2003).

3.2 REFERENCIAL METODOLÓGICO

Criado  por  Jacques  Gauthier,  pedagogo  e  filosofo,  o  método  sociopoético  foi

idealizado a partir de suas vivências compartilhadas no movimento de luta dos Kanak, povo

indígena  da  Nova  Caledônia,  por  sua  independência  contra  o  colonialismo  francês.  A

sociopoética,  trata-se de uma postura de respeito mútuo e de troca entre saberes intelectuais e

populares (Petit et al., 2005).

A Sociopoética,  de  acordo  com  Fleuri  (2005)  é  uma  proposta  metodológica  que

potencializa   o   conhecimento  de  um grupo por  ser  inovadora,  tornando os  participantes

copesquisadores,  tendo-a  como  uma  metodologia  defensora  do  corpo  como  fonte   de

conhecimento,  explorando  potencial  cognitivo  das  sensações,  das  emoções  e  de  toda

gestualidade, ultrapassa imaginação, a razão e a intuição; Por promover criatividade artísticas

no pesquisar, no aprender e no cuidar do humano, a sociopoética se destaca como ciência

sensível.   Assim Gauthier afirma:

É uma prática e uma teoria da pesquisa e do ensino/aprendizagem que pretende
analisar criticamente a realidade social, ao desvelar o inconsciente de classe, de
grupo,  de  gênero,  de  cultura  e  sub-cultura,  de  faixa  etária,  que  atravessa  as
pessoas e                                                                                             grupos
(GAUTHIER, 1999, p. 13).

Tal  afirmativa,  faz-se  com que  possamos  entender  o  quanto  é  possível  termos  as



pesquisas acadêmicas também como um acontecimento poético. (GAUTHIER  et.  al., 2005).

Gauthier  e  Santos  tiveram  em  1997  o  primeiro  livro  publicado  sobre  o  tema

sociopoética, resultado do doutoramento de Iraci dos Santos, um ícone nessa metodologia, na

obra definiram a sociopoética como pratica social de produção do conhecimento.

“A sociopoética é como um desenvolvimento da Pedagogia do Oprimido de autoria do

educador Paulo Freire, ou melhor, uma continuação do amadurecimento da mesma, que o

próprio  Paulo  Freire  desenvolveu  durante  a  sua  vida”  (PETIT  et.  al.,  2005,  p.  05).  A

sociopoética  entrecruza-se  metodologicamente  e  teoricamente  com outras  abordagens  que

marcaram as décadas de 1960 e 1970 e continuam na contemporaneidade a inspirar novas

pesquisas.  Nas suas raízes, encontram-se contribuições da análise institucional, da pesquisa

ação e também da participante, dos grupos operativos, da arte-educação, dentre tantas outras

(GAUTHIER, 2012).

Segundo  Santos  et.  al.(2006)  a  sociopoética  é  utilizada  pelos  pesquisadores  há

aproximadamente  20  anos,  uma metodologia  "jovem",  onde contempla  a  enfermagem do

Brasil.  Aplicada  em vários  seguimentos,  além da  área  de  enfermagem temos  estudos  na

educação,  psicologia  e  sociologia.  A  abordagem  sociopoética  se  baseia  nos  seguintes

princípios: 1) a instituição do dispositivo do grupo-pesquisador; 2) a valorização das culturas;

3) intenção dos sociopoetas, pensar, conhecer, pesquisar e aprender com corpo inteiro; 4) os

sociopoetas colocam em pratica capacidade criadoras ao privilegiarem formas artísticas de

produção dos dados; 5) os sociopoetas insistem na responsabilidade ética, política, noética e

espiritual do grupo-pesquisador (GAUTHIER, 2009).

Silveira  et.al.(2008)  destaca  a  sociopoética  sendo uma caixa  de  ferramentas,  onde

consiste  o  desenvolvimento  de  conhecimentos  científicos  através  de  processos  subjetivos,

desta forma compromete-se com  uma maior  autonomia  dos envolvidos.

O imaginário é liberado por Jacques Gauthier como ideologia na sociopoética, onde a

interação,  inovações,  regulações  dos  modos,  maneiras,  formas  desenvolvidas  objetivando

pesquisa em Enfermagem, envolve os alunos e professores em um mesmo âmbito,  retratando

a arte, a criatividade, estas  interligadas, onde as  ideias são expostas, absorvidas, levadas a

discussão, podendo assim até ser rejeitadas, produzindo  poesia critica. E assim nesse banho

semântico o fluxo da interação acontece, caracterizando o método sociopoético (GAUTHIER;



SANTOS, 1996).

3.3 CENÁRIO DE ESTUDO

 A escolha por este cenário se deu pela proximidade da pesquisadora com o campo de

atuação, momento em que se tem a oportunidade de conhecer a dinâmica do funcionamento

dos serviços da Rede de Atenção Básica.

A pesquisa foi realizada com enfermeiros-preceptores que realizam ou já realizaram

consulta  de  enfermagem em puericultura  em seis  cenários  distintos,  cinco  unidades  ESF

(estratégia saúde da família) e um Ambulatório Escola, que tem como fonte mantenedora a

Fundação Octacilio Gualberto, que está vinculada a uma Instituição de Ensino Superior de

cunho particular, localizada na região serrana do RJ na cidade de Petrópolis.

O Ambulatório Escola é conhecido pelos usuários como AMBE, localizado no bairro

samambaia na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, possui convenio com o

Sistema Único de Saúde (SUS), prestando serviço ambulatorial para todo o município. Este

ambulatório constitui campo de estagio em Atenção Básica, utilizado pelos alunos dos cursos

de graduação e de extensão em: Enfermagem, medicina,  nutrição,  residentes  de medicina

(pediatria, clinica medica,clinica cirúrgica e estratégia saúde da família), alunos da residência

multidisciplinar (enfermagem, nutrição e psicologia), da pós de psicologia clinica, pós em dor

temporo mandibular e ortodontia.

Nele  são  oferecidos  os  serviços  de  atenção  primaria  e  secundaria  como:  clinica

medica,  clinica  cirúrgica,  pediatria,  ginecologia,  obstetrícia,  dermatologia,  endocrinologia

pediátrica, psiquiatria, psicologia, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia, buco-maxilo,

nutricionista.  Temos atividades  direcionadas para os  alunos do curso de enfermagem, são

essas as consultas  de enfermagem em:  puericultura,  saúde da mulher,  pré-natal,  saúde do

adulto, aconselhamento (atividade conveniada ao programa DST-AIDS do município).

Neste cenário também são oferecidos serviços referencia e contra referencia, como

realização de curativos de pacientes encaminhados pela clinica cirúrgica, medica e vascular,

do próprio AMBE e também do ambulatório do hospital do município. Dando continuidade, o

espaço também oferece vacinas do programa de imunização do ministério da saúde, exames



complementares  (ECG,  Raios-X  e  USG),  grupos  educativos  com:  gestantes,  hipertensos,

diabéticos, portadores de obesidades e\ou acima do peso, incentivo ao aleitamento materno,

portadores de hipertensão e diabetes e com  idosos.

As  cinco  unidades  de  ESF  são  campos  de  estágio,  teórico  pratico  dos  alunos  de

enfermagem, nutrição e medicina, tanto da graduação quanto das residências no seguimento

ESF (medicina) e multidisciplinar (enfermagem, nutrição e psicologia), ficam localizadas em

quatro  bairros  da  cidade  de  Petrópolis,  região  serrana  do Rio de  Janeiro,  são eles:  Nova

Cascatinha, Machado Fagundes, Estrada da Saudade e Boa Vista.

Quadro  1-  Profissionais  que  atuam  nas  ESF  que  serão  cenários  da  pesquisa.  Dados
relacionados ao consolidado da Atenção Básica referentes aos meses de abril e maio 2015.

Nome da unidade População total Tipo de profissionais nº

ESF – Nova Cascatinha 2.893 habitantes (6

micro áreas)

1medico

1enfermeira(preceptora)

1tecnico de enfermagem

1auxiliar administrativo (aprendiz)

6 agentes comunitárias

ESF - Machado Fagundes 3.299 habitantes (7

micro áreas)

1 medico

1enfermeira(preceptora)

1tecnico de enfermagem

1auxiliar administrativo (aprendiz)

5 agentes comunitárias

ESF-Boa Vista 2.708 habitantes (5

micro áreas)

1medico

1enfermeira(preceptora)

1tecnico de enfermagem,



1auxiliar administrativo (aprendiz)

4 agentes comunitárias

ESF-Estrada da Saudade 1 3.178 habitantes  (6

micro áreas)

1medico

1enfermeira(preceptora)

1tecnico de enfermagem

6 agentes comunitárias

ESF-Estrada da Saudade 2 3.847 habitantes  (7

micro áreas)

1medico

1enfermeira(preceptora)

1tecnico de enfermagem

7 agentes comunitárias

Obs:ESF Estrada 1 e ESF Estrada 2,

conta com 01 aprendiz e 01 auxiliar

administrativo

3.4 SUJEITOS DE ESTUDO

Os sujeitos da pesquisa seriam 9 enfermeiros-preceptores, 5 das  Unidades  ESF,  3  do

AMBE   e  1  enfermeiro-preceptor  cobre  férias  e/ou  necessidades  das  unidades  e  do

ambulatório,  porém participaram 5 enfermeiras-preceptoras,  3 da ESF e 2 AMBE, devido

férias,licença  medica  e  problemas  particulares.  Esses  profissionais  realizam  e/ou

supervisionam  a  realização  da  consulta  de  enfermagem  em  puericultura  nos  cenários

supracitados. As três enfermeiras-preceptoras da ESF, cumprem uma carga horária de 40h

semanais, enquanto as 2 enfermeiras-preceptoras do AMBE cumprem horário diferenciado ,1

cumpre 40hs (preceptora e coordenadora da residência multidisciplinar) e 1 cumpre 20hs.

