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RESUMO

Objetivo: buscou-se reunir um levantamento bibliográfico em forma de revisão narrativa sobre a produção atual de 
artigos científicos que adotam o conceito de integralidade para analisar as práticas de saúde da criança. Método: foram 
pesquisados artigos científicos produzidos entre os anos de 2009 e 2013. O critério de pesquisa foi a busca virtual em 
sites de produção acadêmica nos últimos cinco anos, tais como o Portal de Periódicos CAPES e bases de pesquisa de 
periódicos nacionais (Scielo, BVS – BIREME e PEPSIC). Resultados: evidenciou-se nos trabalhos estudados que 
apesar dos diversos sentidos dados ao conceito de integralidade, todos corroboram com o ideal de que as crianças têm o 
direito de serem atendidas, adequadamente, no conjunto de suas necessidades e no dever do Estado de oferecer serviços 
de saúde organizados para atender a essas necessidades. Considerações finais: essas devem ser atendidas em todos 
os níveis de assistência, por meio de ações de promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação. Por isso, os 
desafios para implantar e implementar ações em favor da saúde da criança são inúmeros e complexos.

DESCRITORES: integralidade, cuidado, saúde da criança.

INTRODUÇÃO

A integralidade enquanto princípio norteador 
das práticas em saúde tem sido discutida amplamente na 
literatura nos últimos anos (Mattos, 2006; Pinheiro, 2006), 
no debate sobre os rumos do sistema de saúde no Brasil 
e com diferentes entendimentos acerca da amplitude, 
significado e uso do termo (Camargo Jr., 2005 e Souza, 
Moreira e Oliveira, 2010).

Para Camargo Jr. (2005) existem processos 
históricos e constantes de atenção à saúde que produzem 

tradições argumentativas ou confrontos de tendências 
norteadoras da noção de integralidade, os quais agregam 
desde os discursos dos organismos internacionais, 
passando pela legislação recente proposta no Brasil pelo 
Ministério da Saúde, até as proposições e críticas dos 
autores brasileiros, e mesmo com toda essa produção 
teórica, ainda persiste uma indefinição conceitual em meio 
a um aglomerado de idéias e sentidos diversos reunidos 
no termo integralidade.

Mattos (2006) enfatiza a integralidade no Brasil 
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como uma das diretrizes básicas do Sistema Único de 
Saúde – SUS na Constituição Federal de 1988, visando 
o atendimento integral e prioritário nas atividades de
prevenção, sem prejuízo das ações de assistência à saúde. 
Propõe assim três sentidos para o termo integralidade. I) 
Relacionando-o ao movimento conhecido como medicina 
integral, surgido nos EUA, e que no Brasil adotou a prática 
profissional pela articulação das ações preventivas com 
as assistenciais, visando o atendimento integral dentro 
da política de saúde. II) Referente à gestão das políticas 
e práticas de saúde, na maneira de organizar os serviços 
e na execução das ações de saúde, de forma a atender às 
necessidades da população e descentralizar o comando do 
Ministério da Saúde, horizontalizando os serviços de modo 
a potencializar a atenção básica e alterar o modelo centrado 
na assistência hospitalar, sem prejuízo desta. III) Relativo 
às respostas governamentais, aos problemas de saúde mais 
específicos, as chamadas políticas especiais, direcionadas 
a problemas de saúde que atingem grupos populacionais 
tais como as políticas especiais para as mulheres, usuários 
soropositivos, entre outros.

Um avanço citado pelo mesmo autor nessas 
políticas especiais seria a passagem de um estado provisório 
e de ações pontuais, para uma política permanente, gerida 
de forma a enfatizar e incorporar tanto as possibilidades 
de prevenção, quanto as de assistência (Mattos, 2006), e 
como exemplo desse terceiro sentido de integralidade, 
podemos citar as ações de saúde para a infância, iniciadas 
como política especial no Brasil ao longo dos anos 80 e 
incorporadas como parte da legislação e das políticas de 
saúde.

Na legislação, a política de saúde da criança e do 
adolescente foi corroborada principalmente pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069, de 13 
de julho de 1990), inaugurando toda uma inovação na 
sociedade brasileira relativa aos direitos fundamentais, 
à proteção social e à política pública diferenciada de 
atendimento a crianças e adolescentes nas instituições 
brasileiras, contemplando entre outros o direito à vida e 
à saúde, e assegurando o atendimento integral à saúde da 
criança e do adolescente no Sistema Único de Saúde - SUS, 
garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para promoção, proteção e recuperação da saúde (Brasil, 
Ministério da Saúde, 2006, p. 09-12).

O objetivo deste trabalho foi realizar um 
levantamento bibliográfico sobre a produção de artigos 
científicos nos últimos cinco anos (período 2009/2013) que 
adotam o conceito de integralidade para analisar as práticas 
de saúde da criança, pois se ainda persiste a variedade 

de utilizações do termo integralidade até o momento, é 
também inegável a sua proliferação e assiduidade nos 
trabalhos acadêmicos, notadamente nos que buscam 
analisar as práticas dos profissionais e a situação dos 
usuários nos modelos de atenção à saúde vigentes no Brasil, 
como é o caso da área de saúde da criança.

