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RESUMO 

 

A anemia por carência de ferro possui elevada prevalência no mundo, sendo 
considerada um dos principais problemas nutricionais na atualidade. No Brasil é uma 
deficiência nutricional que acomete especialmente alguns grupos mais vulneráveis: 
crianças até dois anos e gestantes. Algumas estratégias foram desenvolvidas para 
controle do problema, mas que parecem não ter alcançado o êxito esperado. O 
Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) estabelece algumas 
diretrizes para o controle desta deficiência, porém sua adesão tem se apresentado 
baixa em todo o Brasil. A Estratégia Saúde da Família (ESF) pode apresentar um 
papel de destaque para o funcionamento do PNSF, atuando a partir de linha de 
cuidado integral com envolvimento de toda a família. O objetivo desta pesquisa foi 
entender os fatores que podem influenciar na adesão ao PNSF, na perspectiva dos 
profissionais das ESF de Juazeiro do Norte, Ceará. Foi realizado um estudo 
qualitativo com organização de quatro grupos focais com equipes da ESF sorteadas, 
sendo três na zona urbana e uma na zona rural do município. Os encontros foram 
gravados e transcritos na íntegra com análise baseada no conteúdo das discussões. 
A pesquisa atendeu às considerações éticas para estudo com seres humanos. Os 
dados coletados foram agrupados em duas categorias: uso do sulfato ferroso no 
cuidado diário de lactentes e gestantes e resistências e fatores facilitadores ao uso 
do sulfato ferroso. Os resultados revelam a existência de conceitos parcialmente 
adequados em relação ao uso do sulfato ferroso na prevenção da anemia, que ficam 
mesclados a aspectos da orientação da dieta. A maioria dos profissionais confunde 
ações relacionadas ao tratamento, promoção e prevenção de anemia, com ênfase 
maior nas questões relacionadas à assistência. Intolerância, efeitos adversos e uso 
prolongado do sulfato ferroso foram relatados como fatores que dificultam a adesão, 
e o uso de dose semanal e a administração supervisionada poderiam minimizar o 
problema. O desconhecimento sobre o PNSF revelou a sua falta de divulgação no 
âmbito da ESF e a escassez de capacitação/informação especialmente com relação 
ao Agente Comunitário de Saúde, comprometendo as suas atribuições no âmbito do 
Programa. Os discursos apontam para a compreensão equivocada de que somente 
a alimentação seria suficiente na prevenção da anemia e parece ainda haver 
dúvidas sobre o uso profilático com sulfato ferroso. Outros estudos já confirmam os 
achados sobre a valorização da prática de tratamento em contraposição às 
atividades de prevenção e promoção, mesmo no âmbito da ESF. Na dinâmica de 
trabalho da ESF apenas algumas categorias profissionais são convidadas a 
participar de capacitações e aspectos relacionados à dificuldade na integração da 
equipe podem comprometer o estabelecimento de linhas de cuidado para os grupos 
vulneráveis e consequente prevenção da anemia ferropriva. Como principais 
recomendações, destacam-se a necessidade de contínua atualização dos 
profissionais através da educação permanente, envolvendo todas as categorias 
profissionais e maior aprofundamento sobre a importância da prevenção com o uso 
do sulfato ferroso e estratégias de captação dos grupos vulneráveis. 
 
Palavras chave: Anemia Ferropriva, Estratégia Saúde da Família, Suplementação 
Alimentar, Conhecimentos, atitudes e práticas em saúde. 



ABSTRACT 

 

Iron deficiency anemia has a high prevalence worldwide and in Brazil, considered 
one of the main nutritional problems today that affects some vulnerable groups: 
children under two years and pregnant women. Some strategies have been 
developed to control the problem, but they seem not to have reached the expected 
success. The ‘Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF)’ (National Iron 
Supplementation Program) provides some guidelines for controlling this deficiency, 
but the adherence to has shown to be low throughout Brazil. The Family Health 
Strategy (FHS) may have a prominent role with the PNSF, working in a full-care line 
involving the whole family. The objective of this research was to understand the 
factors that may influence the adherence to PNSF from the perspective of the FHS 
professionals from Juazeiro do Norte, Ceará. A qualitative study with four focus 
groups was conducted with FHS equips, three in the urban area and one in the rural 
municipality. The meetings were all recorded and transcribed with analysis based in 
the content of the discussions. This research meets the guidelines for human study. 
Data were grouped into two categories: use of ferrous sulfate in the daily care of 
infants and pregnant women and resistances and facilitators to use of ferrous sulfate 
factors. The results reveal the existence of partially adequate concepts regarding the 
use of ferrous sulfate in the prevention of anemia, which are merged with aspects of 
the orientation about the diet. Most professionals confuses actions related to 
treatment, health promotion and prevention of anemia, with greater emphasis on 
issues related to assistance. Intolerance, adverse effects and prolonged use of 
ferrous sulfate were reported as factors that hinder the adhesion, and the use of 
weekly dose and supervised administration can minimize those problems. The PNSF 
remains unknown for some teams, with a shortage of training/information especially 
for the Community Health Agent activities, compromising its responsabilities under 
the Program. Only some professional categories are invited to participate in training 
and aspects related to the difficulty in integrating staff could compromise the 
establishment of lines of care for vulnerable groups and consequent prevention of 
iron deficiency anemia. Other studies have confirmed the value of treatment practice 
as opposed to prevention and promotion, even under the ESF activities. The reports 
point to a possible gap in the disclosure PNSF under the ESF, and the importance of 
continuous updatind through permanent education, involving all professional  
categories. In addition, the importance of prevention with use of ferrous sulfate  and 
recruitment strategies of vulnerable groups should be better understood in FHS 
context.  
 
 
Keywords: Anemia Iron-Deficiency, Family Health Strategy, Supplementary Feeding, 
Knowledge, Attitudes and Health Practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A anemia por carência de ferro é considerada na atualidade um dos 

principais problemas nutricionais do mundo em termos de prevalência.   A estimativa 

é que 90% de todos os tipos de anemia ocorram por deficiência de ferro (UNICEF, 

1999) e, segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2001), mais de dois 

bilhões de pessoas no mundo são anêmicas, o que corresponde a um terço da 

população mundial.  

Da mesma forma, no Brasil, a anemia por carência de ferro é uma das 

principais deficiências nutricionais que acometem a população, especialmente os 

grupos mais vulneráveis que são as crianças até os dois anos de idade e as 

gestantes (BRASIL, 2005; BRASIL, 2008; MARANHÃO et al., 2007), com uma 

prevalência estimada em 47,4% das crianças brasileiras (BRASIL, 2009a). De 

acordo com a OMS (2001), a prevalência da anemia pode ser considerada aceitável 

quando se encontra abaixo de 5%; leve de 5 a 19,9%; moderada de 20 a 39,9% e 

grave maior ou igual a 40%. 

Jordão, Bernardi e Barros Filho, (2009) em revisão sistemática de 53 artigos 

sobre prevalência de anemia em menores de cinco anos nas diferentes regiões do 

Brasil, falam sobre a inexistência de estudos nacionais abrangentes, e citam uma 

prevalência de 50% para as regiões Sudeste, Centro Oeste e Nordeste, 53% para a 

região Sul e 55,1% para a região Norte. Porém, acredita-se que, ao se analisar a 

faixa etária até os 5 anos, pode-se estar subestimando a prevalência da anemia em 

crianças de seis a 24 meses cujo risco de desenvolver o agravo é maior em relação 

àquelas entre 25 e 60 meses (OLIVEIRA, OSÓRIO e RAPOSO, 2007). 

Esse estudo, contudo, difere do resultado encontrado na Pesquisa Nacional 

de Demografia e Saúde (PNDS) (2006) que evidenciou prevalência de anemia em 

menores de cinco anos por regiões do Brasil em percentuais menores, sendo que o 

mais alto foi na Região Nordeste, 25,5% e o menor na Região Norte, 10,4%. A 

média para o Brasil foi de 20,9% o que classifica o problema como moderado 

segundo critérios da OMS (2001) descritos anteriormente (BRASIL, 2009b). 
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Quando se considera a deficiência de ferro com ou sem anemia, esses 

números podem chegar a mais de 70% (GIUGLIANI e AERTS, 2004). A ausência de 

aleitamento materno ou o prolongamento deste por longos períodos, bem como a 

introdução precoce de leite de vaca ou alimentação complementar inadequada são 

fatores de risco importantes associados ao desenvolvimento da anemia (BRASIL, 

2007; OLIVEIRA e OSÓRIO 2005). 

É importante destacar que, apesar da alta biodisponibilidade de ferro no leite 

materno, a partir dos seis meses de vida o aleitamento exclusivo fornecerá menos 

da metade da necessidade energética do lactente (SBP, 2012) e, até os dois anos 

de idade, devido ao crescimento acelerado da criança e o desenvolvimento de 

habilidades mentais e motoras, o ferro ingerido na alimentação é insuficiente para 

repor as necessidades dessa fase. Torna-se então necessária a alimentação 

complementar rica em ferro e a suplementação preventiva com o objetivo de evitar a 

deficiência desse micronutriente e suas consequências (ENGSTROM, 2006; 

OLIVEIRA et al. 2006; UNICEF/WHO, 1999). 

O ferro exerce papel importante no transporte de oxigênio e dióxido de 

carbono devido às suas propriedades de oxirredução; como cofator das enzimas 

responsáveis pela formação de energia; no funcionamento do sistema imunológico e 

no desenvolvimento do sistema nervoso central. Há dois tipos de ferro nos 

alimentos: ferro heme, de origem animal (carnes vermelhas, de aves, suínos, peixes 

e mariscos) que é bem absorvido pelo organismo e ferro não heme (encontrado nos 

vegetais). Esse tipo de ferro possui baixa biodisponibilidade e sua absorção é 

facilitada pela ingestão, na mesma refeição, de alimentos conhecidos como 

estimulantes da absorção, como, por exemplo, os ricos em vitamina C. A absorção 

do ferro, tanto na forma heme como na forma não heme pode ser influenciada por 

fatores inibidores, por exemplo, tanino (SBP, 2012). 

Na infância, a anemia acarreta prejuízos a curto e longo prazos no 

crescimento, no desenvolvimento neuropsicomotor e na aprendizagem além de 

comprometimento na resposta do sistema imunológico (SBP, 2007; PEDRASA e 

QUEIROZ, 2011; BRASIL, 2013). No primeiro ano de vida, a anemia pode provocar 

retardo psicomotor e redução significativa das habilidades de linguagem e 
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coordenação motora (BRASIL, 2007; COUTINHO, GOLONI-BERTOLLO e 

BERTELLI, 2005). Os estudos de Lozoff et al. (1987) revelaram que as crianças 

mantinham atraso no desenvolvimento mesmo após o tratamento e cura da anemia, 

sugerindo a ocorrência de sequelas permanentes. 

Segundo a OMS (2009), a anemia ferropriva se encontra entre os 20 fatores 

que reduzem a expectativa de vida nos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento. Diminui também a produtividade em adultos (BRASIL, 2013). 

Com o objetivo de controlar o problema da anemia carencial, a OMS 

preconiza estratégias de prevenção que incluem: educação e orientação nutricional, 

fortificação de alimentos e a suplementação universal de ferro para grupos de maior 

vulnerabilidade. No Brasil, o Ministério da Saúde, ratificando o que foi preconizado, 

vem adotando as seguintes estratégias para o controle e redução da anemia no país 

(MS, 2005): 

 Educação e orientação nutricional; 

 Fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico; 

 Suplementação medicamentosa com sulfato ferroso para crianças de 6 a 

18 meses e gestantes. 

Com relação à educação nutricional na rede de saúde e nas escolas, a 

Portaria de nº 710 de 10/06/99-ANVISA estabelece, dentre outras recomendações, o 

enriquecimento alimentar, a orientação educativa, incluindo promoção do 

aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e o aproveitamento dos alimentos 

regionais como medidas essenciais no combate às carências de micronutrientes, 

especialmente do ferro.  Destaca também o uso de ferro medicamentoso (MS, 

1999).  

Através da Resolução RDC nº 344 de 13/12/02 emitida pela ANVISA foi 

instituída a fortificação de farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico com o 

objetivo de aumentar a disponibilidade de alimentos ricos desses nutrientes. A 

escolha desses dois alimentos foi considerada por serem bastante consumidos pela 

população brasileira. Essa mesma resolução determina a adição obrigatória de 
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4,2mg/100g de ferro e de 150µg/100g de ácido fólico nas farinhas de trigo e milho, a 

partir de 17 de junho de 2004 (AGÊNCIA NAC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2002). 

A fortificação de alimentos com ferro é largamente utilizada em outros países 

como é o caso dos Estados Unidos da América, Austrália e alguns países da 

América Latina e do Caribe, com resultados satisfatórios, corroborando com a 

afirmação da OMS (WHO, 2001) que diz que os programas gerais de fortificação de 

ferro são considerados 93% efetivos em longo prazo. No entanto, o que se observa 

no Brasil, após intervenções populacionais, não só de fortificação alimentar, mas 

também de suplementação medicamentosa, são respostas reduzidas que, segundo 

Batista Filho, Souza e Bresani (2008 p.1921), poderiam ser atribuídas à “inter-

relação entre eficácia/efetividade e efeitos adversos/adesão e estágio de 

implantação dos programas”, dentre outros aspectos que exigiriam mais estudos da 

comunidade científica. 

Considerando a necessidade de suplementação medicamentosa aos grupos 

vulneráveis, foi criado pela portaria do MS/GM de nº 730 de 13 de maio de 2005 o 

Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) (MS, 2005), objeto do 

presente estudo e que será detalhado na terceira seção do referencial teórico.  

No município de Juazeiro do Norte a implantação do Programa Nacional de 

Suplementação Ferro (PNSF) ocorreu no ano de 2007, quando houve uma 

capacitação para todos os enfermeiros das equipes de saúde da família. Os dados 

do relatório elaborado pela Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN, 

2013) com relação à cobertura alcançada pelo programa no período de 2008 a 2012, 

mostram uma baixa adesão no município de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará 

e no país como um todo.  

Assim, considerando esses aspectos, o presente trabalho pretende entender 

os fatores que influenciam a adesão ao Programa Nacional de Suplementação de 

Ferro (PNSF), na perspectiva dos profissionais das Equipes de Saúde da Família de 

Juazeiro do Norte e as possíveis razões para a baixa adesão ao PNSF verificada no 

município de Juazeiro do Norte.  
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Como referencial teórico será apresentado inicialmente um panorama sobre 

a saúde da criança, focalizando a transição epidemiológica de agravos e 

perspectivas e preocupações no Brasil. Na segunda seção as fases especiais na 

infância e linhas de cuidado da atenção integral da saúde da criança, destacando a 

alimentação, aleitamento materno e anemia. Na terceira seção serão abordados os 

principais programas de saúde direcionados para a infância e, finalmente sobre o 

Programa Saúde da Família, desafios e possibilidades na atenção à criança, na 

quarta seção. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Conforme referido anteriormente, a anemia por deficiência de ferro em 

menores de dois anos no Brasil permanece como um problema prevalente cujas 

estratégias para controle parecem não ter alcançado o êxito esperado.  Deve-se 

considerar ainda que, segundo Madan et al.(2011), as suas consequências são 

irreversíveis podendo afetar profundamente o pleno desenvolvimento das 

potencialidades dessas crianças contribuindo para uma baixa qualidade de vida.  