Foram mantidos os critérios de inclusão dos sujeitos, estabeleceram-se: enfermeiros

preceptores  dos  acadêmicos  7º  período  Curso  de  Graduação  de  Enfermagem  das  cinco

unidades de ESF e do Ambulatório Escola ambos cenários  supracitados  que realizam ou já



realizaram a  consulta  de  enfermagem em puericultura  na  Rede de  Atenção Básica  e  que

aceitem  participar  do  estudo.  Como  critérios  de  exclusão:  preceptores  que  não  são

enfermeiros e os enfermeiros que trabalham em um dos cenários porem nunca participaram

dessa atividade (realização da consulta de enfermagem em puericultura).

A realização deste dispositivo se dará conforme o cronograma exposto neste trabalho,

utilizaremos o espaço reservado para atividade educativa, existente no Ambulatório Escola.

Os sujeitos do estudo serão previamente convidados à participarem de um  encontro

com o pesquisador e um facilitador capacitado previamente para auxiliar na dinâmica, com

inspiração  na sociopoética irei utilizar uma das técnicas que Gauthier nos contempla, extraída

do  seu livro “ o livro do iniciante  e  do orientador” (2009).  A técnica que será utilizada

segundo Gauthier (2009), favorece diretamente a criação de confetos, a técnica dos lugares

geomíticos. Ela foi gerada da confluência entre a intervenção de Michel Serres no Seminário

sobre A Identidade, organizado por Claude Lévi-Strauss no ano de 1983, que se referia a um

antigo jogo europeu chamado Jeu de l’Oie  (jogo de ganso), nele haviam lugares singulares

como o poço,  a  ponte,  o  labirinto,  o  hotel,  a  prisão,  e  outros.  No entanto, os lugares

geomíticos surgiram a partir das vivencias de Jacques Gauthier junto aos Kanak, na Nova

Caledônia, lugar no qual haviam lugares considerados sagrados (GAUTHIER, 2012).

Assim  Gauthier  (2012)  destaca  que  na  intervenção  de  Michel  Serres,  os  lugares

presentes no Jeu de l’Oir  estariam presentes na composição da identidade cultural, como um

sistema  dinâmico,  não   tendo  definição  para  as  relações  complexas.  Diante  disso,  na

sociopoética, cada facilitador pode idealizar lugares geomiticos que se façam pertinente.

A oficina será desenvolvida a partir de uma questão: “Se a consulta de enfermagem em

puericultura que você preceptor de enfermagem realiza fosse um poço, como seria esse poço?

E assim sucessivamente, os demais lugares geomíticos sugeridos pela pesquisa.

 Após gravação e/ou filmagem dos sujeitos, as falas serão transcritas imediatamente

para garantir a autenticidade dos depoimentos.

Para  tratamento  e  análise  dos  dados  as  falas  serão  agrupadas  por  semelhança  de

assunto permitindo então a formação de categorias analíticas que permitirão a análise dos

dados.



3.5 CENÁRIO DA OFICINA E SUAS ETAPAS

A oficina aconteceu em um espaço de atividade educativa, existente no Ambulatório

Escola,  tivemos  a  participação  dos  sujeitos  do  estudo  que   exercem  sua  função  como

preceptores de enfermagem das 5 unidades de ESF e do  AMBE.

O convite foi através de correio eletrônico (e-mail), o encontro das cinco enfermeiras

convidadas teve horário determinado, às 15hs. Mesmo com algumas dificuldades para  reunir

todas em um mesmo horário, tudo aconteceu harmoniosamente.

Idealizado e colocado em prática, uma arrumação harmoniosa, manteve-se o ambiente

com aroma característico ao odor de componentes da natureza através de incenso, com leveza

através de uma musica, som ambiente, no estilo “New Age”, solicitarei aos participantes que

se acomodem em cadeiras que estavam ao redor de uma mesa.

O passo a passo da oficina:

I Etapa: 

- Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)

- Assinatura do termo de autorização de uso de imagem e depoimentos

- Apresentação da dos objetivos do Estudo (geral e específico)

- Apresentação da metodologia sociopoética (genérica)

- Apresentação da facilitadora convidada (membro do núcleo de criatividade da UFF)

- Apresentação dos participantes (nome e cenário de atuação)

- Escolha de uma emoção para identificação dos membros do grupo pesquisador

- Relaxamento (técnica da respiração)

 

II Etapa:



- A pesquisadora apresentara sua pesquisa, Instituição na qual esta sendo realizado o mestrado

e sua linha de pesquisa;

- A facilitadora junto com a pesquisadora, explicara o método escolhido (Vivencia lugares

geomíticos) para coleta de dados e como será a dinâmica trabalhando com o imaginário;

- Será oferecido a cada participante, para escolha da cor de preferência, cartolina onde os

mesmos irão escrever uma emoção que os caracterizem;

- Iniciarei o método colocando os locais relacionados com o estudo em forma de desenho no

painel para visualização dos participantes;

- Em seguida solicitarei que individualmente cada um escolha 3 lugares  que desejarem e

usando  o  imaginário  respondam,  também individualmente,   a  pergunta  central  utilizando

separadamente os locais geomíticos previamente escolhidos relacionado ao estudo, exemplo:

“Se a Consulta de Enfermagem em puericultura fosse uma ponte como seria essa ponte?” e

assim sucessivamente com os outros lugares escolhidos;

- Após irei recolher o material confeccionado pelo grupo, mas antes será gravado as falas para

análise, sobre os lugares escolhidos por cada participante e suas colocações;

- Ao final oferecer um saquinho surpresa com guloseimas, lembrando crianças e as delicias da

vida, Será um “mimo”educativo, criativo e decorativo.

A oficina será filmada conforme autorização dos participantes para que não deixemos

me utilizar nenhum detalhe da dinâmica.

 3.5.1 OFICINA

 A oficina aconteceu no dia 13 de Julho de 2016 uma quarta feira, foi realizada em uma

sala de aula na instituição na qual faço parte do corpo docente como preceptora,  de uma

faculdade na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, no município de Petrópolis, onde

foram convidados previamente através  de correio eletrônico 9 enfermeiros  preceptores  da

Rede de Atenção Básica, sendo 5 preceptores que atuam em Estratégia da Saúde da Família

(ESF) e 4  que atuam em um  Ambulatório Escola ( AMBE), ambos conveniados com o Sus,



os usuários das ESF são os cadastrados de acordo  com as áreas de abrangência e os do

Ambulatório Escola são usuários moradores de todo o  município de Petrópolis .

Compareceram 5  enfermeiros  preceptores  dos  9  convidados,  4  não  compareceram

onde  1 estava com comprometimento de saúde, 2 de férias e 1 não pode comparecer com

justificativa de assunto pessoal a resolver.

A doutoranda  Rejane  Eleutério  do  Doutorado  Acadêmico  da  UFF  e  membro  do

Núcleo de Criatividade da Sociopoética aceitou o convite para participar desta oficina como

facilitadora,  colaborando  no  sucesso  da  atividade,  pois  sua  experiência  nos  contemplou,

direcionando junto com a pesquisadora o método sugerido aos participantes. Toda a oficina

foi filmada desta forma conseguimos obter o máximo de material para análise.

Organizamos o cenário onde podemos contar com um ambiente harmonioso, elegante,

carismático,  deixamos a disposição dos participantes um agradável  lanchinho com suco e

biscoitos amanteigados, para adoçar a tarde, uma mesa com ornamentação adequada diante do

tema abordado com elo a criança, saquinhos surpresas para o termino da oficina como um

brinde pela participação.

As cadeiras foram dispostas  em  forma de “U”  facilitando a interação dos sujeitos, foi

realizado de maneira organizada, com a preocupação de manter o ambiente em  harmonia, as

etapas I e II.

Os desenhos dos lugares geomiticos foram confeccionados artesanalmente,  por um

adolescente  de  14  anos  (filho  da  pesquisadora),  o  mesmo  utilizou  de  sua  criatividade,

colocando nos mesmos sua emoção, onde foi deveras importante na escolha dos lugares pelos

participantes,  sensibilizando  os  mesmos  com  o  colorido  e  contornos  retratando

belissimamente os lugares geomiticos: o vento, a ponte, o poço, a galáxia, o caminho, a falha,

o labirinto, o rio e a fronteira.

Importante  registrar  que no momento da meditação o local  escolhido para  oficina

estava próximo a uma obra da instituição, porem mesmo assim o GP manteve-se coeso na

disponibilidade de conhecer o método e envolvidos com a oficina.

No  momento  da  identificação  do  grupo,  para  o  crachá,  foi  solicitado  que  os

participantes do GP, colocassem “A emoção e/ou sentimento” no qual  os caracterizassem,



sendo assim foi muito interessante como cada um teve o prazer de identificar-se  utilizando

diversos argumentos associados a “emoção” e/ou “sentimento” escolhidos, que permitisse a

construção desta etapa.

Diante  disso,  foi  muito  interessante  ouvir o  que  cada  participante  verbalizou

explicando o porquê da “emoção” e/ou “sentimento” escolhidos no momento da oficina. 

Quadro 2- Identificação dos participantes do GP através de emoções e/ou sentimentos.

