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RESUMO 

 

 

O cuidado com a saúde faz parte das atribuições do governo desde o momento em que se 

constituiu o estado brasileiro. Ao longo do tempo, a forma como se dá a intervenção do estado 

no campo da saúde e o que se considera como promoção da saúde pública ou coletiva, 

alteraram-se. O Sistema Único de Saúde (SUS), previsto na Constituição Federal de 1988, 

explicita um projeto resultante de um longo processo de discussão. O processo de construção 

do SUS vem sendo marcado pela elaboração e implementação de instrumentos legais e 

normativos, cujo principal objetivo é a racionalização das formas de financiamento e gestão 

dos sistemas estaduais e municipais de saúde, fundamentados em uma proposta de ampliação 

da autonomia política dos municípios, enquanto base da estrutura político-administrativa do 

estado. É uma política pública calcada na universalidade, equidade, integralidade, 

participação da população e dever do estado. Na década de 90, o Ministério da Saúde lança o 

Programa de Saúde da Família (PSF), como uma nova estratégia de atenção à saúde e de 

reorientação do modelo de assistência e atenção primária. Hoje denominado Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), tem por objetivo ampliar o acesso da população aos serviços de 

saúde, propiciando integralidade na atenção prestada aos indivíduos e aos grupos 

populacionais. Procura-se dar ênfase às práticas de educação e promoção da saúde, 

reorientando as ações de saúde e trabalhando os conteúdos de forma contextualizada para a 

população. Os avanços, não só tecnológicos, na área da comunicação, têm possibilitado novas 

e eficazes formas de interação e de aprendizagem. A Educação à Distância veio facilitar a 

reciclagem dos profissionais das equipes de saúde da família, rompendo a incompatibilidade 

temporal e geográfica muitas vezes presente. A educação permanente proporciona uma 

atuação crítica, reflexiva, compromissada e efetiva destes profissionais. O objetivo deste 

trabalho é analisar o impacto das experiências vividas ao longo do curso nas práticas diárias 

na Unidade Básica de Saúde. 

 

 

 

Palavras-chaves: Estratégia de Saúde da Família; atenção primária; Educação à Distância. 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

 

The health care is part of the powers of government since the moment it was the Brazilian 

state. Over time, so how does the state intervention in the health field and what counts as 

promotion of public or collective, has changed. The Unified Health System (SUS), as 

provided in the Federal Constitution of 1988, specifies a project resulting from a long process 

of discussion. The process of construction of SUS has been marked by the elaboration and 

implementation of legal and regulatory instruments, whose main objective is to rationalize the 

modes of funding and management systems of state and local health, based on a proposal to 

expand the political autonomy of municipalities as the basis of political and administrative 

structure of the state. It is a public policy grounded in the universality, fairness, integrity, 

public participation and duty of the state. In the 90s, the Ministry of Health launched the 

Family Health Program (PSF) as a new strategy for health care and model reorientation and 

primary care. Now called the Family Health Strategy (ESF), aims to expand people's access to 

health services, providing full attention to the individuals and population groups. It seeks to 

emphasize the practices of health promotion and education, reorienting health actions, 

working the content in context for the population. Advances not only in technology, in 

communications, have enabled new and effective ways of interaction and learning. The 

Distance Education has facilitated the recycling of professionals in family health teams, 

breaking the temporal and geographic mismatch often present. The continuing education 

activity provides a critical, reflective, committed and effective of these professionals. The 

objective of this paper is to analyze the impact of experiences over the course in daily practice 

in the Basic Health. 

 
 

Keywords: Family Health Strategy, Primary Care, Distance Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO 10 

2 OBJETIVOS 12 

3 METODOLOGIA 13 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO: APRESENTAÇÃO DOS PORTFÓLIOS 14 

4.1 Disciplina 01 – Educação à Distância 14 

4.2 Disciplina 02 – Processo de Trabalho em Saúde 14 

4.3 Disciplina 03 – Modelo Assistencial e Atenção Primária à Saúde 19 

4.4 Disciplina 04 – Planejamento e Avaliação de Ações de Saúde 22 

4.5 Disciplina 05 – Tecnologia para Abordagem do Indivíduo, da Família e da 

Comunidade – Práticas Pedagógicas em Atenção Básica à Saúde 

35 

4.6 Disciplina 06 – Saúde da Mulher 38 

4.7 Disciplina 07 – Saúde Mental e Violência 39 

4.8 Disciplina 08 – Saúde Ambiental, Acidentes Naturais, Artificiais e os 

Riscos para a Saúde da Família 

41 

4.9 Disciplina 09 – Atenção Básica de Saúde no Contexto da Saúde Bucal 44 

4.10 Disciplina 10 – Atenção Básica à Saúde das Pessoas com Deficiência 48 

4.11 Disciplina 11 – Interdisciplinaridade, Bioética e Abordagem Integral dos 

Processos de Saúde 

50 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 53 

 REFERÊNCIAS 54 



10 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Em 1920, na Grã-Bretanha, surgiram as primeiras discussões a respeito da 