Mesmo sendo considerada uma condição altamente prevalente em termos 

mundiais (WHO, 2001), Batista Filho, Souza e Bresani (2008) chamam atenção 

sobre a anemia como uma doença negligenciada, pois somente em 1990, durante a 

Conferência de Cúpula promovida pelas Nações Unidas em Nova Iorque, foi que 

esse agravo à saúde passou a ser incluído nas prioridades mundiais de saúde e 

nutrição.  Esse fato mostra que o interesse político pelo problema como tema de 

políticas públicas é recente. Osório (2002) destaca o fato de que, ao fim da década 

de 90, apesar do compromisso assumido em Nova Iorque, a prevalência da anemia 

nos grupos de risco continuou a se agravar. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) se configura como campo ideal de 

atuação na prevenção deste agravo, considerado negligenciado, por possibilitar o 

acesso universal e contínuo a serviços de saúde localizados próximo ao domicílio 

dos seus usuários, estabelecendo vínculos com a comunidade, que são 

características favoráveis à adesão aos programas propostos, realizando avaliação e 

acompanhamento sistemático dos resultados alcançados (POLÍTICA NACIONAL DE 

ATENÇÃO BÁSICA, 2006). Essas características evidenciam que a ESF tem um 

papel importante em todo este processo, com visão ampliada dos fatores associados 

com a ocorrência da anemia, atuando a partir de linha de cuidado integral, 

envolvendo a gestante, a criança e toda a família. 

Há de se salientar que as ações de promoção da saúde da criança foram 

desenvolvidas para a melhoria dos indicadores desta faixa etária e envolvem vários 

campos de atuação como, por exemplo, o incentivo ao aleitamento materno, 
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Programa Nacional de Imunização etc., com necessidade de abordagem na 

perspectiva da integralidade e intersetorialidade, aspectos que devem ser 

valorizados como fundamentais na ESF. 

Vários programas direcionados à criança foram desenvolvidos pelo governo 

no Brasil, estando o PNSF incluído neste grupo. Com relação aos outros programas, 

resultados promissores foram alcançados com grande divulgação e adesão. O que 

aconteceria, então, com o PNSF? Nessa perspectiva, o presente trabalho 

apresentou como objetivo principal entender os fatores que podem influenciar na 

adesão ao PNSF a partir do relato dos profissionais das equipes de saúde da família 

de Juazeiro do Norte. Espera-se que o resultado dessa pesquisa possa apresentar 

contribuições aos processos de planejamento e de gestão com relação ao 

aperfeiçoamento e adequação da implementação do PNSF, visando o controle e 

redução da anemia por deficiência de ferro na região. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Entender os fatores que podem influenciar na adesão ao Programa Nacional 

de Suplementação de Ferro (PNSF), na perspectiva dos profissionais das Equipes 

de Saúde da Família de Juazeiro do Norte.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar o conhecimento por parte dos profissionais da Estratégia Saúde 

da Família de Juazeiro do Norte sobre o PNSF; 

 Descrever como as ações preconizadas pelo PNSF estão sendo 

realizadas nas equipes de saúde da família de Juazeiro do Norte. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

4.1 Saúde da Criança: Perspectivas e preocupações no Brasil 

 

O Brasil está enfrentando um processo de transição epidemiológica que é 

caracterizado pela coexistência de velhos e novos problemas de saúde, com 

predomínio de doenças crônico degenerativas embora as doenças transmissíveis 

ainda permaneçam. Esse fato vem transformar uma situação em que predomina a 

mortalidade para outra na qual a morbidade é dominante (SCHRAMM et al., 2004). A 

seguir, será apresentado um panorama sobre o perfil epidemiológico de crianças 

brasileiras e como essa transformação vem acontecendo ao longo da história. 

Nas últimas três décadas o país tem apresentado melhoria nos indicadores 

de saúde de mães e crianças, como mostram Victora et al. (2011).  Indicadores 

como redução na mortalidade infantil, queda no déficit de altura de crianças menores 

de 5 anos de idade e melhoria no acesso aos serviços de saúde foram algumas 

dessas conquistas. A redução das iniquidades sociais em saúde e a implementação 

do Sistema Único de Saúde (SUS) foram importantes para o alcance desses 

indicadores, complementam os autores. 

Vale a pena ressaltar que o coeficiente de mortalidade infantil (CMI) no 

Brasil iniciou a sua queda entre 1940 e 1960, período correspondente à fase do 

início da industrialização no país. Na década de 70 essa redução passou a ocorrer 

mais lentamente influenciada pelo êxodo rural; desvalorização do salário mínimo e o 

declínio da prática do aleitamento materno. Durante essa década houve um 

aumento na incidência de doenças infecciosas e desnutrição na infância como 

principais causas de óbitos nessa faixa etária. Após esse período a tendência de 

redução voltou a subir, principalmente devido às políticas sociais e de saúde coletiva 

bem como à queda da fecundidade (COSTA, KALE e VERMELHO, 2009). O 

lançamento do Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC) 

(MS,1984) nos anos 80 influenciou sobremaneira o declínio da mortalidade infantil 
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cujo coeficiente, segundo Costa, Kale e Vermelho (2009) caiu de 83 para 19 óbitos 

em 2007.  

De acordo com a OMS, o Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) é 

considerado baixo quando é menor que 20 óbitos por mil nascidos vivos e alto 

quando maior que 50 óbitos por mil nascidos vivos (UNICEF, 2006). 

Se considerarmos o coeficiente de mortalidade infantil por causa específica, 

as maiores reduções ocorreram quando a causa do óbito era diarreia e infecções 

respiratórias que diminuíram de 92% para 82% entre 1990 e 2007, respectivamente 

(VICTORA et al., 2011). A Terapia de Reidratação Oral, implantada intensivamente a 

partir de 1988; a intensificação dos programas de imunização e o incentivo ao 

aleitamento materno (COSTA, KALE e VERMELHO, 2009); a implementação do 

SUS em 1990 e o lançamento do Programa Saúde da Família em 1994, dentre 

outros fatores, contribuíram para a redução dos óbitos pós-neonatais secundários às 

doenças diarreicas e infecções do aparelho respiratório (DUARTE, 2007). 

Com relação à mortalidade infantil por regiões do Brasil, o gráfico 1 mostra 

que as maiores taxas na década de 1990 eram encontradas no Nordeste (superior a 

70/1000), seguida pela região Norte que era acima de 45/1000. Em 2000, o 

Nordeste, embora ainda apresentando as maiores taxas (em torno de 40/1000), foi a 

região que apresentou o maior percentual de redução alcançando 5,9%, redução 

superior à do Brasil como um todo que foi de 5,5% no mesmo período, o que 

evidencia uma diminuição das desigualdades regionais. No entanto, ainda 

permanecem diferenças marcantes entre as regiões brasileiras onde as questões 

sociais continuam interferindo diretamente nos problemas de saúde da população 

(VICTORA et al., 2011). 
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GRÁFICO 1: Taxa de Mortalidade Infantil por Região e Ano no Brasil 

 
Fonte: VICTORA et al., 2011, p 37 

 

Com esses resultados, dos oito objetivos do milênio estabelecidos pela 

Organização das Nações Unidas em 2000, com metas a serem atingidas até o ano 

de 2015, o Brasil tem avançado principalmente na redução das taxas de mortalidade 

na infância com resultados promissores. Segundo a Secretaria de Vigilância à Saúde 

(SVS), no Brasil a mortalidade em menores de cinco anos foi reduzida no período de 

1990 a 2008 em 58%. O Ministério da Saúde (MS) acredita que a meta de 17,9 

óbitos infantis por mil nascidos vivos será alcançada antes do prazo estabelecido 

(SECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE, 2010). 

Quanto ao estado nutricional, a desnutrição em crianças de 0 a 59 meses 

caiu drasticamente no Brasil. Destaque para a região Nordeste, onde aconteceu a 

maior queda, de 22,1% para 5,9%, o que representa uma redução de 67% no 

período de 1996 a 2006 (BRASIL, 2009b), conforme mostra o gráfico 2.   
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GRÁFICO 2: Prevalência de déficit de altura em menores de cinco anos por região e 
ano no Brasil 

               
Fonte: VICTORA et al., 2011, p 39 

          

Pedrasa e Queiroz destacam que devido a uma redução significativa e 

controle da desnutrição calórico-proteica no Brasil, as deficiências de 

micronutrientes adquirem maior relevância como problema de saúde pública. Essas 

deficiências ainda apresentam altas prevalências na maioria dos países em 

desenvolvimento como é o caso do Brasil ocasionando agravos à saúde dos 

indivíduos, especialmente das crianças, por serem esses nutrientes essenciais no 

processo de crescimento e desenvolvimento (PEDRASA e QUEIROZ, 2011). Vale a 

pena salientar que, apesar da redução considerável da desnutrição no Brasil, a 

anemia ferropriva não vem apresentando essa mesma tendência (OSÓRIO, 2002). 

Batista Filho e Rissim (2003) e Stulbach (2009) também referem que, 

enquanto a desnutrição declina em ritmo acelerado no país, aumenta a prevalência 

de sobrepeso e obesidade. Com relação ao excesso de peso, dados do SISVAN 

(2009) destacam a prevalência desse agravo em menores de dez anos no Brasil que 

em 2003 representava 6,4%, tendo aumentado para 9,2% em 2008. Nos países em 

desenvolvimento, as deficiências de micronutrientes em crianças coexistem com 

obesidade e doenças crônicas relativas à nutrição, complementam os autores. 
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Juntamente com essa realidade, a prevalência da anemia continua elevada, 

caracterizando o conceito contemporâneo da “fome oculta”. Contudo, as políticas 

públicas voltadas para a população infantil no Brasil ainda necessitam de maiores 

investimentos e incentivos sobre a questão da anemia. O Pacto de indicadores da 

Atenção Básica foi instituído pela Portaria GM/MS 3.925/98 (MS,1998) como 

instrumento de monitoramento das ações e serviços da Atenção Básica. A cada ano 

vêm sendo publicadas, através de portarias específicas, as orientações para o 

processo de pactuação e a relação de indicadores a serem pactuados. No entanto, a 

anemia não faz parte dos indicadores pactuados com relação à saúde da criança em 

todos os anos de pactuação até 2006 (MS, 2008a). 

Da mesma forma, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) traz indicadores infantis a serem pactuados 

nos quais a anemia também não faz parte desses indicadores, pois não aparece no 

sistema de monitoramento do programa atual, que é o Sistema de Informações da 

Atenção Básica (SIAB) (MS, 2011a). 

 

4.2 Fases especiais na infância e linhas de cuidado da atenção integral da 
saúde da criança  

 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) garante que “A saúde é um direito de 

todos e um dever do Estado” e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 2006) 

reforça o compromisso pela promoção do bem estar de crianças e adolescentes, 

compromisso esse que deve ser assumido não só pela família, mas pelo Estado e 

pela sociedade. Esse documento também define infância como a faixa etária 

compreendida entre 0 a 12 anos incompletos.  

Com base na legislação, os cuidados com a saúde infantil estão entre as 

principais ações do Ministério da Saúde (MS) no desenvolvimento de projetos, 

visando uma melhor qualidade da atenção a esse segmento da população. Com o 

objetivo de garantir a integralidade dessa atenção conforme diretrizes do SUS, a 
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assistência à criança deve ser organizada em uma rede de serviços bem estruturada 

e que os profissionais possam orientar suas práticas no enfoque prioritário para a 

vigilância à saúde das crianças, especialmente aquelas de maior risco (BRASIL, 

2002; BRASIL, 2004). 

Nesse contexto, o MS apresenta as linhas de cuidado como uma estratégia 

para melhorar a articulação entre os três níveis de atenção a fim de que a 

continuidade do cuidado integral à saúde da criança seja garantida, levando em 

conta as fases especiais da infância que tem início desde os cuidados com a mulher 

antes mesmo da concepção (BRASIL, 2004).  

A figura a seguir resume as linhas de cuidado de atenção à saúde da criança 

que se inicia com o cuidado à saúde da mulher. Destaca-se o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento como eixo central da ação integral à saúde da 

criança. 

FIGURA 1: Atenção Integral à Saúde da Criança e Redução da Mortalidade Infantil  

Fonte: MS, 2004 p.34 
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A partir desse contexto foram estabelecidas as seguintes ações: 

1. Atenção humanizada e qualificada da mulher enfatizando a 

anticoncepção; a assistência à mulher vítima de violência; as doenças sexualmente 

transmissíveis; a saúde das adolescentes com fins de garantir o intervalo interpartal 

e prevenção de gravidez indesejada ou de alto risco. Identificar fatores de risco ou 

problemas que possam comprometer a saúde da mulher e do recém-nascido são 

ações favoráveis ao período neonatal da criança (BRASIL, 2004). Sabe-se que 

nessa fase a mortalidade infantil é particularmente influenciada pelas condições da 

gestação e do parto (COSTA, KALE e VERMELHO, 2009);  

2. Atenção qualificada à gestante e ao recém-nascido: integração das 

ações básicas com as de média e alta complexidade organizando referência e 

contra referência para o parto e para o recém-nascido, garantindo transporte e 

assistência de qualidade nesse momento de grande vulnerabilidade na vida da 

mulher e da criança (BRASIL, 2004). O acompanhamento do pré-natal de qualidade 

permite, entre outras ações, a prevenção e detecção da anemia na gestação, 

especialmente no terceiro trimestre onde aumenta o risco de nascimento de crianças 

pré-termo e de baixo peso ao nascer (OSÓRIO, 2002); 

3. Triagem neonatal através do teste do pezinho a ser realizado a partir do 

quinto dia de vida para detectar precocemente doenças como hipotireoidismo, 

fenilcetonúria, anemia falciforme e fibrose cística que podem ser conduzidas 

minimizando sua repercussão sobre a saúde da criança. Essa ação também envolve 

a busca ativa dos casos suspeitos e o acompanhamento dos pacientes detectados 

que deve ser garantido na rede de assistência em todos os estados brasileiros 

(BRASIL, 2004);  

4. Incentivo ao Aleitamento Materno desde o início da gestação como 

elemento transformador no crescimento e desenvolvimento e prevenção de doenças 

na infância. Deve ser estimulado principalmente no pré-natal e estendendo-se após 

a alta da maternidade, inclusive garantindo a proteção legal à mãe trabalhadora 

(BRASIL, 2004; BRASIL, 2011); 

5. Incentivo e qualificação do acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento como parte da avaliação integral à saúde da criança de 0 aos 6 

anos possibilitando a identificação, através do registro no cartão da criança, 

daquelas que se encontram em situação de risco. O acompanhamento sistemático 
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do Crescimento e Desenvolvimento se configura como eixo central do cuidado para 

com a criança em todas as suas fases (BRASIL, 2004); 

6. Alimentação e prevenção do sobrepeso e obesidade infantil: orientar 

a transição do aleitamento materno exclusivo para a introdução de novos alimentos 

nesse momento crítico em que há maior risco de distúrbios nutricionais que podem 

também favorecer o surgimento de doenças crônico-degenerativas. Sobre esse 

assunto, autores mostram que nesse período de transição epidemiológica por que 

passa o nosso país, as doenças infectocontagiosas, antes predominantes e muitas 

vezes de caráter epidêmico, dão lugar à preponderância das causas externas e das 

doenças crônico-degenerativas (COSTA, KALE e VERMELHO, 2009) como a 

obesidade. 