PAZ

AMBE

“Pela tranquilidade e todo mundo busca a paz,acho que eu estou muito mais hoje

tranquila, é o que todo mundo quer na vida”

FELICIDADE

ESF

“quando agente está feliz tudo de bom vem né, agente faz com que o ambiente se

torne bom, confortável e as coisas boas vem pra gente”

AMÁVEL

ESF

“Porque a minha família diz que sou muito amável, meus amigos, como você falou

alguma emoção que me represente, represente o que sou, então escolhi amável”

ENTUSIASMO

AMBE

“ E não sei se é sentimento ou uma emoção, eu escolhi a palavra entusiasmo, porque

eu acho que quando você falou de metodologia nova me senti entusiasmada e eu

acho que é uma palavra que me representa também”

SONHO

ESF

“ Porque temos várias coisas para fazer, sonhar com coisas melhores,dias melhores.

Não é uma emoção mas um estado de espírito”

“ Não vamos esquecer que as emoções são grandes capitães de nossas vidas, nós

obedecemos-lhes sem nos apercebermos”.  Vicente Van Gogh

 

Sociopoética  nos  reporta  a  um  campo  fértil  através  da  subjetividade,  onde  a

criatividade,  a  expressão  de  sentimentos  são  elementos  importantíssimos.  Desta  forma,

Gauthier (1999) deixa explicito quando se refere à sociopoética como um método disponível à

utilização da criatividade individual e/ou do grupo, onde a existência se torna poética.

De acordo com Gauthier (2009) as produções de um GP são originalizadas através de

produção intelectual, onde temos os problemas, os personagens conceituais e os confetos. A

importância da originalidade, utilizando o corpo como fonte de conhecimento, trabalhando



com o racional e o afetivo, buscando na intimidade dessa mistura o conceito e o afeto, criando

assim a palavra “confeto”, o GP é responsável pela criação dessa mistura, e os facilitadores se

debruçam  no  pensamento  do  grupo,  tendo  em  vista  provocar  reflexões  objetivando  um

confeto original.

Silvia  e  Santos  (2005)  nos  contempla  claramente  que  o  GP,  na  metodologia

sociopoética, tem a representatividade como grupo sujeito da pesquisa, são copesquisadores

responsáveis pelas etapas utilizadas na construção da metodologia.

Desde o inicio da abordagem aos participantes do GP, pude observar como estava

presente um mix de emoções, ansiedade, curiosidade e até uma certa agitação, proveniente do

encontro  entre  os  preceptores  de  cenário  diferenciado,  onde  tiveram  oportunidade  de  se

reunirem.

A experiência da troca de saberes através da realidade de cada participante do GP nos

é de maior valia, obtemos resultados mais palpáveis,  porem complexo para os  pesquisadores

que possuem o habito da colocação clássica de imposição de saberes, não conseguido admitir

o rico aprendizado com o contato direto a vivencia dos sujeitos (SILVIA; SANTOS, 2005).

3.5.2 RELAXAMENTO

A utilização da  técnica de relaxamento é importantíssima  na sociopoética . Segundo

Gauthier  (2012)  favorece  o  encontro  dos  sujeitos  com  o  inconsciente,  assim  não  se  é

trabalhado somente o lado racional do individuo, abre-se fontes mais amplas, com uma critica

envolvida pela criatividade, pela emoção, não tendo a racionalização como base de tudo, onde

as  pesquisas  possam a  ter  seus  participantes  entregues,  obtendo  assim um conteúdo  sem

censura,  sem ter  tempo de  refletir,  avaliar  e  melhorar  as  respostas  que  as  vezes  nos  são

colocadas mecanicamente.

O  ambiente  foi  organizado  e  preparado  para  realização  da  técnica,  objetivando  o

sucesso da mesma, após explicação ao  GP a importância dessa etapa na sociopoética, foi

solicitado que os participantes fechassem os olhos e ao som de uma musica calma e própria

para  a  proposta,  utilizando uma penumbra  (  diminuição de  luz  ),  foram conduzidos  pelo

comando de voz da pesquisadora,  com suavidade e carisma a energia da proposta  tomou

todo o  espaço,    e naturalmente o GP demonstrou  envolvimento com a  atmosfera sensível



que ali fora desenvolvida,  sendo assim foram facilmente   direcionados ao  passo a passo da

técnica  de  respiração,  associada  ao  relaxamento,  fluiu  de  maneira  brilhante  alcançando o

objetivo da proposta inicial, evidenciando    o inconsciente e não somente o racional,  para o

imaginário  emergir  e  assim  sustentabilizar  a  coleta  de  dados  e  consequentemente  seus

resultados.

Gauthier(  2012  )  afirma  ainda  que  a  produção  imediata  dos  dados,  é  de  suma

importância  pois  assim  aproveitamos  a  riqueza  do  inconsciente  em  funcionamento,  os

participantes do GP nesse instante de total relaxamento irão ser protagonistas de um seleto

resultado,  onde  suas  mentes  encontram-se  vazias  sem  interferência  de  fatores  externos,

latejando em suas mentes.

Ao  retornarem  do  relaxamento  os  participantes  do   GP  foram  convidados  a

direcionarem  seus  olhares  em  direção  ao  quadro,   onde  estavam  expostos  os  desenhos

artesanais  dos Lugares Geomiticos selecionados para esta pesquisa.

 Quadro 3- Os" Lugares Geomiticos" utilizados para esta pesquisa :

 PONTE LABIRINTO GALÁXIA

CAMINHO POÇO RIO

FALHA VENTO FRONTEIRA

 Diante dos desenhos expostos ali para o GP, expliquei como seria essa etapa seguinte,

onde  os  mesmos  selecionariam  individualmente  3  lugares  geomiticos  e  imediatamente

colocassem no papel  suas ideias, utilizando o imaginário, porem as mesmas  seriam guiadas

pela seguinte pergunta  como norteadora dessa etapa : “ Se a Consulta de Enfermagem em

Puericultura fosse (exemplo) um poço como seria esse poço?” e assim sucessivamente com os

outros lugares escolhidos.

O GP colocou-se em silencio demonstrando total absorção da proposta, onde todos



participantes se mostraram bem engajados no método, sem resistências, com tranquilidade e

harmonia. Foi um momento que fiquei muito feliz, me senti tranquila, pois percebi que havia

conseguido  transmitir  com  sucesso  o  método  que  foi  utilizado  e  assim  alcançado  a

compreensão dos  participantes  sobre o mesmo.  Foi  libertador,  a  insegurança  rondava-me,

inevitável mas o alívio veio de forma branda e satisfatória, nessa tão esperada etapa, a  coleta

de dados.

Quadro 4- "Lugares Geomiticos" e sua representatividade para o GP. Petrópolis, 2016.

RIO  ( 3 ) VENTO ( 1 ) PONTE ( 4 )

GALÁXIA (  1 ) CAMINHO ( 5 ) FRONTEIRA ( 1 )

O quadro 4 retrata de maneira estrutural, individualmente o que o imaginário permitiu

que  os  copesquisadores  diante  da  sua  própria   reflexão,  pudessem   contemplar   minha

pesquisa com suas ideias,  diante delas pude me debruçar  nos resultados e assim  realizar

minha análise, objetivando resultados que seriam ou não respostas para meus objetivos, tanto

o geral como os específicos.

Em destaque, o lugar geomítico “Caminho” foi à escolha de todos os participantes do 

GP. Tivemos a “Ponte” em segundo e em terceiro o “Rio”.

“ ...como caminho de oportunidade de saúde dessas crianças, das mães que agente
atende, e quem ousa a percorrer esse caminho vai encontrar obstáculos mas você
pensar  em  qualidade  de  vida  para  essa  criança  e  sua  familia,  pode  dar  muita
alegria....” ( Entusiasmo )

“  Escolhi  o  caminho pois  fiquei  olhando  para  imagem   e  pensando  no
desenvolvimento da criança, que  acompanhamos mês a mês, até o primeiro ano de
Vida, quando olhei pensei na primeira, na segunda ,na terceira consulta, o caminho é
arduo, mas tem que ser seguro, ter foco...” ( Amável )

“  O  caminho  significou  para  mim  o  acompanhamento  do  crescimento  e
desenvolvimento, com orientações, caminho promissor” ( Felicidade )



“...promissor ao longo prazo, aquela mãe que frequenta a consulta,  que adere as
orientações.....caminho com sol,plantas, cheio de tudo” ( Paz )

“  Se  fosse  um  caminho ,  seria  ensolarado,  com  muito  brilho,  bem  calmo  e
tranquilo............”    ( Sonho )

Com a dinâmica da VLG, a produção de dados tem respostas que foram direcionadas

por uma questão norteadora, assim o pesquisador deverá encontrar o individual e o coletivo de

cada participante do GP (SANTOS; GAUTHIER, 1999).

Os  participantes  do  GP,  de  maneira  promissora  contemplou  a  pesquisa  com suas

emoções expressadas através do imaginário, contudo sabemos que não somente as emoções

podem compor uma pesquisa, assim o estudo sociopoético viril/classificatório pode evidenciar

oposições,  alternativas,  dicotomias  e  escolhas.  Desta  forma,  baseada  na  contribuição,  o

método sociopoético, origina transformação das pessoas, criando conceitos científicos, que

perpassam pela educação e pelo cuidar mais humanizado ( SANTOS et al., 2004 )

DESAFIOS (1) CONQUISTA(1) LIBERDADE(1) TRANQUILIDADE(
1)

OBSTÁCULOS (2) REPAROS(1) CUIDADO (2)

BELEZA (2) SEGURANÇA(1) SUAVIDADE (1)

Quadro 5- Emoções extraídas após análise da coleta de dados. Petrópolis, 2016



Quadro 6 – O imaginário dos participantes do GP referente à CEP. Petropolis, 2016

Este quadro nos possibilita entender as emoções do GP, através de palavras chaves

norteando  questões expressadas pelos participantes, percebe-se que  as falas são colocadas de

acordo  com a  vivência  profissional,  onde  se  depararam com reflexões  do  seu  cotidiano,

identificando  situações  importantes  para  uma  discussão  acadêmica  objetivando  mudanças

positivas, relacionadas a temática do estudo. 