Nos últimos 70 anos, importantes leis e portarias 
foram publicadas no país, a fim de assegurar o direito à 
saúde da criança brasileira de 0 a 12 anos. Hoje, a legislação 
brasileira trata de uma série de temas como imunização, 
aleitamento materno, atenção à saúde do recém-nascido, 
nutrição, prevenção de acidentes e violências, entre muitos 
outros.

Os direitos das crianças e dos adolescentes estão 
assegurados pelas  convenções internacionais e protocolos 
facultativos reafirmados pelo Brasil na Constituição 
Federal (1988) e no Estatuto da Criança e do Adolescente 
ECA (Lei nº 8.069/1990), bem como em políticas setoriais 
do governo referentes à área de saúde (Brasil, 2008 p. 11). 
Segundo Figueiredo e Mello (2007), a atenção à saúde 
da criança, no Brasil, vem sofrendo transformações, 
tendo influências de cada período histórico, dos avanços 
do conhecimento técnico-científico, das diretrizes das 
políticas sociais e do envolvimento de vários agentes e 
segmentos da sociedade.

O primeiro programa estatal de proteção à 
maternidade, à infância e à adolescência de que se tem 
notícia foi instituído durante o Estado Novo (1937/1945). 
As atividades desse programa eram desenvolvidas pelo 
Departamento Nacional de Saúde do Ministério da 
Educação e Saúde, por intermédio da Divisão de Amparo 
à Maternidade e à Infância. Em 1940, essas atividades 
foram delegadas ao Departamento Nacional da Criança 
(DNCr), criado pelo então presidente Getúlio Vargas com 
a assinatura do Decreto-Lei nº 2.024, de 17 de fevereiro 
daquele ano (Brasil, 2008, p. 9-10).

Com o desmembramento do Ministério da 
Educação e Saúde, foi instituído, em 25 de julho de 1953, 
o Ministério da Saúde, que incorporou e assumiu as ações
até então de responsabilidade do DNCr (Brasil, 2008 p. 11). 
A partir daí, inúmeras ações foram criadas, na forma de 
programas e políticas, passando por uma série de mudanças 
de nomenclatura e gestão. A Figura 1, por meio de uma 
linha do tempo, apresenta os diversos setores e programas 
pelos quais foram desenvolvidas as políticas públicas de 
atenção à saúde da criança ao longo de 60 anos, desde o 
surgimento do Departamento Nacional da Criança, em 
1940, até a criação da Área Técnica de Saúde da Criança 
e Aleitamento Materno em 1998.
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Figura 1. Linha do tempo da gestão de saúde da criança no Brasil

Fonte: Brasil, 2008, p. 15

No contexto atual, diante dos desafios apresentados 
e reconhecendo as iniciativas e o acúmulo de experiências, 
o Ministério da Saúde organizou recentemente uma grande
estratégia, a fim de qualificar as Redes de Atenção Materno-
Infantil em todo o país com o objetivo de reduzir as taxas, 
ainda elevadas, de morbimortalidade materna e infantil no 
Brasil. Trata-se da Rede Cegonha (Brasil, 2012, p. 17-18).

A Rede Cegonha deve ser implementada em 
parceria com estados e municípios, gradativamente, 
em todo o território nacional. Ela traz um conjunto de 
iniciativas que envolvem mudanças no modelo de cuidado 
à gravidez, ao parto/nascimento e à atenção integral à saúde 
da criança, com foco nos primeiros dois anos e em especial 
no período neonatal. Baseia-se na articulação dos pontos 
de atenção em rede e regulação obstétrica no momento do 
parto, qualificação técnica das equipes de atenção básica 
e no âmbito das maternidades, melhoria da ambiência 
dos serviços de saúde (UBS e maternidades) e ampliação 
do número de serviços e profissionais, para estimular a 
prática do parto fisiológico e a humanização do parto e do 
nascimento (Brasil, 2012, p. 18).

A rede de saúde em geral e a rede de saúde da 
criança em particular, são organizadas em cada território 
de saúde e compostas por um conjunto de equipamentos 
públicos que prestam serviços à população e são 
complementados com serviços privados. Os serviços são 
organizados de maneira hierarquizada e regionalizada em 
três níveis de atenção: básica, de média e alta complexidade 
(Brasil, 2012, p. 224).

Os serviços da atenção básica são compostos por 
unidades básicas de saúde e por equipes de saúde da família 
(ESF). A atenção básica responde pela coordenação do 
cuidado no território, organizando suas ações de saúde 
no âmbito individual e coletivo, abrangendo ações de 

promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção 
da saúde. (Brasil, 2012, p. 224).

A atenção especializada e de apoio à gestão 
compreende os equipamentos de média e alta complexidade 
formados por hospitais, maternidades, unidades de 
pronto atendimento (UPA 24h), serviços de urgência 
e emergência e serviços/unidades especializadas no 
atendimento de crianças e adolescentes em situações de 
violência e que também são prestados por organizações 
não governamentais (Brasil, 2012, p. 225).

Portanto, a partir dessas considerações sobre a 
importância da noção de integralidade em saúde e sua 
relação com ações voltadas à saúde da criança, será 
apresentado neste artigo um recorte das publicações em 
periódicos nacionais tratando do tema integralidade, e 
relacionando-o às pesquisas, metodologias e resultados 
obtidos no cuidado da infância, conforme outros trabalhos 
sobre o mesmo tema em períodos anteriores (Cursino 
e Fujimori, 2012; Cursino, Fujimori e Gaíva, 2012), ao 
mesmo tempo buscando traçar uma reflexão crítica sobre 
a literatura encontrada mais recentemente, entre os anos 
de 2009 e 2013, e assim contribuir para a continuidade do 
debate acerca da integralidade e das práticas hoje adotadas 
na área de saúde da criança (Andrade et al, 2013).