7. Imunização: garantindo a vacinação da gestante especialmente com a 

dupla adulto; vacinação contra hepatite B nas primeiras 12 horas de vida do recém- 

nascido, bem como a BCG na maternidade com meta a atingir uma cobertura de 

90% das crianças e alcançar 95% de cobertura vacinal com o esquema básico no 

primeiro ano de vida, dentre outras. À ESF cabe realizar busca ativa de faltosos e 

ampliar a cobertura de vacinação para os maiores de 5 anos através do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (BRASIL, 2004); 

8. Atenção às doenças prevalentes: 

 Diarreias, doenças respiratórias/alergias 

 Sífilis e rubéola congênitas 

 Tétano neonatal 

 HIV/Aids 

A estratégia AIDPI, lançada pela OPAS/OMS em 1996 é considerada uma 

importante ferramenta para a identificação de sinais de risco e qualificação do 

manejo dos casos (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE, 2005); 

9. Atenção à saúde bucal: Inicia-se com a saúde bucal da mãe que evita o 

meio bucal contaminado da mesma nos primeiros dias da criança; Incentivo ao 

aleitamento materno como forma de promover o correto crescimento dos ossos da 

face, prevenindo problemas ortodônticos e da fala e alimentação adequada e higiene 

como pontos-chave para a promoção da saúde bucal (BRASIL, 2004); 
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10. Atenção à saúde mental: definindo a rede e o fluxo de assistência 

para o referenciamento de crianças que demandam intervenção como os casos de 

autismo, psicoses ou neuroses mais severas. Nos demais casos são necessárias 

ações intersetoriais para ajudar na construção de espaços de participação social 

com o objetivo de oferecer a inclusão da criança em atividades de socialização 

(BRASIL, 2004); 

11. Prevenção de acidentes, maus tratos/violência e trabalho infantil: 

atualmente as causas externas tem se apresentado como destaque nos indicadores 

de saúde infantil no Brasil como causas importantes de morbidade na infância e 

primeira causa de mortalidade a partir dos quatro anos de idade (BRASIL, 2004);  

12. Atenção à criança portadora de deficiência. Segundo a UNICEF 

(2006), 10% das crianças apresentam alguma deficiência que repercute 

negativamente no seu desenvolvimento neuropsicomotor; 

13. Combate à desnutrição e anemias carenciais: priorizando a primeira 

Infância, fase em que a criança apresenta modificações maiores e mais rápidas no 

desenvolvimento neuropsicomotor (BRASIL, 2002) e suas necessidades de ferro são 

extremamente elevadas em relação às outras fases da vida (OLIVEIRA e OSÓRIO, 

2005). Desse modo, os distúrbios nutricionais estão incluídos no acompanhamento 

integral da criança para a prevenção da anemia ferropriva como garantia de um 

desenvolvimento saudável, devendo fazer parte da agenda de cuidados nessa fase 

da vida. O acompanhamento da suplementação de ferro deve ser anotado na 

caderneta de saúde da criança, 2011 que traz um espaço próprio para o registro 

dessa ação.   

A figura 2 mostra os principais eixos das linhas de cuidado integral da saúde 

da criança. 
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FIGURA 2: Principais eixos das linhas de cuidado 

 

 

 

                    
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: MS, 2004 p.37 

 

4.3 Programas de Saúde para a Infância e o Programa Nacional de 
Suplementação de ferro        

     

Os programas de saúde são criados levando-se em conta as necessidades 

da população no contexto epidemiológico, histórico, social e político do país. 

Segundo OMS (2003) o processo de efetivação de políticas públicas é um processo 
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que requer a participação de todos os envolvidos em seu planejamento, de acordo 

com a dinâmica política nacional, a partir de debates sistemáticos visando a 

implantação dessas políticas. 

No Brasil, objetivando o controle de doenças imuno-preveníveis, foi criado 

em 18/09/73, o Programa Nacional de Imunização (PNI), inspirado nos trabalhos 

de Oswaldo Cruz, quando, em 1904, realizou a primeira campanha nacional de 

vacinação em massa contra a varíola. O sucesso alcançado pelo PNI no Brasil é 

fruto de investimento de recursos na universalidade da abrangência, nos sistemas 

de informação, na capacitação e atualização técnico-gerencial, dentre outras ações 

(MS/PNI, 2003a). 

Entre os anos de 1975 a 1979, a prática da Terapia de Reidratação Oral 

(TRO) foi desenvolvida pela Divisão Nacional de Saúde Materno-infantil (DNSMI) 

com abrangência nacional para o controle da diarreia, contra as resistências do meio 

acadêmico por substituir tratamentos convencionais centrados no médico por 

hidratação oral administrada inclusive por leigos. O resultado foi positivo pela 

redução das internações por diarreia. Na região Nordeste em 1980 as internações 

por diarreia em menores de um ano representavam 57% do total de internações. 

Esse percentual foi reduzido para 6% em 2009 e, consequentemente, a mortalidade 

infantil por essa causa também foi reduzida, como mostrado anteriormente 

(VICTORA et al., 2011).  

As estratégias utilizadas na atenção à saúde da criança eram, até a década 

de 70, baseadas no atendimento às queixas eventuais que demandavam uma 

atenção pontual e fragmentada. A partir dos anos 80, o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Criança (PAISC) trouxe como proposta a normatização das 

cinco ações básicas de saúde: acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento; promoção do aleitamento materno e orientação alimentar para o 

desmame; controle das doenças diarreicas; assistência e controle das doenças 

respiratórias e imunização. Essa assistência integrada permitia a criação de um elo 

entre o grupo populacional infantil e os serviços de saúde através do 

acompanhamento sistemático do seu crescimento e desenvolvimento (MS, 1984). 

Com a mudança no perfil epidemiológico e o aumento da mortalidade neonatal em 
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relação à pós-neonatal, as cinco ações do PAISC se tornaram insuficientes 

tornando-se necessária a ampliação dessas ações incorporando os cuidados desde 

a pré-concepção, gestação e parto dentre outros aspectos que compõem as linhas 

de cuidado propostas pelo governo federal em 2004 (BRASIL, 2004). 

Em 1981, o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno 

(PNIAM) foi implantado para elevar as taxas de aleitamento materno no Brasil que 

se encontravam em declínio na década de 70 e reduzir a mortalidade infantil 

sobretudo no período neonatal. As ações realizadas foram direcionadas à promoção 

de uma cultura de aleitamento materno e doação de leite humano. Campanhas para 

conscientização da população, atuação de profissionais de saúde sensibilizados, 

parceria com o Corpo de Bombeiros no recolhimento do leite, bancos de leite 

atendendo durante 24 horas às mães com problemas de amamentação, dentre 

outras, faziam parte dessas ações (PNIAM, 1981). Como resultados, segundo 

Victora et al. (2011), a prevalência de aleitamento materno exclusivo em menores de 

4 meses aumentou de 3,6% em 1986 para 48,1% em 2007.   

O Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) foi criado pela 

Portaria MS/GM Nº 730/05, na tentativa de atingir os períodos críticos da vida em 

relação às necessidades de ferro. Além disso, as recomendações sobre uma 

alimentação saudável nos primeiros dois anos de vida, certamente, traz benefícios 

futuros às crianças com relação à prevenção da obesidade e de outras doenças 

crônicas (BRASIL, 2012), haja vista que a obesidade atinge 9,2% das crianças 

brasileiras e é importante preditivo da obesidade na vida adulta (SISVAN, 2009) 

Segundo o seu manual operacional, o PNSF está baseado em alguns pilares 

que englobam estratégias diferentes para a prevenção e controle da anemia 

ferropriva. Consiste na suplementação medicamentosa de ferro, em dose semanal 

de 5ml ou 25mg de ferro elementar, para todas as crianças de seis a dezoito meses 

de idade, com exceção daquelas portadoras de anemia falciforme; 40mg/dia de ferro 

elementar a todas as gestantes a partir da vigésima semana gestacional e mulheres 

até o terceiro mês pós parto ou pós aborto. Define ainda que, além da 

suplementação preventiva, a população assistida pelo programa deve ser orientada 

acerca de uma alimentação saudável incluindo o incentivo ao aleitamento materno, 
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consumo de alimentos ricos em ferro e informações sobre alimentos facilitadores ou 

dificultadores da absorção desse micronutriente (BRASIL, 2005). Sobre esse 

assunto, Osório (2002) destaca a origem multicausal da anemia e, como principais 

fatores, a dieta e a idade da criança, concluindo na sua revisão de literatura que 

somente uma estratégia pode não alcançar o sucesso esperado se não estiver 

associada a outras medidas. 

Apesar da melhoria na situação nutricional das crianças brasileiras 

(VICTORA et al., 2011), a deficiência de micronutrientes ainda é um desafio a ser 

enfrentado pelos órgãos governamentais competentes e serviços de saúde, 

principalmente pelas equipes de saúde da família. Destaque especial à carência de 

ferro nos menores de dois anos de idade que persiste como agravo negligenciado 

trazendo consequências importantes para o crescimento e desenvolvimento pleno 

das potencialidades nesse grupo (BATISTA FILHO, SOUZA e BRESANI, 2008). 

 De acordo com Azeredo et al. (2011), a manutenção da elevada prevalência 

de anemia no país reflete a ineficiência dos programas de controle da anemia 

ferropriva. Esse fato pode ser verificado quando observamos o quadro 1 sobre a 

situação da cobertura do PNSF alcançada pelos estados da região Nordeste, no 

período de 2008 a 2012 e o quadro 2 que mostra a situação encontrada no 

Município de Juazeiro do Norte comparada com a do Estado do Ceará e a do Brasil. 

 

QUADRO 1: Percentual de cobertura do PNSF para crianças de 6 a 18 meses nos 

estados da região nordeste, no período de 2008 a 2012. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Alagoas 29,77 39,45 31,48 12,65 14,76 
Bahia 23,92 30,79 33,53 20,71 18,42 
Ceará 35,89 34,87 48,17 28,66 27,05 
Maranhão 43,24 50,09 77,70 35,68 26,88 
Paraíba 28,16 31,84 29,91 19,47 17,32 
Pernambuco 34,08 27,57 35,63 25,06 20,19 
Piauí 31,88 31,88 35,86 21,98 20,77 
Rio Grande do Norte 32,99 24,01 29,56 17,07 15,50 
Sergipe 22,14 24,71 19,82 9,79 9,37 

Fonte: CGAN, 2013.  
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QUADRO 2: Percentual de cobertura do PNSF para crianças de 6 a 18 meses no 

município de Juazeiro do Norte, estado do Ceará e Brasil, no período de 2008 a 

2012. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 

Juazeiro do Norte 55,10 25,13 53,61 11,92 12,99 

Ceará 35,89 34,87 48,17 28,66 27,05 

Brasil 22,40 21,58 27,23 17,09 12,75 

Fonte: CGAN, 2013.  

 

Vários fatores podem influenciar na adesão de programas de saúde e, 

segundo Stulbach (2009), a efetividade dos programas de suplementação de ferro 

envolve, dentre outros fatores, vontade política, planejamento, organização, 

disponibilidade de recursos econômicos, materiais e humanos, além do interesse, 

motivação, crenças e responsabilidades tanto da população como dos serviços de 

saúde.  

Azeredo et al. (2011) enfatizam que a efetividade alcançada por programas 

de suplementação profilática de anemia no Brasil ainda é um desafio para a saúde 

pública e um dos pontos que merecem destaque é a conscientização dos 

profissionais de saúde sobre a importância da suplementação profilática com sais de 

ferro. Nesse sentido, é necessário se pensar em estratégias de capacitação e 

sensibilização desses profissionais como ponto fundamental no processo de adesão 

ao programa.  

Além desses aspectos, existe uma polêmica na literatura científica sobre o 

uso ou não da suplementação universal de ferro que pode influenciar negativamente 

a adesão por parte dos profissionais de saúde ao programa proposto. A SBP (2012) 

recomenda a administração do sulfato ferroso para todos os lactentes nascidos a 

termo com peso adequado para a idade gestacional a partir do 6º mês até o 24º mês 

de vida, porém aqueles que recebem no mínimo 500 ml de fórmula infantil 

diariamente não necessitam da suplementação. A ‘US Preventive Services Task 

Force’ (USPSTF) (2006) recomenda a suplementação para crianças assintomáticas 

de 6 a 12 meses que estão em risco elevado, que são os prematuros e os nascidos 
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de baixo peso, porém mostra que as evidências são insuficientes para recomendar a 

favor ou contra o uso em crianças nessa faixa etária que não apresentam risco 

elevado. A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSRJ) 

(2010) estabelece uma cobertura universal para crianças nascidas a termo dos 6 

aos 18 meses. 

O surgimento de efeitos colaterais indesejáveis, tais como diarreia, 

constipação, dentes escurecidos, dentre outros, e a longa duração são destacados 

como algumas dificuldades apresentadas pela suplementação de ferro na prevenção 

da anemia. Esse fato é também observado com relação ao tratamento desse agravo 

onde, em muitos casos, a dificuldade de adesão se dá devido ao surgimento de 

efeitos adversos que são considerados superiores às queixas relatadas diante da 

própria anemia (BRASIL, 2007). 

Fato semelhante ocorre, por exemplo, com relação ao tratamento de 

doenças crônicas como a hipertensão arterial e a tuberculose. No primeiro caso, a 

ausência de sintomas dificulta a sua valorização, dificultando, assim, a adesão, tal 

como ocorre com a prevenção e o tratamento da anemia (BRASIL, 2007; AZEREDO 

et al., 2011; GUSMÃO et al., 2009). No caso da tuberculose a melhora dos sintomas 

logo nos primeiros dias de tratamento pode criar uma prévia ilusão de cura o que 

favorece o abandono do mesmo (LOPES et al., 2013). Um estudo realizado em 

Curitiba por Marquieviz et al. (2013)  mostrou um aumento da adesão ao tratamento 

da tuberculose após a implantação da estratégia DOTS (Tratamento Diretamente 

Observado de Curta Duração) que preconiza a administração domiciliar da dose 

supervisionada da medicação.  

Longo período de intervenção medicamentosa, falta de informação sobre a 

mesma e efeitos adversos, e fraco vínculo com a equipe são apontados por Sá et al., 

(2007) como fatores predisponentes ao abandono. A construção de vínculo entre 

usuários e profissionais de saúde, tanto na consulta individual como coletiva é o 

ponto prioritário na busca da adesão ao tratamento e acompanhamento de 

condições crônicas (BRASIL, 2006). 

 Segundo a OMS, a adesão ao tratamento recomendado depende de fatores 

relacionados ao próprio paciente, à doença e à complexidade do regime terapêutico, 
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ao cuidador, às condições socioeconômicas e ao sistema e equipe de saúde (WHO, 

2003). Gusmão et al., (2009) em estudo realizado com pacientes portadores de 

doenças crônicas, considerando a questão da adesão desses pacientes ao 

tratamento recomendado destacam que o sistema e a equipe de saúde exercem 

grande influência sobre a adesão ao tratamento, e a conquista dessa adesão se 

inicia com uma boa relação médico paciente. Eles também destacam como 

principais fatores que podem interferir na adesão: a dificuldade de acesso ao 

serviço; falta de conhecimento e de treinamento de profissionais; incapacidade do 

sistema de saúde para educar pacientes e monitorar o seu tratamento.  

               Outra questão relacionada à dificuldade de adesão ao PNSF seria a dose 

semanal que pode ser considerada uma barreira para a adesão dos profissionais, 

mais especificamente do médico, ao PNSF, uma vez que não há consenso sobre 

sua eficácia com relação à dose diária, como mostram os exemplos a seguir: 

Monteiro et al. (2002), em pesquisa realizada na cidade de São Paulo, por 

um período de 6 meses, envolvendo 1.158 crianças na faixa etária de 6 a 17 meses, 

concluíram que a prescrição universal de doses semanais de sulfato ferroso reduz 

significativamente o risco de anemia na infância. Ferreira et al. (2003) em estudo 

realizado em Caruaru-PE, durante um período de 6 meses, com 293 crianças na 

faixa etária de 6 a 23 meses, conclui que a administração semanal produziu um 

impacto significativo no quadro de anemia. É importante salientar que em ambos os 

estudos a dose utilizada foi maior que a preconizada pelo PNSF.  

Por outro lado um ensaio clínico randomizado realizado por Engstrom (2006) 

com crianças menores de um ano atendidas na rede básica de saúde no Rio de 

Janeiro concluiu que apenas o esquema diário dos 6 aos 12 meses foi efetivo em 

reduzir o risco de anemia, embora ambos os esquemas tenham se mostrado efetivos 

em diminuir o risco de anemia grave. Também Azeredo (2010) em estudo realizado 

em 2008, no município de Viçosa-MG, apresentou conclusão semelhante no que diz 

respeito ao esquema diário. 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) se posiciona a favor da dose 

diária e preconiza 1mg de ferro elementar/Kg de peso/dia até os dois anos de idade 

a partir da introdução de alimentos complementares quando não há ingesta mínima 
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de 500ml/dia de fórmula láctea e questiona a eficácia do esquema semanal que 

ainda não foi devidamente comprovada (SBP, 2007). 