3.6  PRÉ-ANÁLISE E CONTRA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE DADOS

Nesta  fase  o  pesquisador  respeitando  os  princípios  da  sociopoética  contempla  os

movimentos específicos utilizados pelo grupo e assim lança mão do seu próprio imaginário

para entender e compreender o que o grupo quis dizer.

Diante  dos  dados  obtidos  nas  falas  e  escritas  pelos  participantes  do  GP,

individualmente e de forma grupal, com análise, percebi que existe questões individualizadas,



próprias da consulta de enfermagem em puericultura onde o profissional que a realiza precisa

estar envolvido com uma postura especifica para esse cuidado , onde  a   esperança  de  obter

resultados  positivos  são  importantes,  assim  a  conquista  desse  espaço  deve  se  dar  com

segurança e  tranquilidade,  mantendo  a  responsabilidade  profissional  embasada  pelo

conhecimento científico, assumindo a  liberdade  de atuação com essa clientela, preconizando

um cenário organizado, onde os desafios, servem como aprendizado, porem não podendo ser

ignorados.

 Os  obstáculos  devem ser rompidos  na realização da consulta de enfermagem em

puericultura,  trazendo-a  como  tecnologia   onde  a  beleza do  profissionalismo  encontra-se

entrelaçado a alguns reparos a serem feitos, na discussão entre os participantes foi explícito

como  uma  das   categorias  a   valorização  profissional,  consequentemente  ligada  a  uma

segunda categoria  adesão ao serviço, consulta de puericultura realizada  pelo enfermeiro.

Os  cenários  de  atuação  referenciados  pela  pesquisa,  divergem   em  relação  ao

reconhecimento da atividade CEP,  sendo ambos  preocupados com o cuidado a esse grupo de

usuários que tanto precisam de acompanhamento pois não responde por si, são dependentes.

A reflexão nos  promove a  suavidade do  nosso comportamento,  com competência,

diante da nossa práxis, objetivando garantir espaço do enfermeiro, não muito claro para outras

categorias  de  profissionais  envolvidos  com essa  dinâmica  o  gp  reforça  a  necessidade  de

algumas intervenções, reparos,  no qual  a pesquisa ainda em construção certamente com seu

aporte cientifico irá contemplar o meio acadêmico, corroborando com a fala de outros autores,

para um melhor confeto diante dessa temática.

 Trouxe com muita alegria a fala transcrita de uma das participantes para enriquecer e

evidenciar o sucesso do método usado, antes até de continuarmos com a análise, discussao e

interpretação  dos  resultados,  essa  fala  tem relação  ao  texto  corrido,  supracitado,  onde  a

pesquisadora lançou mão do seu imaginário. Temos abaixo a verbalização da participante PAZ

que contemplou o estudo com sua crítica  ao método usado pela  pesquisadora, foi elaborado

com as "emoções” e os "sentidos" encontrados,  um texto corrido e  explicativo.

" Parabéns, fiquei surpresa com a proposta ,eu me identifiquei muito no seu texto, eu
acho que a vivência que cada um teve aqui e com a fala de cada um,consigo ver
claramente no seu texto e se era essa a  proposta ,  ficou muito boa e eu não só
concordo com minha fala ai presente, mas com a fala de todos. Se validar o estudo é
atender minhas expectativas diante da análise, concordo plenamente com o que foi



mencionado, diante aos obstáculos que  surgiram, vc trás lindamente no seu texto
isso." ( PAZ  )    

   Segundo  Gauthier(  2012  ),  toda  essa  complexidade,  onde  utilizamos  diversos

instrumentos e técnicas,  criando cenários,  buscando a diversidade através do imaginário

supera   técnicas  convencionais. O facilitador não produz dado e sim facilita a produção pelo

GP, através  das técnicas ou dispositivos criativos criados,  posteriormente ele faz uma pré

análise e submete a uma contra análise do grupo.

As  categorias  foram  evidenciadas  na  contra  análise  com  o  GP em  um  segundo

encontro.  Este  foi  realizado  no  AMBE,  onde  somente  cinco  enfermeiras-preceptoras

participaram, houve a falta de uma das enfermeiras-preceptoras, esta atua na Atenção Básica,

no programa da ESF, por problemas pessoais não pode comparecer.

No primeiro encontro obtive dados no qual me favoreceu  organizar um  texto corrido,

supracitado, exaltando as emoções e  os sentidos encontrados nas falas e escrita dos membros

do GP,  evidenciando as  categorias que contemplam a temática, validando assim  o estudo em

questão.

 Gauthier  (2012)  favorece  o  estudo,  conceituando  a  contra-análise  como sendo  o

momento crucial no processo de conclusão do estudo, onde a contribuição pode se apresentar

em forma de discussão com a participação dos membros do GP de maneira que o estudo tenha

o  coletivo  e  cooperativo  do  GP evidenciado.  No  momento  da  análise  o  facilitador  pode

interferir buscando através de inquietações, realizar uma submissão de aspectos escondidos

e/ou recalcados referente à temática.

3.7  ANÁLISE CATEGORIAL

Diante das falas do grupo pesquisador foi procedida análise categorial temática, na

qual as falas foram sendo agrupadas por similaridade, assim as categorias e subcategorias

emergiram para posterior análise. São essas as seguintes categorias e subcategorias:

1-  Valorização  profissional,  através  do  reconhecimento  da  Consulta  de  Puericultura

realizada pelo Enfermeiro na preceptoria.

 1.1- O agir do profissional enfermeiro-preceptor e de outras categorias



1.2- O agir da gestão

1.3- O agir do usuário

2-Interferência do cenário de atuação, na realização da CEP na precptoria.

2.1- No cenário ESF

2.2- No cenário AMBULATORIAL

3-Cultura do modelo biomédico presente na comunidade, interferindo na adesão.

A partir desse momento apresento as categorias isoladamente, que corresponde aos

confetos evidenciados durante a contra-análise.  

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS

1-  Valorização  profissional,  através  do  reconhecimento  da  Consulta  de  Puericultura

realizada pelo Enfermeiro na preceptoria.

Dentro  do  GP  uma  parte  dos  depoentes  expressaram  de  forma  significativa  a

necessidade de obter reconhecimento profissional, para um bom desenvolvimento da consulta

de enfermagem em puericultura, realizada pelos enfermeiros-preceptores junto aos discentes

do 7º período do Curso de Graduação em Enfermagem, enquanto a outra parte, preceptores da

ESF, deixam claro que não encontram essa dificuldade, conseguem obter o reconhecimento

dentro do seu cenário de atuação.

Com base em algumas leituras evidenciei  a valorização profissional  interligada ao

comprometimento, assim o profissional através de sua proposta irá obter esse reconhecimento

do seu trabalho sendo este atrelado a competência profissional.

De  acordo  com  Enio  Padilha  a valorização  profissional  perpassa  por  dignidade,

realização,  reconhecimento,  segurança,  perspectiva  promissoras,  são  essas  5  condições

fundamentais e indicadores para se obter a verdadeira valorização profissional.

Diante das falas do GP destaco o  reconhecimento profissional, esta condição ainda



por Enio Padilha, é um dos fundamentos que requer a participação muito mais de terceiros do

que do próprio desempenho do profissional em questão, o enfermeiro-preceptor. Sendo assim

podemos encontrar dificuldades em obter o tão esperado reconhecimento.

A busca da  valorização profissional,  sendo a consulta de puericultura  realizada pelos

discentes do Curso de Enfermagem na graduação juntamente com enfermeiros-preceptores,

como uma atividade reconhecida por outras categorias de  profissionais e por usuários que

procuram o SUS no cenário da  Atenção Básica, vem  destacada  nesse estudo,  onde dá-se

ênfase  a  realização  da  CEP de  maneira   promissora,  como   uma  forma  de  tecnologia

educacional na preceptoria, enfrentando diversas  dificuldades e obstáculos.

" A reflexão que foi feita remete muito bem o que vivenciamos, o que se vivencia na
consulta de enfermagem, onde a gente busca no atendimento ao paciente  trazer a
suavidade e clareza nas orientações, essa intepretação é  uma interpretação muito
boa,  uma  definição  muito  boa,  ao  mesmo  tempo  agente  pensa  na  valorização
profissional é o que realmente a gente busca, a gente estuda  para isso, a gente busca
para isso, para ter a valorização profissional [...].”  ( Entusiasmado )

Assim observamos que dentro dessa categoria, obtivemos 3 subcategorias que deram

ao estudo uma visão ampla da problemática na qual a pesquisadora se debruçou objetivando

entender  cientificamente  os  fatores  que  por  momentos  dificultam  a  pratica  desses

profissionais na atividade em destaque, a CEP.