MÉTODO

Para o levantamento bibliográfico aqui realizado, 
foram pesquisados artigos científicos produzidos nos anos 
de 2009 a 2013. O critério de pesquisa foi a busca virtual 
em sites de pesquisa e produção acadêmica, tais como o 
Portal de Periódicos da CAPES e bases de pesquisa de 
periódicos nacionais (Scielo, BVS – BIREME e PEPSIC).
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As palavras-chave utilizadas foram “integralidade 
e criança” e “integralidade e infância”, com pesquisa 
minuciosa de títulos, resumos e palavras-chave dos 
artigos. Foram selecionados 08 artigos com relatos 
de pesquisas ligadas à área de saúde da criança que 

utilizaram o termo integralidade em seu título ou ao longo 
do trabalho, sendo 06 (seis) na atenção básica (saúde da 
família, unidades básicas, contexto rural e domiciliar) e 02 
(dois) na área da atenção hospitalar, conforme detalhado 
no quadro abaixo.

QUADRO I. Artigos que tratam do tema Integralidade na atenção básica e hospitalar, no período 2009-2013

Autores Ano Título Periódico

Erdman e Sousa. 2009 Cuidando da criança na atenção básica de saúde: 
atitudes dos profissionais da saúde

São Paulo, O Mundo da Saúde, 33(2), 
150-160.

Erdman, Sousa e 
Mochel.

2010 Modelando a integralidade do cuidado à criança na 
atenção básica de saúde

Porto  Alegre ,  Revis ta  Gaúcha de 
Enfermagem, 31(4), 701-707.

Milbrath et al. 2009 Integralidade e acessibilidade no cuidado à criança 
portadora de paralisia cerebral

São Paulo, Acta Paulista de Enfermagem, 
22(6), 755-760.

Beheregaray e 
Gerhardt.

2010 A integralidade no cuidado à saúde materno-infantil em 
um contexto rural: um relato de experiência

São Paulo, Saúde e Sociedade, 19(1), 201-
212.

Campos, Toledo 
e Faria.

2011 Clínica gestáltica infantil e integralidade em uma 
unidade básica de saúde

Goiânia, Revista da Abordagem Gestáltica, 
17(1), 23-29.

Tanaka e Ribeiro. 2009 Ações de saúde mental na atenção básica: caminho para 
ampliação da integralidade da atenção

Rio de Janeiro, Ciência & Saúde Coletiva, 
14(2), 477-486.

Santos et al. 2009 A integralidade nas ações da equipe de saúde de uma 
unidade de internação pediátrica

São Paulo, Interface - Comunicação, Saúde, 
Educação, 13(31), 359-368.

Quirino e Collet. 2009 “Fácies” do trabalho de enfermagem na assistência à 
criança hospitalizada

Goiânia, Revista Eletrônica de Enfermagem, 
11(3), 681-687.

Fonte: Pesquisa bibliográfica

Na leitura dos artigos, buscou-se realizar a análise 
dos mesmos a partir de dois pontos principais: 1) noção de 
integralidade utilizada no trabalho; 2) método e resultados 
obtidos na pesquisa. Após, procedeu-se uma breve 
discussão, de modo a traçar um recorte o mais fidedigno 
possível (mesmo que de cunho preliminar), das práticas 
de integralidade voltadas à saúde da criança encontradas 
na atualidade.

Iniciaremos a descrição a partir dos artigos 
encontrados que relataram pesquisas acerca de ações 
voltadas à criança na atenção básica, por serem em maior 
número (06 artigos). No item seguinte, comentaremos 
brevemente sobre as pesquisas de ações com crianças na 
área hospitalar (02 artigos).

INTEGRALIDADE E SAÚDE DA CRIANÇA NA 
ATENÇÃO BÁSICA

Sobre a atitude dos profissionais no cuidado com 
crianças na atenção básica, Erdmann e Souza (2009), 

e Erdmann, Souza e Mochel (2010) realizaram 02 
pesquisas na Cidade de São Luís, chegando a resultados 
distintos aparentemente com a mesma (ou quase a mesma) 
população de sujeitos. No primeiro trabalho, de 2009, 
utilizam a noção de integralidade do cuidado como 
uma dimensão em que as ações e práticas em saúde são 
determinadas pela especificidade das relações, as quais se 
configuram como atitude interativa na relação entre sujeitos 
e ampliam as visões sobre saúde, incluindo e valorizando 
a escuta e o diálogo.