Em recente publicação da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição 

(CGAN, 2013) sobre o PNSF, após pactuação durante reunião da Comissão 

Intergestores Tripartite em fevereiro de 2013, duas mudanças foram estabelecidas 

para o ano em questão: 

1. Descentralização da compra dos insumos que passou a ser 

responsabilidade municipal;  

2. Atualização da conduta para crianças de 6 a 24 meses que foi alterada 

de dose semanal para diária (1mg/Kg/dia) entrando em vigor logo após a 

publicação da nova portaria que também apresenta as normas de 

execução e de financiamento do componente básico de assistência 

farmacêutica. 

Essa publicação aponta para mudanças em dois aspectos importantes do 

programa que poderão favorecer a adesão, especialmente com relação aos 

profissionais de saúde e a oferta do xarope. Essa oferta tem deixado muito a desejar 

com falhas na entrega aos municípios e, consequentemente, comprometendo a 

continuidade da suplementação, segundo relatórios da CGAN.  

Ainda com relação à atualização de condutas preconizadas pelo PNSF em 

2005, o MS passou a recomendar também o uso do sulfato ferroso em gotas já 

amplamente utilizado e disponível nas farmácias das unidades de saúde (MS, 2013). 

Esse tema foi assunto de discussão no Seminário Internacional de Políticas 

para o Desenvolvimento Integral na Primeira Infância ocorrido em Brasília, em 

outubro de 2012 que apresentou como um dos eixos da ação Brasil Carinhoso do 

Ministério da Saúde a ampliação do PNSF prevista para o início de 2013 que, além 

da suplementação medicamentosa com ferro nas Unidades Básica de Saúde (UBS) 

inclui também a fortificação com micronutrientes em pó para as creches do 

Programa Saúde na Escola (PSE) (SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS 

PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA, 2012). 
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Sobre essa e outras questões referentes ao PNSF, o citado Seminário 

também destacou a importância da fortificação caseira de alimentos com 

micronutrientes na forma de pó contendo ferro, algumas vitaminas e outros 

micronutrientes na prevenção da anemia em crianças. Mostrou ainda algumas 

vantagens dessa estratégia com relação à suplementação medicamentosa, dentre 

elas, o fato de que os sachês, além de vitaminas e outros micronutrientes, possuem 

10mg de ferro em 1g do pó, além de não mudar a cor, o sabor ou a textura dos 

alimentos (FLORES-AYALA, 2012). 

Ainda sobre essa estratégia, Arcanjo, Amâncio e Braga (2009) discorrem 

sobre um estudo multicêntrico que foi realizado em algumas cidades do Brasil 

através das universidades: USP, UFG, UFPE, UFAC e UFCSPA em parceria com o 

MS para posterior implementação, a fortificação domiciliar ou comunitária realizada à 

base de sachês com doses individuais, contendo ferro, algumas vitaminas e outros 

micronutrientes, os chamados “sprinkles” a serem acrescentados aos alimentos 

oferecidos às crianças diariamente durante 2 a 3 meses.  Esse estudo aponta várias 

vantagens como estratégia de aumento do consumo de ferro através dos alimentos, 

acrescentam os autores. 

Em 30/07/2013 foi publicada a portaria ministerial de número 1.555 

determinando, dentre outras deliberações, que a partir de agosto de 2013 o sulfato 

ferroso e o ácido fólico devem ser adquiridos com recurso do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica. Dessa forma, a monitorização do PNSF passa a ser 

realizada através do HÓRUS que é o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 

Farmacêutica disponibilizado pelo MS e o e-SUS ATENÇÃO BÁSICA (MS, 2013). 

O novo manual de condutas do PNSF publicado em 2013 traz algumas 

mudanças que incluem, juntamente com as demais ações já preconizadas em 2005, 

a fortificação dos alimentos preparados para as crianças com micronutrientes em pó. 

Orienta também a dose da suplementação com o sulfato ferroso que passa a ser 

diária e amplia a faixa etária para crianças até 24 meses. Crianças com doença 

falciforme, talassemia e hemocromatose devem ser avaliadas sobre a viabilidade do 

uso do sulfato ferroso, segundo o novo manual, que ainda recomenda o controle das 

parasitoses intestinais, pois, embora não sejam causas diretas de anemia, a 
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presença de parasitoses agrava as condições de saúde das crianças anêmicas 

(BRASIL, 2013). 

 

4.4 O Programa Saúde da Família: Desafios e possibilidades      

 

O Programa Saúde da Família (PSF) implantado em 1994 passa a ser 

definido como Estratégia Saúde da Família em 1998 a partir da segunda publicação 

do Ministério da Saúde sobre conceitos, objetivos, diretrizes e implementação do 

PSF. Trata-se na verdade de uma estratégia de abrangência nacional fundamental 

para a reorganização da atenção básica no Brasil de acordo com os preceitos do 

SUS (RIBEIRO, 2004).  Embora a sigla PSF esteja bem consolidada e difícil de ser 

substituída na prática, na presente seção será utilizada a sigla ESF como um termo 

mais apropriado.  

Sendo a ESF a principal porta de entrada do SUS e tendo como finalidade a 

coordenação do cuidado ao usuário nos diversos níveis de atenção, deve ser capaz 

de resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância com 

responsabilidade, vínculo e trabalho em equipe. Inclui em suas ações educação em 

saúde sobre os problemas prevalentes e os métodos para sua prevenção e controle 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE E UNICEF, 1979). Nesse contexto a 

prevenção da anemia deve fazer parte das ações das equipes conforme linhas de 

cuidado da atenção integral da saúde da criança. O processo de trabalho na atenção 

básica é caracterizado pelo desenvolvimento de ações com foco nos grupos de risco 

e nos fatores de risco, no intuito de prevenir o aparecimento ou a manutenção de 

agravos e danos evitáveis à saúde da população (MS, 2006). 

 A ESF apresenta como um dos seus eixos de ação a promoção da saúde, 

no sentido de buscar condições favoráveis para o pleno desenvolvimento dos 

indivíduos, tornando-os coparticipantes nesse processo (PNAB, 2006; ANDRADE et 

al., 2004). Como estratégia de reordenação do sistema de saúde, especialmente nas 

ações de prevenção de agravos e promoção da saúde, a ESF deve ser capaz de 
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provocar reflexões e mudanças conscientes nos indivíduos e famílias (ANDRADE, 

BARRETO e FONSECA, 2004). Esse aspecto é fundamental para que a adesão aos 

programas de prevenção, como é o caso da suplementação profilática da anemia, 

seja fortalecida. Nesse contexto, cabe à ESF organizar ações para a implementação, 

acompanhamento e avaliação de programas e políticas de saúde, buscando junto 

com a comunidade, soluções para a prevenção e controle de agravos na sua área 

de abrangência. 

Sendo a anemia ferropriva resultado da interação de múltiplos fatores, a sua 

prevenção deve priorizar a educação nutricional e condições ambientais 

satisfatórias. No contexto da educação nutricional, cabe à ESF incentivar o 

aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, a não utilização do leite de vaca no 

primeiro ano de vida, a suplementação medicamentosa profilática, dentre outras 

ações.  Já no contexto da garantia de condições ambientais satisfatórias, é papel da 

ESF a busca da intersetorialidade como forma de articulação para a construção de 

políticas públicas locais que favoreçam o enfrentamento dos determinantes sociais 

dos processos saúde-enfermidade (SBP, 2007). 

O estudo encomendado pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) e 

realizado por Giovanella, Escorel e Mendonça, em 2008, na ESF de quatro capitais 

brasileiras, discorre sobre fatores limitantes e favoráveis da Atenção Primária à 

Saúde (APS). Apesar de avanços importantes, a pesquisa aponta para os principais 

desafios que são as limitações quanto à intersetorialidade e a integração em rede 

centrada no usuário e que responda a todas as necessidades de saúde da 

população. Essa integração pressupõe uma atenção integral em contraposição à 

concepção de que a atenção primária é um programa paralelo que oferece serviços 

restritos e de baixa qualidade para a população de baixa renda (CASTRO, 2010). 

Assim sendo, gestores e profissionais da saúde devem lutar pela construção 

de uma rede integral de cuidado e proteção da vida e da saúde da criança na busca 

de uma sociedade mais justa e humana.  

O novo manual de condutas do PNSF, dentre outras ações, também se 

refere ao acesso à água e esgoto sanitário adequado, bem como o controle de 

infecções e parasitoses como estratégias para a prevenção e controle da anemia 
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mostrando a multicausalidade desse agravo e a necessidade da integralidade e 

intersetorialidade para que sejam respondidas as reais necessidades da população 

(BRASIL, 2013). 
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5  METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo do Estudo 

 

Para o alcance dos objetivos foi realizado um estudo de natureza qualitativa, 

uma vez que esse tipo de estudo permite apreender percepções, opiniões e 

sentimentos acerca de um determinado tema, interpretando fenômenos e atribuindo-

lhes significados (TRAD, 2009). A pesquisa qualitativa  

 

é importante na construção do conhecimento sobre saúde seja enquanto 
concepção, seja enquanto política, práticas social e/ou institucional. Como 
em qualquer processo social, o objeto “saúde” oferece um nível possível de 
ser quantificado, mas o ultrapassa quando se trata de compreender 
dimensões profundas e significativas que não conseguem ser aprisionadas 
em variáveis (MINAYO, 2004 p. 251).  

 

Foi utilizada a técnica de Grupos Focais como abordagem para a coleta de 

dados que, segundo Novaes (2000), apud Trad (2009) é bastante útil nos estudos de 

avaliação de implantação de programas e estratégias de saúde, como é o caso da 

presente pesquisa. Segundo Trad (2009), há registros na literatura de que grupo 

focal é eficaz na técnica de informações qualitativas com o mínimo de interferência 

do pesquisador, é flexível, permitindo a inclusão de perguntas não previstas, é de 

baixo custo e apresenta rapidez no fornecimento de resultados. 

 

5.2 Cenário do Estudo 

 

O Município de Juazeiro do Norte é localizado na região do Cariri, situada ao 

sul do Estado do Ceará a 574Km distante da capital, Fortaleza. O clima é tropical 

quente semiárido. Sua população é de 249.939 habitantes (IBGE, 2010), da qual 
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96,7% reside na zona urbana e 3,97% na zona rural. O Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH/2000) é 0,697 ocupando a posição de 10º colocado no ranking 

estadual. A principal atividade econômica é o comércio, que é aquecido pelo turismo 

religioso em torno da figura do padre Cícero Romão Batista. Indicadores de saúde 

de 2011 apresentam 1,35 médicos por mil habitantes, proporção superior à do 

Estado que é igual a 1,12 médicos por mil habitantes. Apresentam ainda uma taxa 

de mortalidade infantil igual a 19,95 por mil nascidos vivos, maior que a do Estado 

que é de 13,32 por mil nascidos vivos (IPECE, 2012). 

A Estratégia Saúde da Família conta com 64 equipes até o presente 

momento, sendo 57 dessas equipes localizadas em 41 Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) na zona urbana e 7 equipes, em 7 UBS na zona rural. Essas equipes cobrem 

84,6% da população do município, cobertura maior que a do Estado do Ceará que é 

de 64,62% e do Brasil, que é de 58,57% (CNES. DATASUS, 2012). 

 

5.2.1 Caracterizando as equipes 

 

As primeiras equipes foram implantadas em 2003 (em número de sete), 

seguidas por 19 equipes implantadas em 2004 e 22 em 2005. As demais (16 

equipes) foram progressivamente implantadas a partir de 2006 (CNES. DATASUS, 

2012). 

Ainda segundo dados do CNES (2012), Todas as 64 equipes estão 

completas, ou seja, são formadas, minimamente, por médico, enfermeiro, técnico de 

enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Com relação ao cirurgião 

dentista, 35 equipes contam com esse profissional, na modalidade 1 vinculado à 

apenas uma equipe de saúde da família como estabelecido na portaria 2488/2011.  

O município conta ainda com sete equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), na modalidade 1, que foram implantadas em 2008 e cada uma delas cobre 

uma média de 9 ESF, conforme diretrizes da portaria GM 154/2008, no seu artigo 5º 

que define “que cada NASF 1 realize suas atividades vinculado a, no mínimo, 8 
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(oito) Equipes de Saúde da Família, e no máximo, a 20 (vinte) Equipes de Saúde da 

Família”.  (MS/GM 154/2008). Essa portaria também estabelece que o NASF 1 deve 

ter suas equipes compostas por, no mínimo, cinco dos profissionais elencados de 

forma não-coincidente, e, implantado em municípios que tenham densidade 

municipal maior que 10hab/Km² (MS,2008b). Em Juazeiro do Norte, essas equipes 

são compostas por psicólogo, educador físico, fisioterapeuta, assistente social e 

farmacêutico. 

 

5.3 Sujeitos da Pesquisa e Amostra 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram selecionadas, através de sorteio 

simples, quatro equipes sendo três de zona urbana e uma de zona rural. Os grupos 

foram compostos por seis a onze profissionais incorporando todas as categorias da 

equipe mínima recomendada pelo MS, ou seja, médico, enfermeiro, técnico de 

enfermagem e ACS. As quatro equipes selecionadas não apresentavam o cirurgião 

dentista na sua composição. O anonimato dos sujeitos da pesquisa foi resguardado, 

pois, durante a transcrição das gravações dos Grupos Focais os participantes foram 

identificados por letras e números conforme categorias e quantidade dos mesmos. 

Exemplo: Médico da equipe 1 = M1; Enfermeiro da equipe 2 = E2; Técnico de 

Enfermagem da equipe 3 = TE3 e assim sucessivamente para todas as categorias 

contempladas, sendo que os ACS receberam números sequenciados, não 

identificando as equipes às quais pertenciam.  

Como critérios de inclusão, foram selecionadas: 

 Equipes atuando há pelo menos três anos na estratégia, período definido 

considerando que as últimas capacitações sobre o programa para os 

enfermeiros aconteceram a partir de 2010 e também por ser considerado 

um tempo mínimo de experiência com a dinâmica de trabalho na ESF. 

 Equipes completas para que todas as categorias profissionais possam 

expressar suas opiniões. 
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 Uma equipe por UBS a fim de que os dados não sejam semelhantes 

devido à proximidade das áreas de atuação. 

Como critério de exclusão, não participaram da pesquisa: 

 As duas equipes da UBS onde a autora atua. 

A fonte de consulta para selecionar as equipes que preenchiam esses 

critérios foi a coordenação das equipes na Secretaria Municipal de Saúde de 

Juazeiro do Norte, através de contato pessoal com a pesquisadora. Das 57 equipes 

da zona urbana, somente 21 preencheram os critérios de inclusão. Com relação à 

zona rural, todas as sete equipes preencheram os mesmos critérios. 

A escolha das equipes foi feita através de sorteio de uma equipe entre as 

sete da zona rural e três equipes entre as vinte e uma da zona urbana que 

preencheram os critérios de inclusão. Dessa forma foi respeitada a mesma 

proporção de 14,28% para ambas as zonas rural e urbana.  

As 3 equipes da zona urbana foram assim denominadas: 1,2 e 3 e a equipe 

da zona rural foi a de nº 4. Os ACS foram enumerados de 1 a 19. 

A equipe 1 acompanha 1.302 famílias e não faz parte das 42 equipes 

acompanhadas pelo PMAQ. Dos nove ACS, cinco participaram do grupo focal.  

