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Introdução e objetivos: Com relação à saúde da criança e do adolescente,
o perfil de morbimortalidade nota-se uma transição, com o aumento da
prevalência de crianças com condições crônicas de saúde, demandando
estratégias para enfrentar novos desafios.Uma das estratégias apontadas
tem sido a Promoção da Saúde. Como objetivo temos: compreender, à luz da
percepção dos cuidadores, o desenvolvimento de ações de promoção de
saúde em um ambulatório

Métodos: O estudo é de abordagem qualitativa observacional. Enquanto
pesquisa qualitativa entende-se que há dimensões da realidade que não são
quantificáveis, em um universo de significados, aspirações, crenças, valores
e atitudes, aprofundando-se nas ações e relações humanas, com foco na
exploração do conjunto de opiniões e representações. Foi realizada no
ambulatório de fisioterapia motora do Instituto Fernandes Figueira, tendo
como sujeitos os ais/cuidadores dos pacientes. As ferramentas para coleta
de dados foram a observação de campo e entrevista de grupo focal. Os
dados coletados foram transcritos e analisados à luz da análise de conteúdo
segundo Bardin.

Resultado: Foi elaborada uma síntese interpretativa através da articulação
entre os objetivos de estudo, a base teórica adotada e dados empíricos,
relacionando os temas e suas articulações com os objetivos e pressupostos
da pesquisa. Os eixos temáticos resultantes foram: fatores facilitadores da
Promoção da Saúde; fatores que dificultam a Promoção da Saúde; sensação
do cuidador de sua capacidade de participação; e ações para a facilitação do
empoderamento do cuidador

Discussão e conclusão: Os dados foram confrontados com os marcos
teóricos adotados nesta pesquisa, a saber: condições crônicas de saúde e
promoção da saúde. A Fisioterapia apareceu nos discursos dos cuidadores
como facilitadora da promoção da saúde da criança ao realizar orientações e
fornecer informações sobre o desenvolvimento motor da criança. Além disso,



foi capaz de prover ferramentas para que os cuidadores pudessem facilitar o
desenvolvimento da criança.
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