atenção primária à saúde (CONNIL, 2008). No Brasil, esses pontos foram amplamente 

debatidos na VIII Conferência Nacional de Saúde que antecedeu a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2001). Na década de 90, mais especificamente no ano 

de 1994, foi lançado pelo Ministério da Saúde o Programa Saúde da Família (PSF), 

atualmente denominado Estratégia de Saúde da Família (ESF), com o objetivo de 

reafirmar e consolidar os princípios do SUS com ênfase na atenção básica à saúde, em 

especial na saúde da família. Ele tem por objetivo aumentar o acesso da família aos 

serviços de saúde e está pautado no trabalho em equipe interdisciplinar e 

multiprofissional. Esse programa cresceu rapidamente e logo assumiu um caráter 

substitutivo do modelo existente, apresentando expansão acentuada no número de 

equipes em todo o país (BRASIL, 1996; BRASIL, 2000; SANTOS, 2009). 

Esse crescimento do programa estimulou o desenvolvimento do conceito de 

Educação Permanente em Saúde. A discussão sobre questões relacionadas à 

qualificação das equipes de saúde com o intuito de tornar a rede pública de saúde uma 

rede de ensino-aprendizagem no exercício do trabalho e conceder ampla intimidade 

entre formação, atenção, gestão e participação nesta área específica de saberes e de 

práticas, tomou uma importância cada vez maior (CECCIM, 2005).   

Surge, também, a Educação à Distância como forma de facilitar a 

reciclagem desses profissionais. Antes vista como uma modalidade secundária, hoje se 

destaca como um caminho estratégico para realizar profundas mudanças na educação. É 

uma opção cada vez mais importante para estar em constante aprendizado, para a 

aceleração profissional, para conciliar estudo e trabalho sem prejudicar o perfeito 

andamento de ambos (CECCIM, 2005). Dessa forma, a Universidade Federal do Ceará 

em parceria com a Universidade Aberta do SUS disponibilizou o curso de 

Especialização em Saúde da Família na modalidade semipresencial para capacitar os 

profissionais deste segmento melhorando a assistência à população. 
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Trabalho na Estratégia de Saúde da Família desde o ano de 2006 no cargo 

de cirurgiã-dentista. Amo o que faço e me sinto gratificada em ver, aos poucos, a saúde 

bucal alcançando um destaque crescente no dia a dia da população. Através do curso 

pude aprofundar os conhecimentos e com a troca de experiências entre os cursistas, 

juntamente com o tutor, pude melhorar a relação profissional/paciente/comunidade. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o impacto e a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos durante o 

curso de Especialização em Saúde da Família na prática profissional a fim de justificar e 

consolidar a forma de educação permanente para a melhoria da atenção à saúde. 

 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Apresentar os portfólios produzidos ao longo das disciplinas no curso de 

Especialização em Saúde da Família, modalidade semipresencial, da Universidade 

Federal do Piauí – UFC. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho se baseia em um relato de experiência proporcionada 

através do curso de Especialização em Saúde da Família disponibilizado pela 

Universidade Federal do Ceará em parceria com a Universidade Aberta do SUS na 

modalidade semipresencial. O mesmo ocorreu no período de maio de 2010 a outubro de 

2011. 

Durante os meses de curso foram abordados diferentes temas nas disciplinas 

como: Educação à Distância; Processo de Trabalho em Saúde; Saúde Mental e 

Violência; Modelo Assistencial e Atenção Primária à Saúde; Planejamento e Avaliação 

de Ações de Saúde; Tecnologia para Abordagem do Indivíduo, da Família e da 

Comunidade: Práticas Pedagógicas em Atenção Básica à Saúde; Saúde da Mulher; 

Saúde Mental e Violência; Saúde Ambiental, Acidentes Naturais, Artificiais e os Riscos 

para a Saúde da Família; Atenção Básica de Saúde no Contexto da Saúde Bucal; 

Atenção Básica à Saúde das Pessoas com Deficiência e Interdisciplinaridade, Bioética e 

Abordagem Integral dos Processos de Saúde.  