Já no segundo artigo encontrado, de 2010, esses 
autores utilizaram o conceito de integralidade como 
princípio da política de saúde, remetendo à compreensão 
de que os fatores que interferem na saúde da criança são 
amplos e perpassam por outros setores que não só a saúde. 
Assim, a integralidade é sustentada e defendida como valor 
nas práticas dos profissionais de saúde que se expressa na 
forma como estes respondem às necessidades das pessoas 
atendidas. Portanto, a concretização de um sistema integral 
de saúde não passa pela aplicação exclusiva dos saberes 
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disciplinares, mas é entendida como o entre-relações de 
pessoas, com efeitos e repercussões de interações positivas 
entre usuários, profissionais e instituições traduzidas em 
tratamento digno e respeitoso, com qualidade, acolhimento 
e vínculo. Nessa medida, a integralidade do cuidado será 
possível se há condições concretas para o diálogo, para o 
vínculo e para a solidariedade quando consideradas em 
seus contextos mais amplos e incluindo a organização e o 
funcionamento de uma rede de serviços.

Na pesquisa realizada, Erdmann e Souza (2009) 
entrevistaram 29 sujeitos, entre gestores, enfermeiros, 
médicos do PSF e mães de crianças, para verificar 
como todos se relacionavam entre si, com os outros e 
com o contexto social mais amplo, os valores nos quais 
acreditavam e a capacidade de articular conhecimento, 
sensibilidade e criatividade, verificando se assim 
alcançariam uma dimensão ampliada da integralidade do 
cuidado e das necessidades da criança.

Os resultados encontrados nas respostas dos 
participantes apontam para a necessidade de novas 
tecnologias de cuidado, e para a ampliação da capacidade de 
acolhimento e da disposição de escuta e responsabilização 
dos trabalhadores de saúde em lidar com a dor e com 
o sofrimento, bem como trabalhar pela autonomia das
pessoas sob seu cuidado.

Não obstante, apesar dos avanços detectados 
pelos pesquisadores nas falas dos participantes quanto 
ao atendimento em saúde, muito ainda há por fazer, já 
que a perspectiva da integralidade concretiza-se por 
um processo horizontal e dialógico, acompanhado de 
uma compreensão e abordagem à criança como ser em 
crescimento e desenvolvimento, exercitando o falar, o 
ouvir, o comunicar-se, o criar e o agir, incluindo, também, 
a família e a comunidade, como estratégia para a superação 
do modelo biomédico e disciplinar da atenção em saúde, 
o qual no momento permanece vigente, mesmo com as
relativizações presentes (Erdmann e Souza, 2009).

Já na segunda pesquisa, Erdmann, Souza e Mochel 
(2010), utilizando o mesmo número de sujeitos, e um 
sentido de integralidade complementar à idéia de vínculo 
solidário e diálogo permanente, direcionam o cuidado 
à criança na Atenção Básica de Saúde (ABS) para uma 
proposta focada mais na organização dos serviços aliado 
a um processo que já envolve uma rede de instituições e 
unidades prestadoras de serviços de forma a obter impacto 
sobre as diversas circunstâncias do processo de viver da 
criança. Trata-se de um fazer/pensar integrado e ampliado 
do serviço e da equipe, e não mais apenas da tarefa de 
um profissional ou de uma categoria isoladamente. Neste 

segundo estudo já não participaram mães de crianças, 
apenas gestores da saúde, docentes de pós-graduação e 
graduação em enfermagem e medicina, enfermeiros e 
médicos das equipes de saúde da família de São Luís, 
Maranhão. Os participantes expressaram que no cuidado à 
criança buscam os demais membros da equipe e de outras 
equipes para trocar informações, visando o esclarecimento 
de dúvidas e a resolutividade dos problemas apresentados 
pela criança. Nesse sentido, a eficiência e a eficácia dos 
serviços na perspectiva da integralidade, requerem uma 
modalidade de trabalho que traduza formas de conectar as 
diferentes ações e os distintos profissionais em um coletivo 
de agentes presentes para atender as demandas em saúde.

Os relatos apontam para existência de trocas de 
saberes, experiências e habilidades numa articulação entre 
as ações desenvolvidas pelos profissionais da mesma 
equipe e entre equipes. É interessante ressaltar que o 
trabalho em equipe apresenta duas conformações: equipe 
agrupamento e integração. A primeira noção é caracterizada 
pela fragmentação e a segunda, pela articulação mais 
condizente à proposta da integralidade das ações de 
saúde.  A interação dos agentes permite a construção de 
um “projeto comum” de cuidado pela comunicação e 
cooperação.

Há movimentos em busca de transformações, tanto 
na organização de cursos de qualificação, por exemplo, 
assim como nas práticas pedagógicas em diferentes 
estágios de formulação, acumulação e implementação nas 
diversas carreiras, regiões e contextos onde ocorrem os 
processos de formação dos profissionais de saúde. Esses 
movimentos, segundo os autores, favorecem a construção 
de práticas cuidadoras coerentes com o princípio da 
integralidade (Erdmann, Souza e Mochel, 2010).

Noutra pesquisa, Milbrath et al (2009) também 
caracterizam a integralidade como remetendo à 
indispensável interconexão entre os serviços. Para esses 
autores, essa interconexão estabelece por meio de redes 
assistenciais, as quais reconhecem a interdependência 
de cada uma das esferas de atenção, visto que nenhuma 
delas dispõe da totalidade dos recursos e competências 
necessários para a solução dos problemas de uma 
população em seus diversos ciclos de vida. Esses autores 
realizaram pesquisa para verificar o nível de acessibilidade 
de crianças portadoras de paralisia cerebral na rede de 
serviços da cidade de Rio Grande – RS, e se o atendimento 
contemplava o princípio da integralidade na assistência à 
saúde, bem como o acesso à atenção primária e à Estratégia 
de Saúde da família (ESF), numa investigação com seis 
famílias de crianças portadoras de paralisia cerebral 
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decorrente de asfixia perinatal grave. A coleta dos dados 
foi realizada através de entrevista semi-estruturada, no 
domicílio dos sujeitos.