 “Eu acho pertinente nesse momento, trazer essa discussão para academia, temos
problemas alem da CEP,  com outras questões, por exemplo  sobre “ tipo de parto”, a
forma dessas crianças nascerem só será mudada no momento que o discurso mudar ,
assim junto com ele a forma de ensinar,  aqui é o lugar para falar [...]  O resultado
desse estudo deve ser trazido para a escola, a pesquisadora se empoderou de um
metodo  científico,  ninguem  esta  aqui  de  brincadeira,  queremos  contribuir,
replicando,  fazendo outros  encontros  para  discutir  o  tema e  mostrar  para  outros
profissionais.” ( entusiasmo)

1.1 O agir do profissional enfermeiro-preceptor e de outras categorias.

Durante  a  oficina  foi  observado  que  as  participantes  verbalizaram  e  escreveram

somente "consulta de puericultura", isso muito me chamou atenção. Detectei que elas não

utilizavam em nenhum momento "Consulta de Enfermagem em Puericultura" assim na contra

análise levei este fato para discussão, buscamos o reconhecimento profissional mas deixamos

as vezes passar de uma maneira despercebida a nossa colocação em relação a CEP , como

pesquisadora esta observação me  provocou inquietação.



"[...] como foi colocado quando falamos só "consulta", o paciente, o usuário acha
que é consulta médica e se ela é uma consulta muito boa ele vai ficar mais confuso
ainda,  isso é até  na fala  do paciente,  ele  não consegue identificar  o  profissional
enfermeiro, as vezes por demonstrar muita competência, como enfermeiro e ele fala
doutora, doutora, porque falta essa valorização profissional até de nós mesmos, por
não orientar o paciente, olha eu sou enfermeira, eu realizo consulta também, falta
explicar isso. A valorização profissional foi o que mais me chamou atenção e o que
eu  concordo  é  que   entro  da  consulta  de  enfermagem  será  viabilizada  isso,  a
valorização profissional." (Entusiasmo )

"Eu tinha o hábito de me apresentar como enfermeira na consulta, mas com o tempo,
acaba perdendo isso,as vezes agente acha que o paciente vai saber por estar escrito
consulta  de  enfermagem  sempre  ali  no  papel,  mas  ai  o  paciente  fala  doutora,
doutora, eu não gosto, ai eu falo não sou medica sou enfermeira, é uma luta que
agente vai ter diária, agente tem que bater muito nessa tecla para nossa valorização,
valorização da nossa categoria. Como foi dito as vezes acabamos desvalorizando a
nossa  profissão.  A sua  fala  conseguiu  interpretar  e  eu  enxergar  a  nossa  falha."
( amável )

"[...] Não falamos sempre que a consulta é de enfermagem, talvez eu peco nisso,
mas no momento que o usuário vai na recepção tirar a ficha é dito, porém eu tinha
que falar no momento do atendimento junto com meus alunos, que é consulta de
enfermagem.  Quando  não  falamos  consulta  de  enfermagem,   não  vejo  como
desvalorização profissional e sim acomodação." ( paz )

"No  meu  caso  a  comunidade  procura,  já  conhece,  então  não  temos  muito  essa
necessidade,  eles  já  sabem que uma consulta  é  com o médico  e  a  outra  com o
enfermeiro.  Eu não vejo essa necessidade assim no meu caso não ficou claro  a
valorização  profissional,  ficou  outras   dificuldades,  pode ser  pela  facilidade  que
tenho por estar ali a 4 anos, o território, a comunidade já nos conhece e sabe como
funciona o serviço, isso é explicito " ( sonho )

A  profissão  “Enfermagem“  percorre  desde  o  seu  surgimento  uma  trajetória

significativa,  onde  até  o  presente  momento  busca  identidade  profissional,  enfrentando

obstáculos,  com  o  objetivo  de  reconhecimento,  comprometendo  o  desempenho  na  sua

atuação, podendo assim também ter interferências no seu lado pessoal. (Stacciarini JM et.al,

2001).

A enfermagem assume esteriótipo e preconceitos que já vem a tempos,  devido ser

vista como uma profissão de desempenho manual, o que leva esta prática ser desvalorizada.

( Jesus et.al, 2010 )

" Eu já superei a questão de me afirmar como enfermeira e que é uma consulta de
enfermagem. No meu dia a dia vai além disso, a resolutividade para o usuário que
me  interessa e é o que interessa para eles.[...] temos que saber da nossa competência
profissional. Tem enfermeiro que necessita colocar doutor no jaleco, importante para
mim é resolutividade." ( Entusiasmo)



A enfermagem lança mão de conhecimentos científicos e técnicos, se apropria de uma

gama de técnicas aprimorada pela prática ética, política e social, vivenciando essas etapas no

ensino, na pesquisa e na assistência. Se coloca diante dos serviços  prestando ao ser humano

promoção  de  saúde,  mantendo  atividades  com  grupos  sociais  e  direcionando  seus

conhecimentos ao indivíduo de maneira especifica quando necessário (Koerich et al, 2005).

“Existe  impasse  pela  falta  de  comunicação,  pela  falta  de  entendimento  que  as
pessoas têm do que realmente é a CE, então se todo mundo dentro do contexto e não
só  os  médicos,  mas  recepcionistas,  os  técnicos  de  enfermagem,  se  todo  mundo
entendesse de fato a proposta da CE, o objetivo da atividade, iria perceber que existe
espaço para todo mundo, onde em momento algum queremos ocupar o espaço do
outro, que nesse caso aqui, o espaço do profissional médico. “(entusiasmo).

“Quando a gente recebe o interno de medicina nas ESF ele vem com uma ideia
totalmente diferente do enfermeiro, quando ele acompanha toda nossa atuação, tudo
que fazemos na unidade ele se assusta,  e muitos relatam que desconheciam suas
atribuições, ai temos que “ ensinar “para esses alunos que já estão no 6º Ano de
Medicina, que estão quase acabando o curso,  que existimos,  o que fazemos e que
somos parte da equipe.”(sonho)

" Vamos nos colocando aos poucos,  quando muda o funcionário da recepção no
posto tenho que parar para explicar como funciona o trabalho do enfermeiro, eles
não entendem muito bem isso." (Sonho)

“Eu penso em parcerias, outros profissionais junto conosco, no ambulatório'(paz)

Os depoimentos afirmam o quanto a Enfermagem ainda  em determinados momentos

precisa se colocar, tendo que evidenciar suas competências, assim faz-se necessário que o

enfermeiro-preceptor esteja disposto a buscar conhecimento através de pesquisas, publicações

e  participação  de   eventos  científicos,  desta  forma  o  reconhecimento  é  alcançado

consequentemente,  onde  outras  categorias  podem  até  apresentar  resistência  e/ou

desconhecimento  das  habilidades  do  enfermeiro,  porem  com  essa  postura  é  possível

demonstrar segurança nas atuações e decisões no campo  profissional.

Diante de todo esse aprimoramento,  nos colocamos de forma segura e competente

objetivando  naturalmente  a  valorização  seguida  de  reconhecimento  profissional,



consequência  de  uma  postura  inovadora  e  impactante,  onde  agregaremos  a  prática  ao

conhecimento cientifico.

1.2- O agir da gestão

A gestão deve estar integrada com todos os serviços prestados pela instituição, deve

objetivar agregar valores financeiros, profissionais e acadêmicos, este por ser um segmento de

ensino, onde deve visar não somente a questão do retorno por conta de gastos existentes mas

também a qualidade do serviço prestado aos usuários, uma colocação do GP,     dividindo

claramente a responsabilidade nessa trajetória de conscientização relacionada a existência da

atividade.

A credibilidade  da  CEP não depende  exclusivamente  do  enfermeiro-preceptor,  ela

precisa ser entendida também por outros seguimentos como pela Gestão.

"Tem que haver treinamento, a gestão deve se preocupar com isso" (Paz)

" O gestor também precisa brigar por essa valorização, abraçar a causa, tem que vir
de cima,  como foi  levantada pela colega (paz) ele tem que entender que a CEP
realizada pelo enfermeiro é importante. Se ele não entende fica difícil, mesmo tendo
bons profissionais. O gestor deve ser um braço dentro desse processo de trabalho."
(Entusiasmo)

"A gestão também influencia na solidificação da CEP, além do MS, mas não é só o
MS. Havia CEP no Centro de saúde, de ponta e com o passar do tempo se perdeu,
acho que a gestão é responsável." (sonho)

“Obstáculos temos com resistências de outros profissionais, mas ai acho que deve
ser  mais profundo a resolução, tentamos conversar,  ficamos tentando sensibilizar
onde tem que ser lá de cima, respeitar mesmo uma hierarquia, ter uma fala deixando
claro que o local é de aprendizado ,mas para todas as categorias. Penso que quem é
prejudicado é  a  criança   as  vezes  fica  esperando vaga  para  ser  atendida  com o
pediatra, podendo ser atendida pelo enfermeiro.” (paz)

“ Encaminhamos as crianças para o pediatra no ambulatório, mas observo que as
vezes essas crianças não retornam, tendo uma desvalorização da CEP. Penso que a
gestão tem que ajudar nisso.”(paz)

“A colega paz falou muito bem, tem que vir de cima para baixo, de uma  instância
de  gestão, de um projeto político pedagógico , porque se não mudar a maneira de
ensinar,  o  menino  que  está  na  escola  vai  replicar  o  que  o  professor
ensinou.”(entusiasmo)



Além da luta devemos continuar com estudos, no espaço stricto senso, a pesquisa
que nos traz respaldos e evidências  científicas,  que devem ser apresentadas para
gestores, para coordenadores, para quem orienta, está a frente do projeto políticos
pedagógicos. (entusiasmo )

“Quando  foi  implantado  o  programa  da  saúde  da  criança  no  município,  que
funcionou no centro de saúde do mesmo, fui  treinado por uma pediatra,  onde o
serviço teve êxito por muitos anos, houve um grande reboliço entre alguns pediatras,
eles não queriam, na época era no nível de município nada haver com a academia e
funcionava muito bem, com consultas alternadas entre o pediatra e o enfermeiro, não
tinha faltas, havia parceria, agora está meio jogado. Mas existem outros municípios
piores, aqui ainda temos espaço.”(sonho)

De acordo com o grupo percebe-se que é  de suma importância  a  interferência  da

gestão  no reconhecimento da CEP,  onde essa postura irá  fortalecer  o  serviço.  Através  da

gestão  obtemos  a  integralidade  dos  serviços,  das  equipes,  o  direcionamento  com rotinas

internas, treinamentos e sensibilizações dos profissionais que ainda se mantêm em um modelo

engessado.