A equipe 2 acompanha 1.294 famílias. É uma das equipes do município que 

são acompanhadas pelo PMAQ e que apresentam os melhores indicadores, 

segundo a coordenação desse programa no município. Oito dos nove ACS 

participaram da pesquisa, uma estava de férias. 

A equipe 3 acompanha 1.638 famílias. Não é acompanhada pelo PMAQ.  

Somente 3 das 11 ACS participaram do encontro. Dentre as outras 8 algumas 

estavam de férias e outras de licença por motivo de doença, segundo informações 

da equipe. 

A equipe 4 acompanha 1050 famílias e atende em duas sedes onde presta 

assistência a três localidades. Segundo informações da equipe, a população adscrita 
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é muito carente, há muita criança com anemia, verminose e alimentação inadequada 

por falta de condições financeiras e sanitárias. Também não é acompanhada pelo 

PMAQ.        

A decisão sobre o número de grupos focais necessários ao estudo foi 

baseada em Barbour (2009) que afirma ser, pelo menos mais de um para que se 

possa ter uma comparação entre grupos, e Gatti (2005) quando propõe que a 

realização de três a quatro grupos inicialmente poderá permitir que se verifique se a 

quantidade e o nível de informações são considerados suficientes de acordo com os 

objetivos da pesquisa, ou seja, quando o conjunto de ideias necessário para a 

compreensão do problema seja obtido e muito provavelmente novas ideias não 

aparecerão. Nesse caso, não será necessária a composição de novos grupos. 

O tamanho de um grupo focal, segundo Trad (2009), para que a participação 

de todos os presentes seja garantida e o foco das discussões seja mantido em torno 

do tema, é de uma média de 10 participantes. Barbour (2009) fala a favor de grupos 

menores, no máximo de oito participantes, para melhor captar e explorar as deixas e 

facilitar a análise das transcrições.  

O recrutamento foi feito em um primeiro momento através de visitas às 

equipes selecionadas para o convite e agendamento de local, data e horário. Os 

grupos foram realizados no próprio ambiente de trabalho e em horário adequado de 

forma que as reuniões não atrapalhassem a dinâmica de funcionamento das equipes 

e que também não fossem interrompidas. Todos leram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e assinaram o Termo de Consentimento Pós Esclarecido 

(Apêndices A e B, respectivamente). Nessa ocasião também foi entregue um 

instrumento anônimo de auto preenchimento com o intuito de avaliar o perfil dos 

sujeitos (Apêndice C). A aprovação do Comitê de Ética (Anexo B) bem como a 

declaração de anuência e a autorização da SMS de Juazeiro do Norte para a 

realização da pesquisa (Anexos A e C) foram previamente apresentadas às equipes. 

Foram recrutados grupos em quantidade maior devido à probabilidade de ausência 

de algum profissional ou mesmo do grupo no dia da realização do encontro.  
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5.4 Coleta de dados 

 

5.4.1 Instrumento de coleta de dados 

 

A coleta de dados se deu através da realização de grupos focais com os 

profissionais de cada uma das equipes selecionadas visando avaliar o conhecimento 

desses profissionais a respeito do PNSF e descrever como as ações desse 

programa estão sendo trabalhadas nas equipes com o objetivo de entender os 

fatores que podem influenciar na adesão ao programa. Como instrumento foi 

elaborado um roteiro temático das questões para discussão nos grupos (Apêndice 

D) contendo poucos itens, de forma a permitir uma flexibilidade para a inclusão de 

temas não previstos, que também pudessem ser relevantes (TRAD, 2009). 

Uma das vantagens do grupo focal em relação às entrevistas individuais, 

segundo Gaskell (2002) apud Trad (2009), é que em uma sessão grupal “a partilha e 

o contraste de experiências constroem um quadro de interesses e preocupações 

comuns, em certos casos vivenciados por todos, que são raramente articulados por 

um único indivíduo” (TRAD, 2009 p. 790). Segundo Wilkinson (1999) apud Barbour 

(2009), “durante as discussões de grupos focais, tipicamente, um senso coletivo é 

estabelecido, os significados são negociados e as identidades elaboradas pelos 

processos de interação social entre as pessoas” (BARBOUR, 2009 p. 49). 

 

5.4.2 Dinâmica da coleta de dados 

 

Após a preparação prévia, quando entramos em contato com a coordenação 

das equipes escolhidas para explicitação dos objetivos da pesquisa, organização da 

data e local e apresentação dos documentos necessários, foram iniciados os grupos. 
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No dia determinado para cada grupo, a sala foi previamente preparada com 

o objetivo de se criar um ambiente acolhedor de modo a favorecer a integração e a 

comodidade dos participantes. Os grupos aconteceram no período de 06 de 

novembro de 2013 a 02 de janeiro de 2014, com uma duração aproximada de 

sessenta minutos cada um. Participaram ao todo 31 profissionais das diversas 

categorias, conforme mostrado no quadro 3.  

A literatura sobre a realização de grupos focais (Trad, 2009; Barbour, 2009; 

Gatti, 2005) traz sugestões, às quais nos apoiamos para a realização da presente 

pesquisa.  

Para cada grupo formado, inicialmente foi feita uma breve explicação sobre 

o tempo de duração do encontro e os profissionais foram informados de que o 

projeto se encontrava na SMS para os que desejassem um maior conhecimento 

sobre o mesmo, além dos agradecimentos pela presença e a colaboração de todos.  

Também foram informados de que os encontros seriam gravados. Após a leitura e a 

assinatura do TCLE, e o preenchimento do formulário, foi realizada uma dinâmica de 

relaxamento e autoapresentação.  

Durante o processo grupal, a ordem das falas, gestos e expressões bem 

como a sequência da conversa foram observados e anotados por, pelo menos duas, 

de três estudantes de medicina previamente treinadas para colaborarem durante as 

reuniões de modo a permitir que o moderador pudesse ficar mais atento à 

comunicação não verbal dos participantes.  

Um estudo piloto foi realizado a fim de que o roteiro pudesse ser testado e 

alterado caso necessário fosse. 

A fim de facilitar a condução do grupo, o assunto da pesquisa foi inicialmente 

dividido em dois temas principais a partir dos quais foram identificadas as categorias 

de análise: 

Tema 1: Conhecimentos e práticas sobre o uso do sulfato ferroso: 
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OBJETIVOS:  

 Conhecer as práticas do dia a dia no cuidado dos lactentes, 

gestantes e puérperas; 

 Identificar dificuldades e fatores facilitadores ao uso do 

sulfato ferroso. 

Tema 2: O Programa Nacional de Suplementação de Ferro: 

OBJETIVOS:   

 Identificar quais os programas do MS estão presentes no dia 

a dia das ações das equipes sobre as questões relacionadas 

à saúde da criança e da mulher; 

 Identificar a percepção dos profissionais em relação ao 

papel do sulfato ferroso nesses programas; 

 Discutir sobre conceitos, atitudes e práticas das equipes 

sobre o PNSF. 

Categorias de análise: 

1. Conhecimento sobre a suplementação de ferro; 

2. Práticas e atitudes frente à suplementação de ferro no 

acompanhamento de crianças, gestantes e puérperas; 

3. Conhecimento sobre programas do MS que envolvem a 

saúde da criança, da gestante e puérpera; 

4. Conhecimentos, atitudes e práticas sobre o PNSF. 

Havia sido pensado nesses dois temas para a elaboração da presente 

pesquisa. No entanto, após a realização dos grupos, o tema passou a ser somente: 

“Conhecimentos e práticas sobre o uso do sulfato ferroso” devido ao 

desconhecimento de uma boa parte dos profissionais sobre o PNSF. 
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5.5 Procedimento da Análise dos Dados 

 

Os dados gravados foram transcritos na íntegra pela própria pesquisadora e 

analisados com base no conteúdo das discussões, correlacionando-os com o 

referencial teórico, utilizando a técnica de análise do conteúdo proposta por Bardin 

(2004), cujas etapas são: 

1. Pré análise: apreensão do todo, retomando as hipóteses e os objetivos 

iniciais; 

2. Exploração do Material: identificar nas falas as unidades de significado e 

proceder codificação e transformação dos dados brutos; 

3. Tratamento dos resultados: agrupar as unidades de significado de 

acordo com sua semelhança para se propor inferência e interpretação do 

fenômeno estudado. 

A fim de identificar tendências e padrões de respostas associadas com o 

tema, iniciou-se uma análise específica de cada grupo seguida por outra cumulativa 

e comparativa do conjunto de grupos realizados (WHO, 1992); GASKEL, (2002) e 

MORGAN, (1997); apud (TRAD, 2009). 

Com base nas sugestões de Guba e Lincoln (1981) apud Ludke e André 

(1986) em relação às categorias de análise, a partir dos dados coletados, procurou-

se aspectos recorrentes, se certos temas apareceram e reapareceram em contextos 

variados, ou seja, de diferentes fontes e em diferentes situações. Eles formaram a 

base para o primeiro agrupamento da informação em categorias. Uma avaliação 

inicial do conjunto de categorias foi realizada, voltando a examinar o material e 

enriquecendo-o com a inclusão de estratégias como aprofundamento, ligação e 

ampliação. Os dados que não puderam ser agregados foram classificados em um 

grupo à parte.  
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5.6 Aspectos Éticos 

 

A pesquisa foi cadastrada na Plataforma Brasil e submetida à aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Leão Sampaio de Ensino Superior 

segundo a Resolução 466/12 do CNS, tendo sido aprovada através do parecer de 

número 447.233 (Anexo B).  Um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi 

previamente lido e após assinado o termo pós-esclarecido (Apêndices A e B, 

respectivamente) pelos participantes do estudo. Também foi autorizada pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte-CE a realização da pesquisa 

com as equipes de saúde da família (Anexos A e C). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram realizados quatro grupos focais com as equipes selecionadas. Os 

encontros, um para cada equipe, aconteceram no período de 6 de novembro de 

2013 a 2 de janeiro de 2014.  Todos foram gravados e tiveram duração aproximada 

de uma hora, contando com a presença de todas as categorias profissionais 

existentes nas equipes, num total de 31 participantes (Quadro 3). Também 

estiveram presentes duas estudantes do curso de medicina da Estácio/FMJ, do 11º 

período, voluntárias, como equipe de suporte, além da pesquisadora. 

TABELA 1: Perfil dos profissionais participantes dos grupos focais: 
 N Percentual 
ESCOLARIDADE 

Superior 14 45,16% 
Médio 17 54,84% 

 
PÓS-GRADUAÇÃO  

Especialização em  SF 3 9,68% 
Outras especializações 5 16,13% 
Sem Pós-graduação 23 74,19% 

 
SEXO  

 Masculino 11 35,48% 
Feminino 20 64,52% 

 
IDADE  

 20-39 anos 15 48,39% 
40-54 ANOS 16 51,61% 

 
VÍNCULO PROFISSIONAL  

 Concursado 24 77,42% 
Contratado 7 22,58% 

 
TEMPO EM ESF  

 3-5 anos 8 25,81% 
6-10 anos 11 35,48% 
Mais de 10 anos 12 38,71% 

Fonte: Formulário de Auto Preenchimento – Apêndice C, 2013/2014.  
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QUADRO 3: Categorias profissionais participantes dos grupos focais: 

 Médico (a) Enfermeiro (a) Técnico (a) 
Enfermagem ACS Total 

Equipe 1 1 (1) 1 (1) 1 (1) 5 (9) 8 (12) 

Equipe 2 1 (1) 1 (1) 1 (1) 8 (9) 11 (12) 

Equipe 3 1 (1) 1 (1) 1 (1) 3 (11) 6 (14) 

Equipe 4 1 (1) 1 (1) 1 (1) 3 (7) 6 (10) 

Total 4 (4) 4 (4) 4 (4) 19 (36) 31 (48) 
Legenda: Em parênteses encontra-se a totalidade de profissionais de cada categoria em cada equipe. 

 

Após a leitura e assinatura do TCLE e o preenchimento do formulário pelos 

participantes, foi realizada uma dinâmica de relaxamento previamente às discussões 

sobre o tema do estudo.  

A análise dos dados foi orientada pelo tema: “CONHECIMENTOS E 
PRÁTICAS SOBRE O USO DO SULFATO FERROSO”, que foi subdividido nas 

seguintes categorias de análise:  

1. O USO DO SULFATO FERROSO NO CUIDADO DIÁRIO DE 
LACTENTES E GESTANTES;  

2.  RESISTÊNCIAS E FATORES FACILITADORES AO USO DO SULFATO 
FERROSO. 

A primeira categoria foi organizada com base nas seguintes subcategorias: 

a) Sobreposição de conceitos relacionados à dieta alimentar e anemia; 
b) Sobreposição de conceitos relacionados à prevenção, promoção e 

tratamento; 
c) Prática de registro quanto ao uso de sulfato ferroso pelas equipes. 

A segunda categoria, da mesma forma, foi também subdividida em: 

a)  Questões relacionadas ao uso do sulfato ferroso: Intolerância, 
efeitos adversos e uso prolongado; 

b) Disponibilização do sulfato ferroso na rede pública; 
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c) Acesso dos usuários à unidade básica de saúde; 
d) Divulgação do PNSF no âmbito da ESF; 
e) Capacitação/informação da ESF sobre o PNSF; 

f) Linha de cuidado para mulheres e crianças no âmbito da ESF. 

Os discursos foram analisados tendo como referencial teórico a análise de 

conteúdo colocada por Bardin (2004) em sintonia com o desenho metodológico já 

descrito e com o tema previamente explicitado. 

1. O USO DO SULFATO FERROSO NO CUIDADO DIÁRIO DE 

LACTENTES E GESTANTES: 

a) Sobreposição de conceitos relacionados à dieta alimentar e anemia: 

Foi observado, com saturação/repetição de trechos semelhantes nas falas 

das várias categorias profissionais, que existem conceitos parcialmente adequados 

em relação ao sulfato ferroso, só que ficam mesclados, confusos com aspectos da 

dieta alimentar, como demonstrado nos seguintes trechos. Esses mesmos trechos 

também sugerem a insegurança profissional com relação ao assunto:  

 

“Na verdade a suplementação de ferro é utilizada obrigatoriamente e é usada 
prá criança entre 6 meses e um ano. Depois de um ano, se a criança tem uma 
alimentação adequada, você não precisa suplementar nada, né? Porque os 
alimentos do dia a dia já tem quantidade suficiente de nutrientes, de sais e tudo 
para que ela possa ter um crescimento e desenvolvimento ponderal adequado.” 
[grifos nossos] (M1) 

 

Esse discurso exemplifica a observação supracitada e os termos em 

destaque mostram que o profissional demonstra conhecimento acerca da 

obrigatoriedade da suplementação de ferro na prevenção da anemia ferropriva, 

enquanto destoa da literatura previamente exposta na terceira seção da 

fundamentação teórica, no que diz respeito à faixa etária envolvida nessa 

suplementação. Ao mesmo tempo sugere insegurança quanto às suas afirmações. 

“O que mais deve valorizar é a qualidade da alimentação, não é isso? [...] Eu 
acredito que o mais importante é isso [...]. É o ferro que tem nas frutas prá que 
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não chegue a precisar do sulfato ferroso. [...] Quando chega a necessidade de 
tomar o comprimido ou aquele liquidozinho, né?,[...] ele já tá com anemia 
forte...Aí a médica sempre entra com o sulfato ferroso porque não tem boa 
alimentação.” [grifos nossos] (ACS 4) 

 

“Na saúde pública existe, além da alimentação que é realmente precária, existe 
um outro fator, o fator higiene, né, porque essas crianças são crianças mais 
expostas à verminoses, à baixa imunidade, então tudo isso acaba se juntando, 
né, e levando a uma criança carente. E assim como a gestante também, com 
os hábitos alimentares que não são adequados levando à necessidade desse 
suplemento com o ferro.” (M1) 

 

“O que eu acho importante também dessa suplementação [de ferro] é que, 
assim, tem alguns [pacientes], as mulheres em geral, porque a gente observa 
que se elas pudessem ter acesso a uma alimentação adequada, talvez essas 
taxas [de hemoglobina no sangue], esses exames delas fossem melhor 
controlados.” [grifo nosso] (E4) 

 

As falas acima também corroboram a observação supracitada à medida que 

destacam a alimentação como fator preponderante na prevenção da anemia 

ferropriva, reforçando a ideia do uso do sulfato ferroso somente para o tratamento 

dessa condição. Nesse caso, a literatura é clara quanto à obrigatoriedade da 

suplementação independentemente do padrão alimentar da criança ou da gestante 

(BRASIL, 2005).  Aqui também se observa certa insegurança do profissional nos 

termos destacados. 