Constatou-se nos depoimentos dos usuários a 
ausência de uma assistência integral à saúde da criança 
portadora de necessidades especiais decorrentes da 
paralisia cerebral, não havendo relação de hierarquização da 
assistência entre os níveis de atenção, nem a referência e a 
contra-referência entre eles, incluindo unidades de atenção 
básica, ESF e demais serviços. Há dificuldade, também, 
no acesso das crianças aos serviços, à continuidade e à 
adequação e prepara dos profissionais no atendimento de 
crianças portadoras de necessidades especiais, com certos 
cuidados sendo feitos pelas próprias famílias, as quais têm 
a visão da unidade de saúde como um local apenas para 
vacinação e
 não para atendimento e cuidado das crianças, e ainda um 
total desconhecimento da população do estudo sobre a 
assistência prestada pela ESF (Milbrath et al 2009).

Em outro trabalho, Beheregaray & Gerhardt 
(2010) adotam também a noção de integralidade sugerida 
por Mattos (2006) para organizar os seus pressupostos em 
três grandes conjuntos  de sentidos da integralidade, sendo 
eles: o atributo da prática dos profissionais; o atributo 
da organização dos serviços e o atributo das políticas 
governamentais. Estes autores não citam a chamada inter-
relação entre profissionais e usuários, preferindo trabalhar 
com a política de saúde, apesar de adotarem os mesmos 
conceitos dos primeiros artigos aqui analisados.

Nesse caso, preferem utilizar outros termos, 
tais como o acolhimento, o vínculo/responsabilização 
e a qualidade na atenção, como forma de facilitar a 
compreensão e a operacionalização prática do princípio 
da integralidade, os quais definem que os atributos da 
prática profissional e organização dos serviços precisam ser 
traduzidos pela articulação dos conceitos de acolhimento e 
vínculo com os usuários, para operacionalizar a prática da 
integralidade na responsabilidade e qualidade da assistência 
prestada (Ibid.). A coleta de dados da pesquisa foi realizada 
em visitas domiciliares com 80 crianças menores de seis 
anos do meio rural do município de Arambaré-RS, além 
de conversas com profissionais e representantes do setor 
da saúde da cidade. 

Os autores constatam que a população rural vive 
em condição de desvantagem, uma vez que os serviços e 
a atenção à saúde são quase exclusivamente projetados 
para a população urbana. Ainda, o modelo assistencial e 
o processo de trabalho desenvolvido dificultam a prática
da integralidade. Essa situação é traduzida por questões 

que envolvem o acesso, o acolhimento, o vínculo e a 
responsabilização por parte dos profissionais.

Dessa forma, parece necessário repensar a saúde 
da população rural desenvolvendo políticas específicas 
às peculiaridades epidemiológicas e culturais, serviços 
acessíveis geograficamente e atendimento realizado por 
equipes que desempenhem cuidado acolhedor e resolutivo, 
de forma que seja possível adotar na práxis profissional 
os princípios da integralidade na assistência aos usuários 
(Bereregaray e Gerhardt, 2010).

Noutra perspectiva, buscando relatar experiência 
com usuários em Unidade de Saúde, Campos, Toledo 
e Faria (2011) descrevem atividades de atendimento 
psicológico adotando o referencial teórico-metodológico 
da gestalterapia (que valoriza o existir, o ser no mundo, 
a espontaneidade e autenticidade do indivíduo) e a 
Legislação acerca da saúde pública produzida pelo 
Ministério da Saúde. Citam a integralidade em acordo 
à Constituição Federal de 1988 e da lei 8.080 (Lei de 
criação do Sistema Único de Saúde – SUS), como princípio 
doutrinário de reconhecimento da totalidade do indivíduo 
integrante de uma comunidade e também da necessidade de 
existência das ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde, bem como das unidades prestadoras de serviços 
à população em geral.

Considerando a grande demanda de atendimento 
de crianças advindas das escolas e famílias, os autores 
optaram por desenvolver um trabalho em grupo, aliando a 
nova forma de compreender a saúde com base no indivíduo 
e sua totalidade – o que remete aos princípios da Gestalt-
terapia e sua visão holística do ser humano, buscando a 
superação do modelo biomédico, o qual trata o indivíduo 
analisando-o em partes, em detrimento do todo.

Desta forma, a prática incluiu o manejo de 
atividades lúdicas em grupo com crianças (e a cada 
três sessões do grupo infantil se realizava uma sessão 
incluindo os pais) e o exercício da clínica ampliada. As 
atividades lúdicas buscaram facilitar o acesso infantil à 
compreensão dos significados atribuídos às vivências, 
visto que permitem à criança experimentar e reproduzir 
situações cotidianas em um ambiente que lhe possibilite o 
exercício de ajustamentos criativos, incluindo as atividades 
em conjunto com os pais.