O reconhecimento  no dia  a  dia  da gestão  de  pessoas  tem passos  curtos,  pode ser

considerado o centro de uma trilogia, trabalho, trabalhador e organização, tendo implicações

diretas no processo motivacional, onde assim ocorrem percepções no âmbito da valorização

do  trabalhador  e  de  justiça.  Segundo  Siqueira  e  Gomide  (2004),  o  reconhecimento  está

atrelado  às  expectativas  de  retribuição,  onde  o  individuo  (trabalhador)  contribui  com  a

organização.

Pereira e Ferreira (2014) corroboram deixando claro que a consulta de enfermagem

deve ser vista como um instrumento que agrega no sistema de saúde, identificando agravos,

onde assim os indivíduos deveriam ser conscientizados tendo em vista o quanto essa atividade

é eficaz, porém pouco explorada, e o quanto a capacidade e o conhecimento profissional da

enfermagem deve ser evidenciado.

A diferença de cenário de atuação dos enfermeiros-preceptores colabora na postura

gerencial. O gestor deve estar sempre ciente das dificuldades enfrentadas pelas equipes, ciente

das  atividades  existentes  no  cenário  no  qual  realiza  sua  gestão  e  também  das  ações  e

atividades desenvolvidas pelos profissionais que compõem as equipes.

1.3 O agir do usuário



O grupo se expressa em relação ao  agir do usuário diante da  CEP com falas relatando

suas  experiências no cotidiano, o desafio da sustentabilidade da consulta dentro dos seus

cenários de atuação, buscando a sensibilização dos responsáveis por essa clientela , pois na

puericultura precisamos da credibilidade dos responsáveis pelas crianças.

“Eu acho que  na CEP tem que se  ter paciência, temos que ser esclarecedoras e ao
mesmo tempo firme com a mãe quando não aceita as orientações, é isso.”(amável)

“Ela  leva  conhecimento  a  mãe,  que  vai  lá  tirar   suas  dúvidas,  desconhecendo
totalmente o que será feito com a criança, verificamos isso muitas vezes ali, assim
para chegar a uma abordagem adequada, faz-se orientações, colocando em prática
tudo que aprendemos, nossos conhecimentos.”( felicidade)

Tentamos alcançar na CEP alguns  objetivos, mas tem uma ou outra que mais que vc
oriente constantemente as coisas  não adere, infelizmente.( felicidade)

“Se  tem  a  ideia  que  quando  vamos  realizar  a  CEP,  todos  os  problemas  serão
resolvidos ali, mas ai percebemos que o problema é muito além, que a criança tem
necessidades a mais, sociais, que os pais tem necessidade de melhor compreensão,
então não conseguimos resolver na nossa consulta. Eu sei que sozinha, as vezes, não
consigo resolver tudo, alcançar meu objetivo.”( Paz)

 "Ao longo do tempo vai se consolidando. A divulgação através de cartazes funciona
para os usuários conhecerem a consulta de enfermagem." (Paz)

A enfermagem é uma categoria que ainda precisa estar se apresentando, colocando-se

presente dentro dos espaços que ocupa, a questão cultural é fortemente percebida, onde os

próprios  enfermeiros  acabam  tendo  que  estar  a  todo  tempo  evidenciando  ao  usuário  a

diferença do serviço ali prestado.

A importância  da  divulgação  das  atividades  realizadas  pelos  enfermeiros  se  faz

necessário. De acordo com Pereira e Ferreira (2014), o poder público deve apoiar a categoria,

enfatizando a realização da consulta de enfermagem, provendo sua execução como normas

básicas de educação.

Diante  disso  se  houver  divulgação,  o  usuário  terá  conhecimento  da  existência  da

atividade que envolve a temática do estudo, onde seus protagonistas, os enfermeiros poderão

exercer suas competências, objetivando um aporte tecnológico educacional na preceptoria.

Ainda Pereira e Ferreira(2014) defende a categoria identificando-a como engrenagem

no processo da política brasileira de atenção a saúde e a consulta como instrumento eficaz e

resolutivo, na atenção básica e na prevenção de agravos.



Desta forma a Consulta de Enfermagem em Puericultura deve ser repensada, com o

objetivo de gerar novos impactos, não somente de prescrição medicamentosa, mudando assim

a visão dos usuários, onde a empatia do enfermeiro durante a realização da mesma passe

clareza e suavidade, lançando mão de artifícios exclusivos desta categoria, como a questão da

educação para saúde e orientações diante a questionamentos, dúvidas e outros, na qual   os

responsáveis por essa clientela possam apresentar.  

“A CEP é promissora, proporciona isso ao longo prazo, onde uma mãe leva seu filho
pequenininho sempre na consulta,  adere às  orientações e  quando ele cresce,  não
mais frequenta a consulta, mas mesmo assim ao te ver  na rua,  te reconhece  “ olha
a  tia  “,  vivenciei  isso  no ônibus uma certa  vez.  E  quando a  mãe não  adere  de
imediato as orientações mas com jeitinho, você consegue convencer,  identifico a
CEP como uma atividade positiva.”( Paz)

Acredita-se segundo Bezerra et al.(2008) que a categoria dos enfermeiros encontram

dificuldades devido  questões pessoais, estruturais e de influência cultural, onde se deparam

com valores e crenças da população assistida. Diz ainda, devido a questão cultural,  que a

consulta  segue  um  modelo  biomédico,  tendo  esta  que  ser  encerrada  com  prescrição

medicamentosa e com pedidos de exames.

" tem mãe que só quer pediatra."  (Amável)

Pereira e Ferreira (2014), creem que é possível galgar cada vez mais a confiança  e

valorização dos usuários, mantendo a consulta de enfermagem eficaz, digna e humanizada

tendo-a como estratégia de trabalho, inserida nos programas de saúde.

2- Interferência do cenário na realização da CEP na preceptoria.

O cenário de atuação dos participantes do GP é diferenciado, um grupo atua realizando

CEP em ambulatório enquanto o outro grupo atua em ESF, havendo uma emersão de fatores

diante desta  questão que  divergiram as  opiniões,  onde um grupo se colocou como  mais

favorecido que o outro.

O grupo de enfermeiros-preceptores que atende no cenário ambulatorial  tem como

discurso o enfrentamento aos obstáculos que dificultam a realização da CEP, devido a  vários

fatores que perpassam por essa categoria em destaque, enquanto o outro grupo se coloca de

forma mas confortável na sua praxis, devido atuarem em outro cenário, sendo este o da ESF.



" Eu já rodei nos dois lugares e posso dizer como funciona nos dois,
na ESF se acompanha desde o pré natal." ( amável )

“  A Consulta de enfermagem independente do cenário e do seguimento, é eficaz
para  o  discente  como tecnologia  no  ensino.  Ali  ele  coloca  em pratica  tudo  que
aprendeu em sala de aula, super valida. “( entusiasmo)

 2.1- No cenário da ESF.

Com base nos depoimentos entendemos o Cenário de atuação dos participantes do GP

como uma categoria, apresentando grande influencia para o fortalecimento da CEP, devido a

questão  cultural,  sendo  a  mesma  mais  evidenciada  em  um  cenário  do  que  no  outro,

desmistificando o  modelo  biomédico,  onde  os  enfermeiros-preceptores  da  ESF,  atuam de

maneira mais confortável. Neste cenário os usuários que ali buscam o serviço encontram-se

mais envolvidos com a atividade, não somente pela postura do profissional em evidencia, mas

também pelo trabalho em equipe.

Diante  do  Conselho  Federal  de  Enfermagem  -  COFEN  (1993),  a  Resolução  o

nº159/1993, a Consulta de Enfermagem deve ser obrigatoriamente desenvolvida em todos os

níveis de assistência de saúde e, tanto em instituições públicas quanto em privadas, estando

inclusa a Estratégia da Saúde da Familia-ESF.

De acordo com Pereira e Ferreira (2014) a consulta de enfermagem foi valorizada

tendo como aliado a ESF, fazendo com que a mesma se tornasse mais presente,  prestigiando-

a e evidenciando-a  devido a sua frequência nesse cenário.

Segundo Oliveira  e  Tavares  (2010),  a  visão ativa da intervenção em saúde é  uma

postura  evidenciada  na  ESF,  tornando  como  destaque  o  programa,  onde  o  objetivo  não

somente  aguardar  a  população o  delimitada  se aproximar,  mas  iniciar  e  manter  vínculos,

interagindo  com ela,  onde  de  maneira  reorganizada  o  serviço  de  saúde  se  mantém com

atividades preventivas.  