Durante cada módulo do curso ocorriam trabalhos para serem desenvolvidos 

em grupo ou individualmente, chats e fóruns para debates e trocas de experiências 

profissionais e sensoriais, além disso, ao final de cada disciplina, foram produzidos 

portfólios relatando as impressões e reflexões a cerca do assunto abordado e como tais 

informações engrandeciam a prática profissional. Para a confecção dos mesmos, foram 

consultados artigos científicos além dos materiais ofertados na Plataforma Virtual. Tais 

portfólios foram organizados em capítulos correspondendo a cada disciplina cursada.  

Por se tratar de um relato de experiência, não houve necessidade de 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos (CEP) para realização 

deste trabalho. Houve respeito aos princípios éticos contidos na Resolução 196/96, que 

norteia a ética na pesquisa com seres humanos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO: APRESENTAÇÃO DOS PORTFÓLIOS 

 

 

4.1 Disciplina 01 – Educação à Distância 

 

Ao contrário do que se pensa a Educação a Distância não é algo novo. Desde os 

anos 50, fala-se de cursos por correspondência. As pessoas procuravam melhorar sua 

formação, atualizando-se profissionalmente como forma de estar à frente da 

concorrência no mercado através do ir e vir dos correios (GONTIJO, 2003). 

Atualmente, a Educação à Distância tem tomado um papel muito importante na 

capacitação dos profissionais. Ela vem tornando evidente a necessidade da realização de 

mudanças significativas nas práticas educacionais e no modelo pedagógico (BEHAR, 

2007).  

Inicia-se uma nova experiência para todos nós, profissionais de saúde, 

participantes do curso de Especialização em Saúde da Família, modalidade 

semipresencial.  Cada um poderá exercitar sua autonomia e desenvolver suas atividades 

e estudos de forma personalizada em concordância com suas obrigações e 

responsabilidades diárias. Encaro essa modalidade como uma forma democrática de 

ensinar e aprender, pois dá oportunidades de aprendizado de forma igualitária a um 

grande número de pessoas, independente do espaço físico e do tempo. Com tudo isso, os 

grandes privilegiados, sem dúvidas, serão os usuários do sistema que terão profissionais 

mais engajados e capacitados para oferecerem saúde à população. 

 

 

4.2 Disciplina 02 – Processo de Trabalho em Saúde 

 

 

Começamos o curso entendendo um pouco como se desenvolveria um curso à 

distância. Novidade para muitos, inclusive para mim.  
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Processo de trabalho é o modo como desenvolvemos nossas atividades 

profissionais, o modo como realizamos o nosso trabalho. A organização e a gestão dos 

processos de trabalho em saúde, em especial do trabalho de uma equipe na atenção 

básica, constituem um dos eixos centrais da reordenação da atenção à saúde no Sistema 

Único de Saúde – SUS (BRASIL, 2010). A reflexão crítica e contínua sobre o processo 

de trabalho e sua transformação são características marcantes da humanidade e constitui 

uma parte central do processo de desenvolvimento humano.  

Em um processo de trabalho, as finalidades ou objetivos são projeções de 

resultados que visam satisfazer as necessidades e expectativas dos homens, conforme 

sua organização social, em um dado momento histórico. Pode-se dizer que ela rege todo 

o processo de trabalho e é em função dessa finalidade que se estabelecem os critérios ou 

parâmetros para sua realização. Os homens são os agentes de todos os processos de 

trabalho em que se realiza a transformação de objetos ou condições para atingir fins 

previamente estabelecidos (BRASIL, 2010). 

Na primeira aula desenvolvemos uma atividade que não apresentou muita 

dificuldade, já que tivemos de falar do nossos Programas de Saúde da Família (PSF) e 

de nossas equipes. Tomamos como base um texto contido no material didático que 

discorria sobre a “Equipe Verde”. Falamos um pouco do histórico da cidade, do local de 

trabalho, o que foi bastante útil, pois estimularam as pesquisas, as conversas com 

moradores para conhecer um pouco da fundação do distrito e do posto de saúde. 