A clínica ampliada, exercida em conjunto com 
profissionais de varias áreas da saúde, ligados à Estratégia 
de Saúde da Família – ESF, e Equipes de Saúde Mental, 
com reuniões semanais com médicos, enfermeiros,  
nutricionistas e terapeutas ocupacionais, entre outros, além 
de um trabalho intersetorial com a escola das crianças, 
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possibilitou uma compreensão mais abrangente da 
realidade vivida pela criança, e de como o contexto social 
contribui para a constituição da subjetividade, de forma 
que a clínica ampliada e a intersetorialidade são elementos 
importantes no processo terapêutico com crianças visando 
à integralidade da atenção à saúde (Campos, Toledo e 
Faria, 2011).

Em um trabalho desenvolvido sobre as ações 
de saúde mental na atenção básica como caminho para 
ampliação da integralidade da atenção, Tanaka e Ribeiro 
(2009), apontam que desde o início da implantação do 
SUS, a Atenção primária à saúde (APS) e a Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) são propostas que têm buscado 
dar conta do desafio de organização dos serviços e 
das práticas em saúde, ressaltando nos últimos anos a 
aproximação entre as legislações da Atenção Básica de 
Saúde, Política de Saúde Mental e Saúde Mental Infantil 
na Atenção Básica. Entretanto, estes autores não se detêm 
no conceito de integralidade, apenas citam em determinado 
momento Emerson E. Merhy (2002), quando se referem 
à incorporação efetiva de tecnologias leves, entendidas 
como acolhimento, vínculo e responsabilização (conceitos 
já indiretamente citados na pesquisa de Beheregaray e 
Gerhardt, 2010), em contraponto às tecnologias leves-duras 
(saberes e práticas bem estruturados) e duras (máquinas 
e instrumentos) para ampliação do alcance da prática na 
saúde mental.

O trabalho acima analisou a atenção prestada a 411 
crianças de cinco a onze anos em uma UBS na cidade de 
São Paulo, e foram feitas entrevistas complementares com 
pediatras. O trabalho mostra que os pediatras têm baixa 
capacidade de reconhecer problemas de saúde mental em 
crianças. Os principais fatores relacionados a este baixo 
desempenho apontados foram a deficiência na formação 
e a carência de possibilidades em atuar concretamente 
frente à queixa ou hipótese diagnóstica, tais como o curto 
tempo das consultas e a falta de profissionais ou equipes 
especializados que sirvam de retaguarda ao atendimento, 
além do fato de os encaminhamentos para serviços 
especializados serem considerados problemáticos, difíceis, 
não confiáveis e com baixo retorno.

O processo de reorganização do trabalho na atenção 
básica deve então contemplar a oferta de apoio técnico 
específico em saúde mental, propiciando a incorporação 
de tecnologias de intervenção mais apropriadas, como 
acolhimento e escuta qualificada. A incorporação dos 
aspectos psicossociais na prática cotidiana da atenção 
básica possibilitará o planejamento das ações (incluindo as 
mudanças na formação dos médicos) destinadas à melhoria 

da qualidade da assistência à saúde mental da infância 
na atenção básica, abrindo caminho para a ampliação 
do conceito de saúde-doença na abordagem das crianças 
atendidas na rede básica de serviços de saúde do SUS 
(Tanaka e Ribeiro, 2009).

INTEGRALIDADE E SAÚDE DA CRIANÇA NA 
ATENÇÃO HOSPITALAR

Santos et al (2009), discorrem sobre a integralidade 
nas ações da equipe de saúde de uma unidade de internação 
pediátrica. O sentido de integralidade tomado como 
referência neste trabalho é o de Mattos (2006) já citado 
no início deste artigo e no tópico anterior. O cenário de 
estudo foi uma unidade de internação pediátrica de um 
hospital universitário localizado no interior do estado do 
Rio Grande do Sul (RS), o qual integra a rede pública de 
saúde enquanto hospital de referência em nível terciário 
para toda a região centro-oeste do estado. Esse cenário 
foi escolhido para o desenvolvimento da pesquisa tendo 
em vista a importância da integralidade nas ações dos 
profissionais de saúde na atenção às especificidades que 
envolvem o cuidado à criança hospitalizada (atendimento 
de suas necessidades sociais, intelectuais, emocionais e 
recreacionais durante a internação), bem como a atenção 
dispensada aos pais e familiares durante esse processo. 
Participaram da investigação seis trabalhadores de saúde 
de nível superior, sendo: dois enfermeiros, dois médicos, 
psicólogo e nutricionista. A amostra foi constituída de 
forma a compor um universo multiprofissional, objetivando 
a identificação dos significados da integralidade nas ações 
em saúde sob diferentes olhares dentro de um mesmo 
universo de práticas, sem predominância de uma categoria 
profissional em relação à outra.

Os resultados foram: 1) Constatou-se que a 
integralidade está presente na base conceitual e nas 
finalidades que norteiam as práticas dos profissionais da 
equipe pesquisada.

2) Identificou-se que os profissionais buscam,
isoladamente, uma abordagem integral à criança 
hospitalizada, o que limita suas ações ao seu campo 
de atuação, não efetivando um trabalho de discussão, 
planejamento e execução de ações de forma articulada. 

3) A interação no trabalho em equipe só foi
evidenciada no atendimento a casos de emergência, quando 
os profissionais atuam de forma integrada em prol de uma 
assistência eficaz e resolutiva, mas de forma restrita à 
dimensão técnica.