"[...]  na  ESF é  mais  fácil  o  entendimento  até  dos  alunos,  é  fechado  o  serviço,
diferente do ambulatório. A ESF tem sua rotina junto a comunidade. A criança é
atendida , mas essa assistência vem desde pré natal."( sonho )



2.2- No cenário ambulatorial

Os enfermeiros-preceptores do ambulatório encontram  segundo suas falas, desafios

diferenciados,  onde perpassam não somente pelo desafio de obter o (re)conhecimento das

outras categorias de profissionais mas também pelo conhecimento e entendimento do objetivo

da CEP pelo usuários, buscando desmistificar o modelo biomédico, pois a questão cultural é

bem  evidenciada,  para  conseguir  conquistar  o  espaço  e  matéria  prima,   objetivando  o

processo educacional, utilizando e realizando a CEP, onde se faz necessário lançar mão de

estratégias  educativas  para  captação  de  crianças,  fazer  parcerias  com  outros  módulos,

exemplo  este  a  parceria  com  módulo  saúde  da  Mulher  divulgando  a  existência  da

PUERICULTURA , com acolhimento a gestante encaminhada para o serviço de saúde da

criança após atendimento de pré natal, assim sensibilizamos as mesmas quanto a importância

de procurar o serviço para  agendamento da CEP ao RN de 15 dias de vida.

Diante  da  realidade  ambulatorial,  os  enfermeiros-preceptores  tem  o  auxilio  da

tecnologia no ensino para  melhor  atender  os  discentes  no campo de estágio,  busca-se  a

promoção e prevenção de agravos para esses pequenos usuários, onde a maior preocupação

dos enfermeiros-preceptores é demonstrar para os alunos do 7º período de Enfermagem que a

categoria  requer  criar  modos  para  essa  divulgação  do  serviço,  com  cartazes,   banners,

atividades  educativas,  estratégias  e  outros,  onde a  resolutividade   no ato  do  atendimento

durante  a  CEP,  nos  permite  salientar  a  proposta  do  serviço  oferecido,  onde  através  de

conhecimentos  científicos,  mesmo  existindo  alguns  obstáculos,  se  consegue  atender  as

necessidades  humanas  básicas,  sendo  perseverantes  nas  condutas  de  acolhimento  e

sensibilização ao usuário e explicando os objetivos da CEP para os profissionais de outras

categorias.

“[…] encontrei uma pediatra, que  é um caso a parte, onde falou que seu sonho é
trabalhar em centro de saúde a nível ambulatorial,  com uma enfermeira, pois ela
acha  que  os  pediatras  devem  se  preocupar  com   outras  questões,  como  tratar
doenças,  ter  mas  tempo  para  pesquisar  sobre,  enquanto  os  enfermeiros  são
capacitados para trabalhar com a promoção da saúde, orientando sobre aleitamento
materno,  imunização,  questões  sociais,  tambem  fazemos,  mas  a  categoria  é



capacitada  para,  nem  todos  pensam  assim,  nem  todos  tem  esse
discurso[...]”( Entusiasmo)

“  Acrescento  a  fala  da  colega(entusiasmo)  onde  devemos  trazer   esses  outros
profissionais que levantam a nossa bandeira como a pediatra na qual ela citou, ela
pode estar junto conosco trabalhando o reconhecimento, ela é a voz que os demais
irão  ouvir,   ela  acredita  na  nossa  categoria,  então  ela  irá  replicar  para  seus
pares.”(paz)

Segundo Pereira e Ferreira (2014), a enfermeira se destaca com um papel fundamental

dentro da atenção primária, profissional de grande importância nessa atividade, com trabalho

eficaz e resolutivo dentro desse seguimento de prevenção de doenças.

Bendassolli (2012), contempla a análise com sua conclusão sobre a importância do

outro  e  do  coletivo,  onde  o  valor  do  trabalho  tramita  entre  o  sujeito  e  aquilo  que  ele

desenvolve quando trabalha.

“[...]  a resolutividade para o usuário que me  interessa e é o que interessa para eles.

[...]  temos que saber da nossa competência profissional[...] importante para mim é

resolutividade." ( Entusiasmo)

A busca  é  no  cotidiano as  falas  são  claras  onde  nos  trazem essa  incumbencia  de

estarmos  sempre  dispostos  a  explicar,  colocar  nossa  competencia  profissional  diante  do

entendimento  no  qual  abrange  nosso  trabalho,  quando  expressam  a  competencia  esta

entrelaçada ao conhecimento embasado no científico e utilizando sempre o que aprendemos

através de nossas pesquisas e estudos.

“A CEP é promissora, proporciona isso ao longo prazo, onde uma mãe leva seu filho
pequenininho sempre na consulta,  adere as  orientações e  quando ele cresce,  não
mais frequenta a consulta, mas mesmo assim ao te ver  na rua,  te reconhece  “ olha
a  tia  “,  vivenciei  isso  no ônibus uma certa  vez.  E  quando a  mãe não  adere  de
imediato as orientações mas com jeitinho, você consegue convencer,  identifico a
CEP como uma atividade positiva.”( Paz)  

3- Cultura do modelo biomédico presente na comunidade dificultando a adesão a CEP.

Esta  categoria  foi  evidenciada  pelo  GP  onde  “aparentemente”  encontram-se

desgastados  com a   necessidade  de  estarem sempre  tendo  uma  postura  esclarecedora  da

existência da CEP e sua diferença  do modelo biomédico, com objetivos diferentes, porem



embasados cientificamente, podendo assim atender as necessidades básicas da comunidade.

" Eu já superei a questão de me afirmar como enfermeira e que é uma consulta de
enfermagem. No meu dia a dia vai além disso, a resolutividade para o usuário que
me  interessa e é o que interessa para eles.[...]." ( Entusiasmo)

“Eu acho que  na CEP tem que se  ter paciência, temos que ser esclarecedoras e ao
mesmo tempo firme com a mãe quando não aceita as orientações, é isso.”(amável)

“Tentamos alcançar na CEP alguns  objetivos, mas tem uma ou outra que mais que
vc oriente constantemente as coisa  não adere, infelizmente.”( felicidade)

 " Ao longo do tempo vai se consolidando. A divulgação através de cartazes funciona
para os usuários conhecerem a consulta de enfermagem." (Paz)

  " tem mãe que só quer pediatra."  (Amável)

“[...] Penso que quem é prejudicado  é a criança  as vezes fica esperando vaga para
ser atendida com o pediatra, podendo ser atendida pelo enfermeiro.” (paz)

A consulta de enfermagem deve ser validada como prática assistencial no seguimento

da  área  da  saúde,  objetivando  mudança  de  paradigmas,  com  completa  e  adequada

implantação.  Momento  que  trará  conflitos  devido  a  questão  de  ter  o  modelo  biomédico

implantado,  culturalmente  engessado,  podendo  ocorrer  um desprendimento  desse  modelo

(BEZERRA et al., 2008 )

O sentimento de empatia se torna extremamente importante no vinculo do profissional

enfermeiro  com  a  criança,  sua  família  e  comunidade  onde  este  se  consolida  com  o

relacionamento durante a consulta de enfermagem, estratégias e ações estruturadas por essa

categoria (SILVA et al.,2014 ).

De  acordo  com  Cutolo  (2006),  o  modelo  biomédico  tem  como  ideia  central  o

indivíduo  doente,  onde  o  mesmo  é  acompanhado  após  diagnostico,  e  assim  traçado  seu

tratamento,  com ações  que  englobam a  recuperação  da  doença  instalada  e  a  reabilitação

individual, onde o processo fisiopatológico ocupa espaço, sendo priorizado a doença e sua

cura.

Ainda Cutolo (2006), reafirma a ideia do modelo biomédico, onde o tratamento da

criança doente é de suma importância, visão curativa, mas a existência das limitações quanto

ao  enfrentamento  social  é  visível,  o  modelo  encontra  algumas  incapacidades,  como  a

intervenção  em  questões  sociais,  planos  coletivos  e  atuação  como  modificador  nos

indicadores sociais.



Em consonância Barros (2002), retrata o assunto afirmando que o modelo biomédico

incentiva os profissionais médicos a adquirir um comportamento cartesiano sendo declarado a

necessidade do distanciamento onde ocorre a separação do observador  do que se é observado.

Assim Santos et.al (2008 ) relata que a consulta de enfermagem apresenta o controle

nas habilidades de comunicação, observação e técnicas de ensino, onde o enfermeiro deve se

apropriar de métodos próprios, objetivos definidos, deixando claro sua atuação no serviço de

saúde.

Pires (2009),  destaca a sociedade como estando presa a tecnologias que envolve a

globalização,  o  consumo em evidencia,  e  o  modelo  biomédico,  onde os  valores  que  são

atrelados a solidariedade, o cuidado e uma vida digna, não encontra-se de maneira central

dentro  das  prioridades.  Desta  forma  a  reflexão  se  dá  sobre  a  dificuldade  em  obter

reconhecimento e valorização das práticas realizadas pelo enfermeiro.

De acordo com Oliveira (2004), o usuário tem um papel significativo nessa trajetória

do  reconhecimento  das  atividades  prestadas  pelo  enfermeiro,  subsidiando  essa  reflexão  e

colaborando  na  construção  da  identidade  profissional  da  categoria,  sua  percepção  faz-se

necessário, influencia na prática e no posicionamento desses profissionais  diante a sociedade.