As seguintes falas reforçam a maior importância atribuída à alimentação em 

relação ao suplemento:  

 

“Muitas vezes elas [as mães] dizem assim: ‘Eu uso o feijão, a carne, a 
beterraba’...Elas são informadas.” (ACS 5).  

 

“... elas [as mães] têm preconceito em relação ao medicamento [para elas] o 
medicamento não serve prá nada.” (ACS 1) 

 

 “[...] porque a alimentação também é uma forma de remédio. É o remédio 
natural. [...] Então assim, se você tem uma alimentação boa, você não vai 
precisar tomar o ferro.” (ACS 4) 
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Esses discursos parecem apontar para a compreensão de que, no 

imaginário dos profissionais e também dos usuários, as mães em questão, a 

alimentação é suficiente na prevenção da anemia. 

Contudo, vale a pena salientar que uma dentre as quatro equipes estudadas, 

demonstrou conhecimentos e práticas adequados sobre o uso profilático do sulfato 

ferroso para os grupos vulneráveis, associado à dieta alimentar na prevenção da 

anemia como mencionado abaixo.  

 

 “Desde 2008 quando cheguei aqui, começamos a trabalhar o PNSF pois não 
encontrei registro nenhum [...]. A anemia ferropriva traz como consequência 
déficit não só cognitivo, mas também motor, baixa na imunidade e, 
consequentemente, muitas crianças acabam não se desenvolvendo bem [...] A 
gente começou a implantar com as crianças e com as gestantes. A 
suplementação não envolve só a suplementação, o xarope. [...] tem que 
orientar o sulfato ferroso, mas também tem que orientar a alimentação diária.” 
(E2) 

 

Em concordância com Mendonça et al. (2010), é possível que essa diferença 

de conhecimentos e práticas entre equipes possa estar relacionada a uma formação 

diferenciada dos profissionais e, nesse caso, especialmente da enfermeira da equipe 

em questão ou um maior comprometimento (perfil/vocação) desse profissional.  

O estudo de Madeira (2009) mostra que as equipes enfrentam muitas 

dificuldades na dinâmica do trabalho, mas mostra também que é possível as equipes 

de saúde da família conseguirem superar as fragilidades de forma criativa a partir da 

integração das diversas categorias de profissionais das equipes. 

b) Sobreposição de conceitos relacionados à prevenção, promoção e 

tratamento: 

De uma forma geral a maioria dos profissionais, independentemente da 

categoria, apresentou conceitos equivocados em relação ao que seja tratamento de 

anemia e prevenção/promoção conforme as seguintes falas: 
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“Nosso foco aqui é a promoção da saúde. Quando há necessidade vai prá 
avaliação médica e aí a gente encara a suplementação, mas o nosso foco está 
na promoção, na prevenção...” (E1) 

 

“Eu faço a suplementação, mas, e reforço muito mais até, [...], a questão da 
alimentação porque eu sei que a medicação em si, até pela diarreia ou pela 
constipação que pode causar, e que causa na maioria das vezes, e o gosto, o 
sabor do remédio ele [o paciente] não consegue aderir ao tratamento.” (M1) 

 

Percebe-se através dessas falas que parece haver certa confusão de 

conceitos sobre o que seria prevenção e tratamento. Esse fato pode estar 

relacionado à qualificação do profissional baseada em uma abordagem assistencial 

ao longo da graduação, dificultando as práticas relacionadas à promoção e 

prevenção na ESF. Vendruscolo e Verdi (2011), em estudo qualitativo com 

estudantes de cursos de graduação das diversas categorias, da Universidade 

Federal de Santa Catariana, mostrou a predominância de uma concepção centrada 

em conceitos e modelos ultrapassados de promoção da saúde, onde as ações 

preventivas e de práticas educativas são unidirecionadas e autoritárias. Mostrou 

ainda que a tendência da formação acadêmica, apesar das tentativas de mudar o 

modelo hegemônico, ainda hoje aspectos da prevenção de doenças e da promoção 

da saúde são pouco valorizados. 

As colocações abaixo confirmam a importância do tratamento verificada nas 

equipes estudadas que parecem não ser diferentes do restante das unidades de 

saúde que continuam a privilegiar a assistência. Apesar da longa caminhada e dos 

avanços alcançados, a ESF ainda precisa enfrentar essa lacuna. 

 

“O sulfato ferroso é usado quase que diariamente. A gente pega muita anemia.” 
(M4) 

             

“É importante tratar [anemia] por causa das consequências, né?” (ACS 18) 

 

 “[O uso do sulfato ferroso] prá gestante é uma prática. [...]. Não é feito de 
rotina para crianças, mas quando eu vejo que ela está com anemia [...] aí peço 
o exame e, baseado no exame, eu passo o suplemento” (M4). 
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“Outra coisa que observo são aquelas crianças que já têm algum sinal de 
anemia. Geralmente encaminho para o médico que solicita o hemograma e, se 
a hemoglobina estiver abaixo de 11, já faz o tratamento e não a 
suplementação”. (E2) 

 

Silveira, Sena e Oliveira (2011), em pesquisa realizada com profissionais de 

10 unidades básicas de saúde de Belo Horizonte e Contagem, evidenciaram que os 

profissionais confundem promoção com prática de prevenção e/ou educação para a 

saúde. Apesar de reconhecerem a promoção da saúde como fundamental, realizam 

grupos que utilizam metodologias tradicionais sem enfoque em ações de promoção 

da saúde.  

No presente estudo, chama atenção que em equipes com profissionais 

apresentando vínculos estáveis (77,42% concursados) e há mais de três anos 

(sendo 38,71% há mais de 10 anos) trabalhando na ESF, questões como promoção 

ainda são lateralizadas, mostrando que a ESF ainda não conseguiu avançar e sair 

do lugar da terapia, assistência, sem pensar na promoção. Corroborando com esse 

fato, Madeira (2009) em seu estudo sobre as práticas do trabalho interdisciplinar na 

saúde da família, realizado em Santa Catarina, destaca que os profissionais 

concursados têm uma concepção acerca do processo saúde doença ainda baseado 

nas ações curativas e não realizam ações de promoção e prevenção, evidenciando 

o modelo biomédico. 

Espera-se que os profissionais concursados sejam formados há mais tempo 

do que os contratados e, sendo assim, sua formação tem grandes chances de ter 

sido voltada para o curativo em detrimento da promoção da saúde e prevenção de 

agravos, o que poderia justificar esse achado. Nesse sentido, Mendonça et al. 

(2010) destacam que a formação do profissional médico é ainda fragmentada e 

centrada na doença e que as especialidades ainda estão voltadas para ações de 

média e alta complexidade.  

Esse papel do médico que continua como central e hegemônico, pode 

comprometer a autonomia e criatividade dos demais profissionais, dificultando uma 

maior integração da equipe (FERNANDEZ et al., 2005), aspecto fundamental para o 
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alcance da qualidade na atenção integral às necessidades de saúde da população 

na atenção básica.  

c) Prática de registro quanto ao uso de sulfato ferroso pelas equipes: 

O registro das ações realizadas pelas equipes de saúde da família é um 

instrumento importante para avaliação e planejamento do trabalho, visando a 

melhoria da qualidade de vida dos usuários (SILVA, PRIORI e FRANCESCHINE, 

2007). Parece existir preocupação dos profissionais quanto ao acompanhamento e 

valorização da puericultura. O registro destas práticas, porém, não é sistematizado, 

acontecendo de um modo errático conforme a seguinte fala: 

 

“Eu anoto no prontuário e na receita também. Enquanto dura o tratamento, a 
mãe pega [o medicamento] com a mesma receita. [...] porque às vezes a gente 
sabe que as pessoas não têm paciência de esperar, às vezes não podem.”(M3) 

  

Conforme já referido na segunda seção da fundamentação teórica, a 

Caderneta de Saúde da Criança (2011) traz um espaço próprio para o registro do 

acompanhamento da suplementação de ferro, sendo um recurso importante para 

lembrar às mães sobre a data do retorno para o seguimento da suplementação.  A 

equipe destoante relata fazer essa anotação sistematicamente, mostrando um 

registro mais coerente e de melhor qualidade e mostra que o ACS pode ter papel 

importante nesse processo: 

 

 “É um trabalho sério. Eu anoto no cartão e aviso às mães para, fazerem a 
puericultura. Todos têm cartão com ferro atualizado. No PSF tem tudo 
anotado.” (ACS 7) 

 

“[...] sempre conto com os ACS para estarem passando [nas casas] 
perguntando se está sendo administrado [o sulfato ferroso] e se a criança está 
tendo boa aceitação.” (E2) 

 

Quando se fala do envio do registro para alimentar o módulo de 

gerenciamento do programa, as práticas também divergem ou porque não se 
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considera a sua importância ou porque o volume de atribuições é muito grande 

dificultando essa ação: 

 

“[o programa] acaba também não sendo tão cobrado pela secretaria de saúde. 
A verdade é essa.” (E4) 

 

“Tem uma folhinha mensalmente do programa de suplementação de ferro e 
ácido fólico que tanto fica comigo como na farmácia que é quem faz a entrega 
da medicação.” (E1) 

 

 Novamente a equipe destoante das demais refere realizar esse 

monitoramento mensalmente e ainda comenta sobre uma possível fragilidade do 

sistema de monitorização vigente: 

 

“Com relação à adesão, quem faz a monitorização sou eu. [...] acho que fica 
um pouco sem nexo, o que eu mando prá secretaria é a planilha do 
[medicamento] que é dispensado pela unidade. O que é registrado lá vai dar 
bem abaixo do que realmente é feito na área porque falta no posto. Tem muitas 
mães que conseguem pegar nas farmácias de outros postos de saúde e tem 
aquelas que compram. Os meus indicadores no sistema vão dar sempre mais 
baixos.” (E2) 

 

O MS apesar de enfatizar a integralidade das ações em seus documentos, o 

registro quantitativo das ações curativas é priorizado nos relatórios de produtividade 

das equipes (MADEIRA, 2009). Obrigatoriamente, esse relatório é enviado todos os 

meses para alimentar o SIAB e serve de base para as ações de avaliação e 

planejamento. Por não fazer parte do relatório do SIAB, o monitoramento do PNSF, 

que é realizado pela Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição, 

acaba que fica um pouco negligenciado pela maioria dos profissionais, até porque 

também essa cobrança parece não ser valorizada.                   
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2. RESISTÊNCIAS E FATORES FACILITADORES AO USO DO SULFATO 
FERROSO: 

Esta categoria mostrou que existem diversos fatores que facilitam ou 

dificultam a adesão à prevenção da anemia ferropriva. Como será explicitado, os 

tópicos apresentados não são apenas formados por aspectos positivos ou negativos. 

Alguns apresentam mais resistência e outros mais aspectos facilitadores. 

a) Questões relacionadas ao uso do sulfato ferroso: Intolerância, 
efeitos adversos e uso prolongado: 

De um modo geral, aspectos inerentes ao próprio medicamento e ao uso por 

tempo prolongado são apontados como fatores de resistência à adesão:  

Intolerância: 

A tolerância a um medicamento é fator primordial para a efetivação de um 

tratamento ou profilaxia medicamentosa (WHO, 2003). Com relação ao sulfato 

ferroso, intolerância foi relatada conforme falas a seguir: 

 

“Aqui no posto, no meu dia a dia, eu tenho uma dificuldade enorme porque: 
porque o sulfato ferroso que é disponibilizado é terrível. As crianças não tomam 
aquilo ali. Então assim, geralmente a gente até prescreve, né, mas, aí a mãe 
não consegue porque a criança não consegue tomar”. (M1)  

 
 “Encontro sim, muita resistência [ao uso do sulfato ferroso] porque a criança 
não aceita por causa do sabor.” (ACS 17) 

 

“As mães [gestantes] tomam, mas às vezes têm problema com o sulfato 
ferroso, aí tomam outro que elas compram.” (E3) 

 

“Muitas das nossas gestantes, elas compram [o medicamento], aquilo que é 
disponibilizado, né, comercialmente.” (E1) 

 

“A gente orienta as mães e se elas não conseguem tomar o sulfato ferroso ou o 
ácido [fólico] né?, então a gente consulta a médica para trocar a medicação.” 
(ACS 8) 
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Alguns estudos também apontam a rejeição da criança e da gestante ao 

medicamento como dificuldade para a continuidade da suplementação (SZARFARC, 

2010; AZEREDO, 2008; OLIVEIRA et al., 2010).  

A dose semanal parece ser considerada um ponto positivo para a adesão 

minimizando a intolerância como é percebido através da seguinte fala: 

“[a dose] só uma vez por semana a criança esquece que tomou e na outra 
semana ela toma novamente.” (E2) 

 

Efeitos adversos: 

Efeitos adversos também são responsabilizados por falhas nos esquemas 

profilático e terapêutico e abandono do uso da medicação (SZARFARC, 2010; SÁ et 

al., 2007; AZEREDO, 2008; OLIVEIRA et al., 2010), especialmente, aqueles 

realizados para condições crônicas. Com relação aos efeitos adversos do sulfato 

ferroso, os seguintes trechos são ilustrativos: 

 

“Por outro lado tem também os efeitos colaterais. Então assim, é uma somação 
de fatores que quando a gente pensa em suplementar, complementar, você 
tem que botar na balança prá saber o que é que se pode fazer, né?” (M1) 

 

 “A questão da resistência, [...] porque eu já encontrei mãe que diz que não vai 
vir porque o dente da criança fica estragado e aí ela associa com o sulfato 
ferroso.” (ACS 16). 

 

“O que elas [as mães] acham é que qualquer coisa que acontece, elas acham 
que é por causa do remédio. Aí a gente encaminha para o posto prá ver o que 
é.” (ACS 3) 

 

Essa última fala evidencia uma certa rejeição ao medicamento o que pode 

estar dificultando a prática da suplementação. O estudo realizado por Azeredo 

(2008) com crianças de seis a dezoito meses na ESF destacou que 28,6% delas 

interromperam o uso do sulfato ferroso por causa dos efeitos adversos. Resultado 



68 

 

semelhante foi encontrado por Sá et al., (2007) com relação ao tratamento da 

tuberculose em unidades de saúde da família.  

A orientação da equipe com relação à anemia e aos efeitos adversos do 

sulfato ferroso é referida por vários autores como fator facilitador à adesão 

(AZEREDO, 2008; ENGSTROM, 2006; MONTEIRO et al., 2002; HEINECK e 

CAMARGO, 2012). No presente estudo, apesar de existirem orientações com 

relação ao manejo dos efeitos adversos foi relatada interrupção do seu uso por esse 

motivo, mostrando a dificuldade dos profissionais em lidarem com essa situação, 

como ilustrado nas falas a seguir:  

 

“Já houve um caso em que a mãe interrompeu o uso porque os dentes da 
criança ficaram escurecidos.” (E2) 

 

 “Oriento, porque se não orientar elas abandonam o tratamento. Tanto prá 
constipação quanto prá diarreia e eu começo assim: começo com uma dose 
pequena prá ir aumentando devagarinho, prá ir sentindo como é que vai 
respondendo.” (M1) 

 

Sobre esse aspecto, Ferreira et al. (2003) destacam que a visita domiciliar 

realizada pelos ACS melhora a adesão às orientações da equipe, desde que estes 

sejam bem informados, o que também não foi a realidade encontrada na presente 

pesquisa. A falta de capacitação/informação dos profissionais, em especial do ACS 

pode ter contribuído para o abandono do uso do sulfato ferroso no presente estudo.  