Revista Paraense de Medicina V.28 (4) outubro-dezembro 201472

4) Com relação aos três conjuntos de sentidos da
integralidade, as ações relatadas pelos profissionais estão 
centradas na dimensão relativa à atuação profissional. 
No entanto, para a construção e efetivação das práticas 
de integralidade nos serviços de saúde, independente 
do nível de atenção, é necessário que os profissionais, 
além de pautar suas condutas na busca de uma atenção 
integral, desenvolvam sua competência política de forma 
responsável e comprometida com a reorganização dos 
processos de trabalho, buscando a superação do modelo 
hegemônico de atenção à saúde. 

5) Especificamente, no contexto do trabalho em
uma unidade de internação pediátrica, é necessário que 
os profissionais, ao desenvolverem práticas de cuidado 
destinadas à integralidade, estejam mais atentos aos anseios 
e manifestações da criança enquanto indivíduo que deseja 
ser ouvido e é capaz de expressar sua subjetividade (Santos 
et al 2009).

Quirino e Collet (2009) analisaram o trabalho da 
enfermagem na assistência à criança hospitalizada, partindo 
da apreensão dos elementos constituintes do processo de 
trabalho, desenvolvendo um raciocínio lógico e dialético 
para compreender as práticas em saúde, na sua dimensão 
de trabalho, discutindo as diferentes formas de atuação e 
redefinindo a tecnologia, na perspectiva de “organização 
tecnológica do trabalho”.

A pesquisa foi realizada em um hospital filantrópico 
do estado de Pernambuco. Os sujeitos do estudo foram 
enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem que 
aceitaram participar da pesquisa.

Os resultados do estudo apontam que o modo de 
organização do trabalho da equipe de enfermagem está 
centrado em procedimentos e fragmentação de tarefas. A 
insuficiência de recursos humanos, sobrecarga de trabalho, 
superlotação, insatisfação e desmotivação profissional 
são determinantes que contribuem para esse modelo 
assistencial. Esses aspectos são agravantes de problemas 
para a criança-família e para os profissionais, gerando 
medo, ansiedade, angústia, dor, podendo desencadear 
sofrimento psíquico. Para a superação desse enfoque 
urge a adoção de tecnologias de cuidado pautadas pela 
integralidade, vínculo e responsabilização. A construção 
da assistência de enfermagem à criança hospitalizada exige 
que os profissionais reflitam suas práxis, reorganizando 
seus processos de trabalhos a partir do trabalho coletivo e 
humanizado (Quirino e Collet, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, a partir da consideração dos direitos 
fundamentais, doutrina da proteção social e política pública 
diferenciada de atendimento a crianças e adolescentes nas 
instituições brasileiras, chegamos à investigação atual das 
práticas de integralidade em saúde da criança presentes 
nos artigos científicos brasileiros nos últimos cinco anos, 
para verificar se os pesquisadores tem ou não encontrado 
resultados que corroborem os princípios e diretrizes do 
SUS enfatizados pela legislação, e qual a sua repercussão 
no atendimento a crianças e adolescentes.

Para tanto, discutimos, brevemente, algumas 
noções de integralidade em saúde e buscamos avaliar de 
forma introdutória, como as pesquisas têm enfocado as 
práticas dos profissionais de saúde voltadas ao atendimento 
de crianças no SUS, e passamos agora a uma pequena 
discussão dos conceitos de integralidade adotados pelos 
autores, bem como dos resultados encontrados em estudos 
realizados sobre esse tema na área da saúde e nas práticas 
adotadas, se permitem chegar a alguma conclusão acerca 
do atendimento integral de crianças nos serviços de 
saúde brasileiros. Citamos a noção de integralidade vista 
em Mattos (2006) enfatizando a integralidade no Brasil 
como uma das diretrizes básicas do Sistema Único de 
Saúde – SUS na Constituição Federal de 1988, visando 
o atendimento integral e prioritário nas atividades de
prevenção, sem prejuízo das ações de assistência á saúde. 

Na análise dos artigos, percebe-se a utilização do 
termo integralidade com a multiplicidade de significados 
ressaltada na literatura por Camargo Jr. (2005) e vista 
também em Souza, Moreira e Oliveira (2010), sendo 
praticamente impossível delimitar o alcance do termo nas 
práticas de saúde da criança. 

Nesse sentido, é de suma importância suscitar a 
discussão acerca das condições necessárias à construção 
e efetivação das práticas de integralidade no interior 
dos serviços de saúde em seus diferentes níveis de 
complexidade.

As atitudes de cuidado não dizem respeito somente 
às tecnologias e saberes limitados ao processo saúde-
doença. Ampliam-se na perspectiva de uma dinâmica de 
construção de vínculos e de responsabilização em um 
verdadeiro encontro. Desta forma, considerando todos os 
conceitos e definições elencadas acerca da integralidade, 
verificamos que nos artigos selecionados, a integralidade 
do cuidado é vista como uma importante estratégia para o 
reconhecimento da criança como sujeito de direitos.

Cabe lembrar que o programa de atenção à saúde da 
criança deve ser capaz de atender às necessidades globais 
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da saúde infantil, incorporando atitudes mediadoras 
para cuidar da criança, e direcionar-se ao campo da 
micropolítica do trabalho em saúde, em suas articulações, 
fluxos e aspectos da organização do trabalho, da gestão e 
do planejamento do cuidado. Nesse sentido, a recuperação 
da dimensão cuidadora e a capacidade de oferecer atenção 
integral à saúde da criança são desafios postos para todos 
os tipos de serviços de saúde, conforme observamos nos 
resultados das pesquisas apresentadas.