Durante minha trajetória no Ambulatório Escola como preceptora do módulo saúde da

criança orientando os discentes do 7º período do curso de graduação em Enfermagem, tenho

total segurança em afirmar o quanto a comunidade se mostra ainda leiga sobre a questão do

conhecimento em relação a existência da CEP. Durante a atividade educativa de acolhimento

as gestantes em parceria com o módulo da saúde da mulher no pré-natal, já citada no estudo,

onde buscamos sensibilizar as mesmas, explico “puericultura”, conceito, sua importância, seu

objetivo e como funciona a consulta realizada pelo enfermeiro, assim observo na maioria das

vezes  total desconhecimento do termo e da atividade realizada pelo enfermeiro, verbalizam

com  propriedade  a  ausência  de  conhecimento  sobre  o  assunto,  onde  se  mostram

aparentemente surpresos com a atuação do enfermeiro nesse seguimento.

“Eu acho pertinente nesse momento, trazer  essa discussão para academia,  temos
problemas alem da CEP […] “(entusiasmo)

 “O  resultado  desse  estudo  deve  ser  trazido  para  a  escola,  a  pesquisadora  se
empoderou de um metodo científico, ninguem esta aqui de brincadeira, queremos
contribuir, replicando, fazendo outros encontros para discutir o tema e mostrar para
outros profissionais.” ( entusiasmo)



Com base na sociopoética, práticas educativas e sociais, despertam novas perspectivas.

O cuidar pela enfermagem traça caminhos políticos, sociais, geográficos e de cientificidade,

podendo  assim afastar  o  domínio  do  modelo  biomédico,  desmistificando  essa  submissão,

através de saberes que perpassam por diversas áreas, onde a integralidade  no acolhimento ao

cliente se torna evidenciada com um atendimento que visa qualidade de vida para o mesmo

(SANTOS et.al.2010).

5 CONCLUSÃO

O GP deixa explícitas questões que divergem na pratica dos enfermeiros-preceptores,

onde o cenário se torna significativo para um bom desempenho dos discentes diante a CEP,

fez-se necessário compreender e descrever essa atividade, buscando te-la como tecnologia

educacional, onde os confetos foram intensificados, evidenciando fatores que interferem na

realização e reconhecimento da CEP trazidos pelo GP e assim dando visibilidade a identidade

profissional.

Diante da questão cultural,  as estratégias devem ser sempre  reformuladas, para  uma

boa divulgação da CEP assim levantado pelo grupo, objetivando o  rompimento de modelos

engessados,  onde  os  usuários  tenham  acesso  explicitamente,  sobre   a  competência  dos

enfermeiros,  sendo esses incentivados através do reconhecimento e valorização profissional,

trazendo  a  atividade  como  ferramenta  dentro  da  preceptoria,  focando  a  adesão  dos

responsáveis por essa clientela, diminuindo as dificuldades e facilitando o desempenho desses

enfermeiros-preceptores, no âmbito acadêmico.

A participação da gestão foi fortemente colocada pelos participantes como  primordial

na consolidação da CEP,  no que diz respeito ao incentivo do serviço existente, com uma

postura presente,  deixando claro a  importância  do trabalho multidisciplinar  e  estimulando

assim as mudanças de paradigmas.

   A transformação da praxis emergiu do grupo que se propõe a (re)construção das ideias



desses  enfermeiros-preceptores,  transversalmente  com novas  oficinas  de  sensibilização  na

perspectiva da sociopoética onde os mesmos serão envolvidos na repaginagem da CEP.

Será  objetivada  unificação  da  abordagem,  com finalidade  na  formação  de  futuros

enfermeiros pelos preceptores diante de novos confetos produto desse estudo, independente

do  cenário,  dando  visibilidade  a  atividade  como  tecnologia  educacional  na  preceptoria,

buscando como suporte literaturas, manuais, cadernos de atenção básica, direcionados para

essa clientela, fortalecendo a autonomia dessa classe através de conhecimento cientifico.

O reconhecimento  e  valorização  dessa  ferramenta,  poderá  ser  trabalhado  junto  ao

grupo desmistificando um modelo biomédico, trazendo para superfície, limitações de outras

áreas de conhecimento cujo profissionais intervém junto aos  responsáveis por essas crianças,

podendo assim  através da oficina emergir confetos relacionados a necessidade de propagar a

identidade profissional dos enfermeiros.



Aquarela-TOQUINHO

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo.
Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva,
E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva.

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel,
Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu.
Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul,
Vou com ela, viajando, Havai, Pequim ou Istambul.
Pinto um barco a vela branco, navegando, é tanto céu e mar num beijo azul.

Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená.
Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar.
Basta imaginar e ele está partindo, sereno, indo,
E se a gente quiser ele vai pousar.

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida
Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida.
De uma América a outra consigo passar num segundo,
Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo.

Um menino caminha e caminhando chega no muro
E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está.



E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar,
Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar.
Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar.

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá.
O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar.
Vamos todos numa linda passarela
De uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá.

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo (que descolorirá).
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo (que descolorirá).
Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo (que descolorirá).
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7 APENDICES

7.1 CRONOGRAMA:
                              

ETAPAS MAR-
AGO/14

SET-
DEZ/14

JAN-
ABR-15

AGO-
NOV/15

DEZ-
MAR/15-16

ABRI-
AGO/16

AGO-  NOV
/16

ESCOLHA DO
ASSUNTO

X



DELIMITAÇÃO DO
TEMA

X

LEVANTAMENTO
BIBLIOGRAFICO

X X X X X X X

ELABORAÇÃO DO
PROJETO

X X X

APRESENTAÇÃO DO
PROJETO

X

AJUSTES DO PROJETO X

SUBMISÃO AO
COMITE DE ETICA

X

COLETA DE DADOS X X

ANALISE E
IMTERPRETAÇÃO DOS

DADOS

X

CONSTRUÇÃO DO
PROTOCOLO DO

PRODUTO

X X

QUALIFICAÇÃO DO
PRODUTO

X

AJUSTES PROPOSTOS
PELA COMISSÃO DE

QUALIFICAÇÃO

X

 ENTREGA DO
PRODUTO FINAL

X

Tabela elaborada pela pesquisadora

7.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

    Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa, cujo tema é: “Consulta de

enfermagem em puericultura como tecnologia  educacional na preceptoria: estudo

com abordagem sociopoetico”. Afim de cumprir exigência da graduação em enfermagem

da Faculdade Arthur de Sá Earp Neto,  tendo como autora a pesquisadora Verônica de

Oliveira Augusto, sob orientação da Profª Drª Claudia Mara de Melo Tavares.



O estudo tem como objetivo principal:  Compreender a consulta de enfermagem em

puericultura no processo ensino aprendizagem como tecnologia no âmbito da preceptoria.

E específicos:  Identificar os fatores que interferem no desenvolvimento da consulta de

enfermagem  em  puericultura  no  âmbito  da  preceptoria  na  Rede  da  Atenção  Básica;

Descrever a consulta de enfermagem em puericultura como tecnologia na atividade de

preceptoria na Rede da Atenção Básica.

Serão obsevados os aspectos éticos contidos na Resolução do Conselho Nacional de

Saúde  nº 466/2012 que trata de pesquisas e testes em seres humanos, publicada dia 13 de

junho  2012,  no  Diário  Oficial  da  União.  Que  dispõe  sobre  as  Diretrizes  e  normas

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Garantindo sigilo e anonimato dos

participantes da pesquisa.

Declaro ter sido previamente informado (a) de como serão utilizado os dados colhidos

na entrevista, e também ter acesso às informações colhidas e a qualquer momento retirar seu

consentimento sem qualquer penalização.

Estou ciente de que, caso eu tenha duvida ou me sinta prejudicado (a), poderei contatar

a pesquisadora responsável no endereço eletrônico e telefone:

__________________________

_______________________________    

Verônica de Oliveira Augusto                               Profª. Dra. Claudia Mara de Melo
Tavares

Pesquisadora responsável                                                     Orientadora-UFF
Tel: (24) 9.8827-6869
E-MAIL: vaugusto1971@gmail.com

Caso seja necessário algum outro esclarecimento poderei contatar Comitê de Ética em

Pesquisa da Faculdade de Medicina de Petrópolis/  Faculdade Arthur  de Sá Earp Neto

situado na Av. Barão do Rio Branco 1003, através do telefone : (24) 2244-6497 ou pelo E-

MAIL: cep@fmpfase.edu.br  



Petrópolis,___ de ___________de _____.

____________________________________________________

Assinatura do participante

7.3 TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS

Eu ____________________________, CPF ____________, RG_______________,depois



de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da

pesquisa,  bem  como  de  estar  ciente  da  necessidade  do  uso  de  minha  imagem  e/ou

depoimento,  especificados  no  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE),

AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora Verônica de Oliveira Augusto  do

projeto  de  pesquisa  intitulado  “Consulta  de  enfermagem  em  puericultura  como

tecnologia  na  preceptoria:  estudo  sociopoetico”  a  realizar  as  fotos  que  se  façam

necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das

partes.

Ao  mesmo  tempo,  libero  a  utilização  destas  fotos  (seus  respectivos  negativos)  e/ou

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em

favor  dos  pesquisadores  da  pesquisa,  acima  especificados,  obedecendo  ao  que  está

previsto nas  Leis  que resguardam os direitos das  crianças e  adolescentes  (Estatuto da

Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei

N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo

Decreto Nº 5.296/2004).

       Petrópolis, __ de ______ de ________

       _______________________                    __________________________________

         Participante da pesquisa                         Pesquisador responsável pelo projeto

                                    _______________________________________________
                                                Profª. Dra. Claudia Mara de Melo Tavares
                                                  Orientadora-UFF
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