Há que se pensar também nas orientações recebidas, muitas vezes 

divergentes, que podem estar influenciando a atitude profissional, como referido 

abaixo: 

 “[...] a minha menina, ela nunca tomou sulfato ferroso e eu sempre fazia 
puericultura com a pediatra e ela não passava. Ela passava outra vitamina, 
mas o sulfato ferroso não.” (ACS15) 
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Nesse caso, as orientações repassadas às famílias podem refletir a própria 

experiência vivenciada pelo profissional.  

Estudo realizado por Azeredo et al. (2013) sobre a adesão ao uso do sulfato 

ferroso profilático encontrou como resultado uma adesão de 56,7% e dentro das 

dificuldades encontradas para a continuidade da suplementação, o principal fator foi 

a ausência de orientação, acompanhamento e apoio do sistema de saúde. 

Resultado semelhante foi também encontrado nos estudos de Monteiro et al. (2002).  

Pessoa et al. (1996) também destacam a falta de orientação do serviço de saúde 

como fator determinante para a interrupção do medicamento.  

Uso prolongado: 

Faz parte do senso comum o fato de que o uso prolongado de medicamento 

com propósitos preventivos, administrados a pessoas aparentemente saudáveis, da 

mesma forma que para tratar doenças assintomáticas, se mostra desnecessário 

dificultando a adesão (CASTRO e SIMONI, 2012). No caso da prevenção da anemia 

a adesão se torna ainda mais difícil por envolver também mudanças nos hábitos de 

vida, especialmente com relação às práticas alimentares.  

O longo período foi relatado como entrave para adesão ao uso do sulfato 

ferroso, como mostrado na seguinte fala: 

 

 “Tenho dificuldade pelo tempo que demora o tratamento.” (M4)  

 

Szarfarc et al (2004) apud Stulbach (2009) destacaram, em  estudo realizado 

com crianças no primeiro ano de vida nas diversas regiões do país, como 

justificativas para a baixa adesão ao uso do sulfato ferroso, além dos efeitos 

secundários, sabor desagradável, esquecimento pelo longo período da 

suplementação e falta de estímulo e motivação pela ausência de sintomas.   Os 

estudos de Torres et al.(1994) realizados em São Paulo com crianças de 4 a 36 
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meses enfatizam que os motivos da baixa adesão à suplementação de ferro por eles 

encontrados foram, dentre outros, os efeitos adversos e o tempo prolongado. 

Com relação ao longo tempo, o acompanhamento pela equipe foi apontado 

como um possível fator facilitador, como explicitado nas falas a seguir: 

 

“Na primeira consulta, eu sempre oriento para as possíveis ações [do ferro] no 
organismo da criança. [...] Suco de fruta com vitamina C porque vai melhorando 
a absorção do ferro. Não dar próximo de leite por conta do cálcio que diminui a 
absorção. Após um mês do início do tratamento ou da suplementação, há o 
retorno para avaliar a adesão.” (E2) 
 
  

Nota-se que alguns profissionais encontram alternativas para contornar as 

dificuldades apresentadas, realizando agendamento de retorno para avaliação em 

tempo menor do que o que seria somente agendar o novo recebimento da 

medicação três meses depois. Novamente supõe-se que o motivo possa estar 

relacionado à formação diferenciada de alguns profissionais ou mesmo seu maior 

compromisso com o cuidado com a saúde da população adscrita.  

Ainda com relação ao uso do medicamento, uma outra questão também 

importante observada foi a influência negativa de alguns familiares – em especial as 

avós - com relação ao uso do sulfato ferroso segundo algumas falas: 

 

“Existe muita informação contrária: ‘Prá que sulfato ferroso?’, a avó fala, ‘Isso é 
besteira, o menino não quer nem beber!’ (ACS 8)  

 

“Na minha área tem uma criança de um ano e seis meses que a mãe estava 
fazendo bem direitinho [o acompanhamento], mas, não é tanto a mãe, é mais a 
avó. Toda vez que passo fazendo as orientações ela vem com piadinha...” 
(ACS 15) 

 

“Percebo também a interferência [negativa] da avó.”(M2) 
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Nesse caso, a questão cultural pode estar reforçando alguns aspectos 

negativos já abordados como intolerância, rejeição ao sulfato ferroso e às 

orientações prestadas pelo ACS.  

 

b) Disponibilização do sulfato ferroso na rede pública: 

 

A disponibilidade do medicamento na rede pública é fator importante para a 

continuidade da suplementação e deve ser garantida pelos órgãos competentes da 

gestão segundo a Portaria 2488/11. Segundo Castro e Simoni (2012) serviços de 

saúde que apresentam distribuição deficiente de medicamentos contribuem para a 

não adesão. Os trechos abaixo ilustram o resultado encontrado sobre a 

disponibilização (ou não) do sulfato ferroso:  

 
“De repente a gente prescreve e não tem [o medicamento]. Outra coisa é que 
têm mandado muito próximo de vencer a validade. Aí eu dispenso para ser 
dado só até o último dia do mês. [...] Já é difícil prá gente tá captando e 
conseguindo a adesão, aí quando a gente consegue, falta [a medicação]. Não 
é fácil trabalhar na atenção básica! [...] um dos empecilhos maiores que a 
gente tem é justamente a falta da medicação gratuita.” (E2) 

 

“Teve um tempo que faltou o ácido fólico aqui no posto e as gestantes 
cobravam muito.”(ACS 12) 

 

“O sulfato ferroso depois de quatro meses já introduz se a criança não estiver 
amamentando e, quando as mães vem para a puericultura, aos 6 meses, já 
oriento a tomar uma vez por semana conforme orientação do Ministério até os 
18 meses, quando tem [o medicamento].” (E3) 

  

“Não oferecem boa estrutura, muitas vezes o paciente sai reclamando porque o 
medicamento não tem no posto. Eles têm que comprar.” (TE4). 

 

A falta do medicamento na rede pública foi também mencionada em alguns 

estudos como dificuldade apontada para a adesão à suplementação (MONTEIRO et 

al., 2002; STULBACH, 2009) 
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c) Acesso dos usuários à Unidade Básica de Saúde: 

O acesso é um indicador da qualidade e resolutividade do sistema de saúde 

e fator importante na continuidade do tratamento prescrito (HALAL et al., 1994). É o 

que garante que as ações de saúde possam atingir o seu objetivo maior que é a 

qualidade de vida das pessoas. A atuação dos ACS e a realização da visita 

domiciliar (VD) são de fundamental importância para a assistência prestada, sendo o 

elo entre a comunidade e o serviço de saúde. No entanto, existem situações em que 

o aspecto geográfico dificulta o acesso da população à unidade de saúde como foi 

observado: 

 

“E até mesmo porque tem o pessoal que mora mais distante na minha área, 
que é um pessoal mais carente e tem uma resistência muito grande em querer 
vir ao posto, de querer vacinar... Eles não vem pela distância.” (ACS14)  

 

Nesse caso, parece que outros programas também são prejudicados, 

evidenciando o difícil acesso como importante fator negativo à adesão de programas 

e ações. Questões como a falta de garantia dos direitos trabalhistas dificultando o 

acesso da mãe trabalhadora foram também relatadas: 

 

 “Tem também a mãe que trabalha fora e não tem com quem deixar os filhos. 
Até conseguir permissão para faltar ao trabalho é muito difícil. [...] Teve uma 
que eu dei um atestado de que ela compareceu ao pré-natal, mas a fábrica 
descontou [do salário] assim mesmo.” (M3) 

 

O estudo realizado por Madeira (2009) aponta a intersetorialidade como 

ação facilitadora no sentido de procurar alternativas para contornar os problemas 

vivenciados pelos usuários.  No presente estudo, o contato com a educação poderia 

resultar em disponibilização de creches para que as mães possam deixar seus filhos 

enquanto estão no local de trabalho ou comparecendo ao serviço de saúde, além de 

prestar orientação às mães sobre como procurar os seus direitos trabalhistas 

exercendo sua cidadania. 
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d) Divulgação do PNSF no âmbito da ESF:  

Quando solicitados a falar sobre o PNSF, os profissionais se posicionaram 

conforme as seguintes falas: 

     
“Oficialmente, [...] como programa, não. [Nunca ouviu falar]” (M1) 

 

 “...[sobre programas voltados para crianças e gestantes] Pré natal, o 
aleitamento materno, planejamento familiar, prevenção de câncer de colo 
uterino e de mama que elas estão fazendo a coleta e a Dra. tá avaliando e 
tratando, Programa Nacional de Imunização, vitamina A que é disponibilizada, 
alimentação...” (E1) 

 

“Prá criança não tem outro programa específico a não ser a puericultura.” (M3) 

 

“Fazemos o acompanhamento do bolsa família.” (ACS 17) 

 

Observou-se que, alguns profissionais não conheciam o PNSF, porém 

reconheceram o PNI, o que sugere uma maior valorização deste programa em 

detrimento de outros. Outros profissionais não souberam distinguir programa de 

ação: 

 
“O sulfato ferroso não tem tanta repercussão quanto a vitamina A pelo MS. Não 
tem essa cobrança da prevenção. O que não acontece com a vitamina A, por 
exemplo, essa associação com o calendário vacinal traz uma importância 
diferenciada.” (M3) 

 

Esse discurso parece mostrar a pouca valorização do PNSF pelo próprio 

MS, uma vez que a divulgação do programa da vitamina A é contemplada nas 

unidades de saúde através de cartazes, assim como o programa de imunização: 

 

“Porque também é assim: na sala de vacina tem o cartaz da vitamina A. A mãe 
olha e diz:’ Meu filho já tomou essa vacina?’ Se tivesse também do ferro, seria 
diferente.” (TE 3) 
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Com relação ao uso da vitamina A, dois fatores relatados diferem quanto ao 

uso do sulfato ferroso, sugerindo uma facilidade maior para a adesão àquele 

suplemento: 

 

“Também tem esse negócio que toma na unidade, né, a vitamina A. Elas [as 
mães] já pensam até que a vitamina A é uma vacina e o sulfato ferroso é uma 
medicação, não é? Que alguém tem que administrar em casa.” (ACS 8) 

 

Essa fala remete à ideia de que, sendo a dose do sulfato ferroso semanal, a 

sua administração na própria unidade de saúde ou no domicílio em visita domiciliar, 

poderia ser mais um fator facilitador da adesão, à exemplo da vitamina A. Outro 

exemplo de administração supervisionada é a estratégia DOTS adotada pelo 

Programa Nacional de Controle da Tuberculose, que associada a outras medidas, 

proporcionou um aumento na adesão ao tratamento proposto, conforme estudo 

realizado por Marquieviz et al (2013). Castro e Simoni (2012) afirmam que as visitas 

domiciliares aumentam a motivação dos usuários, o que favorece a adesão às 

recomendações da equipe. 

Existem múltiplos fatores que levam à adesão aos programas propostos e a 

divulgação é uma estratégia que facilita na medida em que leva ao público o 

conhecimento e a lembrança sobre determinado assunto:  

 

“A questão mesmo é [a mãe] ter uma informação maior. É como a vacina, [...] a 
mãe tem uma consciência maior porque ela vê uma campanha, passa na 
televisão.” (ACS 16) 

 

“Eu acho que elas [as mães] não valorizam porque não têm conhecimento, 
porque se fosse repassado prá elas a real importância [da suplementação], 
acho que elas estariam aqui igual como prá vitamina A.” (TE 3) 

 

A falta de informação deixa as pessoas alheias ao que está acontecendo ao 

seu redor levando-as à perda de oportunidades. A divulgação das ações de saúde 

dentro da comunidade podem favorecer a adesão a essas ações e facilitar o 
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trabalho dos profissionais. O apoio dos gestores na elaboração e distribuição de 

material de divulgação é importante e necessário nesse processo. 

Alguns profissionais desconhecem o PNSF, porém o PNI foi citado como um 

programa que todos conhecem e se utilizam dele. Aqui merece uma reflexão a 

respeito dos dois programas citados, a fim de tentarmos entender o porquê da 

adesão em massa ao PNI contra a baixa adesão do PNSF. 

Mantido na agenda de prioridades do ministério da saúde, o PNI mostra 

resultados e avanços na medida em que muitas doenças graves são erradicadas ou 

controladas. As vacinas, de alta qualidade, são criadas e aprimoradas. Investe na 

universalidade de atendimento e na capacitação permanente de gestores e 

profissionais. Aplica estratégias diversas, sendo que as campanhas nacionais 

periódicas que acontecem para cada ocasião e faixas etárias distintas, com grande 

divulgação, favorecem a conscientização da população sobre a importância da 

vacina. Além disso, também investe na vigilância constante de efeitos adversos, 

sistema de informação e descentralização (MS, 2003b). 

O PNSF por ser um programa ligado à questão da nutrição, envolvendo 

principalmente a promoção/prevenção (CGAN, 2013), depende de mudanças na 

concepção de saúde/doença ainda voltada para o tratamento de doenças. Esse é 

um processo lento que ainda não foi superado. Esforços estão sendo realizados, 

porém muito mais precisa ser feito na luta contra a desnutrição e anemias carenciais 

ainda negligenciados por todos os setores da sociedade. O relatório de gestão do 

PNSF de 2007 a 2010 (CGAN, 2013) aponta subfinanciamento do programa em 

2007 e 2008 cujo orçamento não permitiu atender a meta. Em 2007, segundo o 

mesmo relatório, ocorreram entraves operacionais como atraso na produção do 

medicamento bem como problemas no transporte que culminou com a interrupção 

total da entrega durante dois meses. 

e) Capacitação/informação da ESF sobre o PNSF: 

O ACS se apresentou como a categoria mais prejudicada em termos de 

capacitação no presente estudo. Sabemos que o ACS poderia contribuir muito com 

a questão da divulgação no sentido de aumentar a adesão das mães à profilaxia e 
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facilitar o acesso ao medicamento. Para que isso ocorra, é necessário investimento 

em capacitação/informação, tanto por parte dos gestores, como dos outros 

profissionais das equipes dentro da própria equipe (AZEREDO, 2008; MADEIRA, 

2009; MONTEIRO et al., 2002; STULBACH, 2009; GUSMÃO et al., 2009). A 

educação permanente poderia contribuir facilitando a integração da equipe no 

sentido de utilizar a capacidade de aprender em serviço com a participação de todas 

as categorias. 