A pesquisa permitiu compreender uma parte da 
produção discursiva sobre integralidade e saúde da criança, 
enquanto construção social, incluindo aspectos das práticas 
em saúde e da pesquisa recente realizada nessa área, ainda 
bastante incipiente, bem como diferenças teóricas nas 
concepções dos pesquisadores, neste ainda novo campo 
de estudo sobre a Infância.

Ainda há muito a se fazer para que se possam 
atender as necessidades de saúde da criança e de sua família 
de forma integral, pois como foi constatado nas pesquisas 
e artigos pesquisados, podemos observar no cotidiano 
dos serviços e ações de saúde – seja na atenção básica, 
na média ou alta complexidade – as seguintes situações: 
práticas de cuidado fragmentadas e centradas em modelos 
de cunho curativo individual; dificuldade de acesso aos 
serviços; despreparo de alguns profissionais em lidar com 
questões específicas da infância; dentre outras já elencadas 
no decorrer das discussões. Isso quer dizer que, apesar 
das propostas de novas estratégias, as ações promocionais 
de saúde da criança têm se expandido de forma lenta 
diferentemente do discurso oficial, e o que ainda tem 
predominado é o modelo assistencial clínico individual, 
que prioriza o pronto-atendimento, e a medicalização.  

Todas as mudanças ocorridas no arcabouço legal 
do SUS, bem como todas as discussões acerca das Políticas 
Públicas de Saúde, além das mudanças de concepções 
referentes ao processo saúde-doença, só se tornam efetivas 
se transformadas em práticas concretas. São estas que 
produzem impacto na qualidade de vida da população. 
Logo, é necessário introduzir novas propostas de práticas 
de cuidado, que ao longo deste artigo, foram citadas 

incansavelmente, como, por exemplo, aquelas pautadas na 
promoção da saúde, estímulo à autonomia dos usuários, no 
acolhimento, na escuta, no diálogo, na responsabilização, 
na criatividade, etc.

Nos diferentes níveis de atenção e complexidade 
em saúde, atualmente parecem surgir inquietações nos 
pesquisadores que incluem pensar a saúde e o cuidado 
à criança como um sistema complexo, caracterizado 
entre outras pretensões, pela integralidade do cuidado e 
pelas ações interdisciplinares e intersetoriais. Sob essa 
perspectiva as práticas de cuidado à criança correspondem 
a um conjunto de ações, interações, e intervenções 
que objetivam a manutenção e a promoção da saúde, 
para garantir o processo dinâmico do crescimento e do 
desenvolvimento infantil.

Nesse sentido, na saúde em geral e, mais 
especificamente, na saúde da criança, são muitos 
os obstáculos a serem enfrentados para que sejam 
implementadas ações voltadas a um novo paradigma, não 
mais aquele que prioriza somente a doença, introduzindo 
conceitos e ações facilitadores de promoção da saúde, tais 
como a integralidade.

Os estudos analisados apontam que a assistência 
integral à saúde da criança ainda é um processo em 
construção, situado em uma prática que busca a mudança 
do modelo assistencial. Nesta perspectiva, fica evidente 
que as pesquisas encontradas ora apontam avanços, ora 
mostram contradições. Entretanto, também apresentam 
caminhos para as mudanças necessárias e capazes de 
promover melhorias das ações e das práticas oferecidas a 
este segmento da população.

Assim, apesar dos diversos sentidos dados ao 
conceito de integralidade na literatura pesquisada, todos 
corroboram com o ideal de que as crianças têm o direito 
de serem atendidas adequadamente no conjunto de suas 
necessidades e no dever do Estado de oferecer serviços de 
saúde organizados para atender a essas necessidades. Essas 
devem ser atendidas em todos os níveis de assistência, 
por meio de ações de promoção, proteção, recuperação da 
saúde e reabilitação em toda sua complexidade. 
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SUMMARY

THE INTEGRALITY AND HEALTH PRACTICES OF THE CHILD: A NARRATIVE REVIEW OF BRAZILIAN SCIENTIFIC 
PRODUCTION

Pedro Paulo Freire PIANI, José de Arimateia Rodrigues REIS, Márcia Roberta de Oliveira CARDOSO e Lívia de Oliveira Cunha 
REIS

Objective: in this paper we sought to gather a literature review in narrative form on the production of scientific articles 
in the news that embrace the concept of completeness to analyze the practices of child health. Method: scientific articles 
produced between the years 2009 and 2013 were surveyed . The search was a virtual pursuit of academic production sites 
in the last five years , such as CAPES Portal Journals and Databases Search national journals (Scielo, BVS - BIREME 
and PEPSIC). Results: it was evident in the studies reviewed, which despite various meanings given to the concept 
of completeness , all corroborate the ideal that children have the right to be adequately met in the set of needs and the 
state’s duty to provide health services organized to meet these needs. Final considerations: these must be met at all 
levels of care through health promotion, protection, recovery and rehabilitation of health. So the challenges to deploy 
and implement actions in favor of children’s health are numerous and complex.

KEY WORDS: completeness, care, health of the child.
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