
RESUMO 

 

 

Introdução: A saúde da criança é uma área estratégica para a Atenção Primária em Saúde 

(APS) devido à vulnerabilidade do grupo infantil a diversas doenças e à prevalência de 

desfechos negativos à saúde dessa população. A avaliação da APS configura uma prática 

essencial para a qualidade da atenção à saúde pediátrica. Objetivos: a) geral: Avaliar a 

atenção da saúde da criança na APS, sob a perspectiva do usuário, b) específicos: 1- Avaliar 

a presença e a extensão dos atributos da APS, na assistência à criança, por Unidades de 

Atenção Primária em Saúde (UAPS), por grupos estratificados de UAPS e para o município; 

2-Comparar os resultados dos escores dos atributos da APS entre UAPS com diferentes 

tipologias assistenciais. Metodologia: estudo transversal realizado nas UAPS da zona 

urbana do município de Juiz de Fora-MG, estratificadas de acordo com o modelo 

assistencial ofertado em UAPS com Saúde da Família (UAPS-SF), Programa de Agentes 

Comunitários (UAPS-PACS) e modelo tradicional (UAPS-tradicional). Sujeitos da pesquisa: 

foram entrevistados 171 pessoas (inicialmente seriam 180, mas houveram 9 perdas), entre 

20 de maio de 2013 e 9 de agosto de 2013, selecionados conforme os seguintes critérios: 

a) Inclusão: pais ou cuidadores de crianças menores de cinco anos, usuários do Sistema 

Único de Saúde e b) Exclusão: indivíduos que não apresentarem condições físico/mental 

para responder aos questionários e cuja residência se encontre fora do município de 

estudo. Instrumentos de Coleta de Dados: 1) Primary Care Assessement Tool-Brasil, versão 

criança e 2) Protocolo de Dados Sociodemográficos para a caracterização dos 

entrevistados e das crianças. Variáveis do estudo: a) Preditoras: atributos da APS e 

características dos cuidadores e b) Desfecho: escores satisfatórios ou insatisfatórios dos 

atributos da APS das UAPS, dos grupos de UAPS estratificados conforme modelo 

assistencial e do município. Análise dos dados: realizada com o programa Statistical 

Package for the Social Sciences, versão 15, de forma descritiva e analítica. Na análise 

inferencial, foi aplicado teste não paramétrico para comparação dos escores das UAPS-SF 

em relação às UAPS-tradicional e UAPS-PACS (avaliadas em conjunto), adotando-se p valor 

< 0,05. Resultados: na análise descritiva, somente o atributo Sistema de Informação-

Coordenação obteve escore satisfatório. Além disso, a tipologia das UAPS não foi um 

aspecto que influenciou na avaliação dos atributos da APS. Já na análise inferencial, 

destaca-se que para as UAPS-SF os atributos Serviços Disponíveis-Integralidade, 

Orientação Familiar, Orientação Comunitária e Sistemas de Informação- Coordenação 

obtiveram valores de escores superiores às UAPS tradicional/PACS. Conclusão: Percebeu-

se a necessidade de buscar alternativas para melhorar a capacidade operacional e 

resolutiva dos serviços de APS sob o olhar dos seus atributos. 