A presente pesquisa aponta para o fato de que somente algumas categorias 

profissionais são convidadas a participar de capacitações e que parece não haver 

interesse dos profissionais em divulgar as informações recebidas com relação ao 

uso do sulfato ferroso para toda a equipe conforme as falas a seguir: 

 

“O ano passado teve [capacitação] e esse ano já teve também. Eu já participei. 
Eles mandam o ofício. Geralmente é para as enfermeiras.” (E3) 

 

“Eu fiz uma capacitação no início do ano passado”. (E2) 

 

“Eu nunca fiz, não sei se a médica já fez [orientação sobre o tema para os 
ACS].” (E3) 

 

As falas a seguir explicitam a preocupação dos ACS com relação à falta de 

capacitação/informação: 

 

“Até nós, a gente só sabe alguma coisa através da enfermeira. Existe PSF que 
não tem informação [... ] A gente vê a pouca importância que o município dá 
prá esse programa”. (ACS 8) 

 

“[capacitação] só nos nossos estudos normais no curso técnico. (ACS 19) 

 

“Eu não ouvi falar sobre o sulfato ferroso. A vitamina A foi a enfermeira chefe 
que orientou.” (ACS2 15) 
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A ausência de integração entre os profissionais indica falhas no trabalho em 

equipe (MADEIRA, 2009) o que compromete a dinâmica da assistência prestada 

como sugere a seguinte fala: 

 

“Na minha área mesmo, eu não lembro de alguma criança que esteja tomando 
[o sulfato ferroso] ou que esteja acompanhando. Eu nunca soube se elas 
tomavam sulfato ferroso ou não. Eu não sabia também. [...] Eu acreditava que 
dava o sulfato ferroso só se tivesse com anemia. Orientava só mais a 
alimentação mesmo.” (ACS14) 

 

A falta de maiores informações sobre a prevenção da anemia compromete 

as atribuições dos ACS de orientar e acompanhar as famílias da sua área de 

abrangência. Chama atenção o fato de o ACS não se envolver com a  

suplementação e apenas encaminhar. Novamente aqui aparece a dificuldade de 

integração na dinâmica do trabalho das equipes: 

 

“Eu encaminho para o PSF para que a enfermeira oriente o tratamento com o 
ferro.” (ACS, 12) 

 

“Mas a gente tá sempre encaminhando. [...] a gente vai ver a necessidade e vai 
encaminhar para a médica.” (ACS 5) 

 

“A gente orienta a alimentação, mas quando a gente vê que aquela pessoa não 
está se alimentando bem, não é? Ou tem uma alimentação que não é rica em 
ferro, então a gente encaminha.” (ACS 4) 

 

Fernandez et al., (2005) destacam, em estudo realizado em São Paulo na 

ESF, que o ACS bem treinado pode solucionar dúvidas simples diminuindo a 

demanda de atendimentos na unidade básica de saúde, estimulando e 

acompanhando de perto o que está sendo seguido na realidade e as dificuldades 

encontradas pelo paciente. O estudo de intervenção realizado por Stulbach (2009), 

sobre a avaliação da efetividade do PNSF em São Paulo, mostrou que a 

administração semanal exigiu treinamentos permanentes e visitas semanais dos 

profissionais de apoio para o controle da adesão e verificação da oferta do sulfato 
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ferroso. Esse resultado também enfatiza a necessidade de capacitação e educação 

permanente da equipe de saúde para o acompanhamento do PNSF. 

f) Linha de cuidado para mulheres e crianças no âmbito da ESF: 

Como já mencionado na segunda seção da fundamentação teórica, os 

distúrbios nutricionais estão incluídos no acompanhamento integral da criança para 

a prevenção da anemia ferropriva como garantia de um desenvolvimento saudável, 

devendo fazer parte da agenda de cuidados nessa fase da vida. No presente 

trabalho, observou-se que existe acompanhamento dos grupos vulneráveis mesmo 

desconhecendo o PNSF e o depoimento dos profissionais aponta a falta de 

orientação como fator dificultador: 

 
“Prá gestante [o uso do sulfato ferroso] no acompanhamento do pré- natal e prá 
criança no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento.” (E1) 

 

“Quando começa o pré-natal com a enfermeira, fica mais fácil [a adesão ao 
programa]. Quando vem de outra área, fica complicado. Quando a criança 
nasce, a mãe já não quer dar o sulfato ferroso. Acho que vem da orientação de 
uma equipe para outra.” (ACS 12) 

 

“Eu faço [o sulfato ferroso] prá todos os que estão na puericultura. Quando 
completa os seis meses eu sempre faço a introdução. Como na gestante 
também no pré natal e no puerpério até 3 meses [...] Depois de um ano [de 
idade], sempre abandonam [o uso do sulfato ferroso], não acompanhamos total 
não, porque a puericultura já começa mais espaçosa, né?” (E3)     

 

O acompanhamento da criança encontra na consulta de puericultura o 

momento ideal para a realização de ações e programas específicos, porém o que a 

literatura mostra é que não se deve perder oportunidade de assistir a essa 

população de uma forma integral, em qualquer momento de procura pelo serviço de 

saúde (BRASIL, 2004). A busca ativa também é um recurso importante que garante 

uma assistência aos grupos vulneráveis e faltosos às ações a eles destinadas 

(AZEREDO et al., 2011). 

Destaca-se aqui a equipe da zona rural estudada por apresentar aspectos 

diferenciados em relação às outras equipes. As famílias assistidas são distribuídas 
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em três áreas distantes umas das outras (uma vila e dois sítios) e a equipe não pode 

estar presente todos os dias no mesmo local. Também o horário de trabalho é de 30 

horas semanais. Esses dois aspectos podem estar interferindo na dinâmica de 

atendimento (agendamento, atendimento aos programas, etc., e na criação de 

vínculo com as famílias).  

 

 “Todo dia eu atendo crianças, gestantes e mulheres sem ser gestantes.[...] 
Não tem dia específico não. [...] Às vezes mistura com hipertensos e diabéticos 
e eu coloco tudo junto porque a demanda é muito alta.” (M4) 

“Nossa orientação depende do problema.[...] a gente procura orientar elas 
nesse sentido durante o pré natal e durante a puericultura [...] Diante da 
quantidade de outras atribuições que tem, você acaba deixando um pouco 
marginalizada essa questão da suplementação.” (E4) 

 

Pode ser que devido a tantas necessidades apresentadas pela população 

assistida o profissional não veja sentido em realizar ações de prevenção que, 

embora importantes, não sejam a prioridade daquele grupo que não tem acesso 

diário à equipe de saúde. Sugere-se que deve ser revista a forma de organização 

das equipes situadas nas diversas zonas rurais no sentido de facilitar a realização 

de ações preventivas.  

O presente estudo apresenta limitações que devem ser consideradas como 

o número reduzido de equipes estudadas; curto tempo para a coleta de dados 

referente à demora da aprovação do CEP e o desconhecimento sobre o programa 

que prejudicou a abordagem do outro tema inicialmente pensado. No entanto essas 

limitações não invalidam ou diminuem a relevância dos resultados encontrados, que, 

acredita-se, possam refletir a tendência do que possivelmente esteja ocorrendo com 

as demais equipes de Juazeiro do Norte com relação à prevenção da anemia e até 

mesmo com relação a outras ações realizadas por essas equipes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Apesar de esforços para minimizar o problema da anemia carencial no país, 

esse objetivo ainda parece distante de ser alcançado. Muitas ainda são as 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais de saúde no que diz respeito à formação 

profissional e ao trabalho em equipe. Esses aspectos tem impacto negativo quando 

se pensa em ações de promoção e prevenção no processo de trabalho da equipe de 

saúde da família, tão importantes na implementação de programas de prevenção 

como é o caso do PNSF.  

Dessa forma, tornam-se necessárias medidas como maiores investimentos 

em capacitação e treinamentos direcionados à estratégia saúde da família 

envolvendo todas as categorias profissionais. A educação permanente em saúde 

também se faz necessária e urgente.  Tendo o processo de trabalho como objeto de 

ensino e aprendizagem no sentido de transformar as práticas de saúde, a educação 

permanente também favorece a integração dos profissionais visando melhorar a 

qualidade dos serviços.   

Nesse sentido, fomentar a educação permanente utilizando a capacidade de 

aprender em serviço junto com a equipe deve ser preocupação de todos os 

profissionais. Dessa forma, a pesquisadora se coloca à disposição como polo de 

educação permanente incluindo a participação de alunos da graduação nesse 

processo com o objetivo de mobilizar mudanças na prática do cotidiano da equipe, 

visando a melhoria da qualidade da atenção à população.  

Vários são os estudos que enfatizam a dose do sulfato ferroso como fator 

importante na tentativa de minimizar a intolerância e os efeitos adversos e que 

apresente efetividade na prevenção da anemia. Alguns reforçam as vantagens da 

dose semanal enquanto outros preconizam a dose diária. Esse é um outro ponto que 

se destaca a partir dos resultados encontrados no presente estudo e que merece 

maior aprofundamento. 
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Na zona rural, além das dificuldades apontadas por todas as equipes, 

existem outros desafios que precisam ser avaliados na busca de alternativas com 

relação à organização do processo de trabalho com a finalidade de melhorar o 

acesso dos usuários às ações de prevenção e promoção. A possibilidade de 

aumentar o número das equipes de áreas rurais seria uma sugestão a ser pensada 

pelos gestores.  

Esse estudo não termina aqui, podendo ajudar para outros possíveis 

desdobramentos. O assunto merece maior aprofundamento e investigações futuras. 

Sugere-se uma maior divulgação sobre o tema entre as equipes de saúde da família, 

uma vez que, a partir do trabalho de campo, foi identificado o desconhecimento de 

algumas equipes sobre o assunto que só ganhou repercussão com a presença da 

pesquisadora e das alunas durante a realização dos grupos focais. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado Sr.(a) 

 

MARIA DO CÉO FILGUEIRAS DE MENEZES, CPF 091.618.053-00, Universidade 

Estácio de Sá, está realizando a pesquisa intitulada “PROGRAMA NACIONAL DE 

SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE JUAZEIRO DO 

NORTE-CE: UM ESTUDO A PARTIR DO RELATO DOS PROFISSIONAIS”, que tem como 

objetivos: Entender os fatores que podem influenciar na adesão ao Programa Nacional de 

Suplementação de Ferro (PNSF), na perspectiva dos profissionais das Equipes de Saúde da 

Família (ESF) de Juazeiro do Norte. Para isso, está desenvolvendo um estudo que consta 

das seguintes etapas: Será realizado um estudo de natureza qualitativa, no período de 

agosto a dezembro de 2013 utilizando a técnica de Grupos Focais para coleta de dados. 

Pretende-se realizar quatro grupos focais com profissionais das ESF, sendo um com equipe 

da zona rural e três com equipes da zona urbana. As equipes serão escolhidas através de 

sorteio simples observando-se a proporção de 14,28% para ambas as zonas municipais. Os 

encontros, que terão duração de noventa minutos, serão gravados e os resultados da 

pesquisa serão analisados e apresentados na dissertação. Aos envolvidos será assegurada 

a privacidade com relação às respostas obtidas a partir das discussões, pois não serão 

identificadas as equipes e nem o nome dos participantes. 

Por essa razão, o (a) convidamos a participar da pesquisa. Sua participação 

consistirá em participar do grupo composto por membros da sua própria equipe que se 

reunirá com o pesquisador em horário e local previamente agendado para discussão sobre o 

tema objetivo desse estudo. 

Os procedimentos utilizados, ou seja, a realização dos grupos focais, poderão 

trazer algum possível desconforto, pois implica na dedicação por parte do(a) senhor(a) de 

algum tempo-aproximadamente noventa minutos- para o encontro em grupo. Nos casos em 

que os procedimentos utilizados tragam algum desconforto, o participante poderá se retirar a 

qualquer momento da pesquisa sem qualquer prejuízo para o mesmo. Não há possibilidade 

de risco aos participantes já que a metodologia utilizada – Grupos Focais – não apresenta 

riscos aos sujeitos envolvidos. 

Os benefícios esperados com esse estudo são no sentido de que o resultado dessa 

pesquisa possa apresentar contribuições aos processos de planejamento e de gestão com 
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relação ao aperfeiçoamento e adequação da implementação do PNSF, visando o controle e 

redução da anemia por deficiência de ferro na região. 

Toda informação que o (a) Sr.(a) nos fornecer será utilizada somente para esta 

pesquisa e não poderão ser usadas para outro fim além do previsto por esse termo. As 

informações e dados pessoais serão confidenciais e seu nome não aparecerá em fitas 

gravadas, fichas de avaliação, etc., inclusive quando os dados forem apresentados. 

A sua participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Caso aceite 

participar, não receberá nenhuma compensação financeira. Também não sofrerá qualquer 

prejuízo se não aceitar ou se desistir após ter iniciado. 

Se tiver alguma dúvida a respeito dos objetivos da pesquisa e/ou dos métodos a 

serem utilizados na mesma, pode procurar MARIA DO CÉO FILGUEIRAS DE MENEZES, à 

rua Manoel Pires, 109, bairro Lagoa Seca em Juazeiro do Norte; telefones: (88) 35712124, 

nos horários de meio dia e à noite, ou (88) 88033678 à qualquer hora do dia. 

Se desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos 

envolvidos na pesquisa poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto 

Leão Sampaio de Ensino Universitário localizado à avenida Leão Sampaio, Km3, telefone 

(88) 21011058, em Juazeiro do Norte-CE. 

Caso esteja de acordo em participar da pesquisa deve preencher e assinar o Termo 

de Consentimento Pós-Esclarecido que se segue, recebendo uma cópia do mesmo. 

 

 

 

                                    Juazeiro do Norte, ________________________________ 

 

                                    ________________________________________________ 

                                     Maria do Céo Filgueiras de Menezes 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS ESCLARECIDO 

 
 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, 

eu,_________________________________________________, portador (a) do Cadastro 

de Pessoa Física (CPF) número_________________, declaro que, após leitura minuciosa 

do TCLE, tive oportunidade de fazer perguntas e esclarecer dúvidas que foram devidamente 

explicadas pela pesquisadora. 

Ciente dos serviços e procedimentos aos quais serei submetido e não restando 

quaisquer dúvidas à respeito do lido e explicado, firmo meu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO  em participar voluntariamente da pesquisa “PROGRAMA NACIONAL DE 

SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE JUAZEIRO DO 

NORTE-CE: UM ESTUDO A PARTIR DO RELATO DOS PROFISSIONAIS.” Assinando o 

presente documento em duas vias de igual teor e valor. 

 

                              Juazeiro do Norte, _____________________________________ 

 

                              ____________________________________________________ 

                                Assinatura do participante ou Representante legal 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Impressão dactiloscópica 

 

                             ____________________________________________________ 

                               Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE C - FORMULÁRIO DE AUTO PREENCHIMENTO  

 

 

1. Profissão: médico (    ); enfermeiro (    ); auxiliar de enfermagem (    );   

       ACS (    );     Outros (    );      especificar_________________. 

2. Se médico, qual a especialidade:___________________________ 

3. Escolaridade: ____________________ 

4. Cursos de pós graduação:  

não realizado (    ); residência (    ); especialização (    ); 

mestrado (    ); doutorado (    ); pós doutorado (    ). 

5. Idade:_______ 

6. Sexo: _______ 

7. Vínculo profissional: contratado (    ); concursado (    ); outros (    ) 

8. Trabalha há quanto tempo na estratégia saúde da família de Juazeiro do Norte: 

________________________________________________________________ 

 

 

Data: ___/___/_____ 
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APÊNDICE D - ROTEIRO TEMÁTICO DE QUESTÕES 

 

Tema: Conhecimentos e práticas sobre o uso do sulfato ferroso: 

 

1. Falar sobre o que acontece quando aparece uma mãe com uma criança em 

dieta irregular. 

2. E sobre oferecer sulfato ferroso para crianças. 

3. Sobre se existe alguma resistência das famílias ao uso do sulfato ferroso.  

4. O que facilita e o que dificulta o uso de sulfato ferroso pelos grupos vulneráveis. 

5. Dificuldades em manter as crianças utilizando o sulfato ferroso por tanto tempo. 

6. Quais são os profissionais envolvidos com esse assunto na equipe. 

7. Faz parte do dia a dia das ações das equipes de saúde da família o 

acompanhamento de programas determinados pelo MS. Com relação às 

crianças e as mulheres, quais os programas que são acompanhados pela 

equipe? 

8. Em quais desses programas se consegue encaixar o Sulfato Ferroso? 

9. Fale sobre o PNSF. O que ele visa? 

10. Alguém da equipe já participou de capacitação sobre esse programa? 

11. Os profissionais de saúde têm dificuldade em adotar essa política? 
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ANEXO A - DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 
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ANEXO B - APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO C - AUTORIZAÇÃO DA SMS DE JUAZEIRO DO NORTE 

    

 