Descrevemos também os personagens atuantes na equipe: médico, dentista, enfermeiro, 

técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, agentes de saúde. Falamos um pouco 

do funcionamento diário do atendimento e de algumas dificuldades encontradas muitas 

vezes coincidentes com outras realidades. Abaixo se observa a tarefa elaborada: 

 

 

4.2.1 TAREFA 

 

 

4.2.1.1 O Município de Ubajara 

 

 

Ubajara, cidade localizada na serra da Ibiapaba – CE com aproximadamente 

30.000 habitantes, sendo sua maior parte de moradores rurais. O município contém 4 
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distritos (Ubajara, Araticum, Jaburuna e Nova Veneza) e é dividido em 9 Equipes de 

Saúde da Família. Seu nome de origem indígena significa "senhor da canoa" (ubá-canoa 

e jara-senhor, nome de um cacique vindo do litoral e que por muito tempo habitou a 

gruta de Ubajara).  O comércio é bastante desenvolvido. A produção local, 

especialmente os produtos agrícolas, é comprada diariamente por corretores e 

ambulantes que transportam para os centros consumidores. Esta cidade é muito 

procurada por turistas devido aos seus atrativos naturais como a Gruta de Ubajara, 

Cachoeira do Boi Morto, Cachoeira do Frade, dentre outros (GOVERNO MUNICIPAL 

DE UBAJARA, 2010). 

 

 

4.2.1.2 A Unidade 

 

Em 1994 foi criado o distrito de Nova Veneza que hoje abriga o PSF de mesmo 

nome. Este abrange 7 (sete) localidades com 7 (sete) agentes de saúde.  O posto de 

saúde é bem estruturado com uma sala para farmácia, um consultório odontológico 

amplo, dois consultórios médicos, uma sala de imunização, duas recepções com bancos 

de cimento, dois banheiros, uma cozinha e um quintal amplo com árvores frutíferas 

onde a população e equipe se reúnem em datas comemorativas.  

As reuniões da equipe são realizadas mensalmente na recepção mais interna da 

unidade em dias em que não são marcadas consultas. Nas reuniões se encontram toda a 

equipe (médico, dentista, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, 2 técnicos de 

enfermagem) e as agentes de saúde para discutir problemas relacionados ao serviço na 

tentativa de achar soluções para suprir as necessidades da população. Algumas reuniões 

com a comunidade também são realizadas no salão paroquial, porém, em menor 

freqüência devido ao tumulto que sempre ocorria. 

A unidade está equipada de forma razoável. Faltam alguns materiais para 

curativos, sendo estes disponibilizados pela Unidade Mista Francisca Belarmina da 

Costa quando necessário, o glicosímetro e o esfigmomanômetro passaram alguns meses 

com problemas, porém, estes aparelhos já foram substituídos. 

 

 

4.2.1.3 Profissionais da Equipe de Nova Veneza 
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V. J. S., 68 anos, casada, agente comunitária de saúde de Vila Marques com 93 

famílias cadastradas. Este foi seu primeiro emprego e vai permanecer nele até a sua 

aposentadoria que está prestes a acontecer. 

F. M. C. V., 30 anos, casada, agente comunitária de saúde de Nova Veneza com 

89 famílias cadastradas. Trabalha também com pequenas costuras nas horas vagas.  

E. B. F., 42 anos, casada, agente comunitária de saúde também de Nova Veneza 

com 84 famílias cadastradas. Não terminou os estudos e sempre teve vontade de fazer 

curso de técnico em enfermagem, mas devidos a inúmeras obrigações como esposa e 

mãe deixou seu sonho para segundo plano. 

R. M. A. N., 50 anos, casada, agente comunitária de saúde dos Tucuns (de baixo 

e de cima) com 122 famílias cadastradas. Fez apenas o primário e nunca mais se 

interessou em voltar aos estudos. 

Z. L. G., 31 anos, viúva, agente comunitária de saúde da Ponta da Serra com 49 

famílias cadastradas. Tem inúmeras dificuldades em exercer seu trabalho devido às 

características geográficas de sua região. 

L. S. L., 24 anos, casada, agente comunitária de saúde do Pitanga com 72 

famílias cadastradas. Terminou o segundo grau e fez concurso para esta função. 

H. D. V., 28 anos, casada, agente comunitária de saúde de Lourdes com 65 

famílias cadastradas. Trabalha também como catequista da paróquia do seu bairro. 

R. C. F., 26 anos, solteiro, médico. Decidiu trabalhar primeiramente no PSF para 

enquanto estuda para a residência de oftalmologia em São Paulo. 

L. M. V., 27 anos, solteira, enfermeira, recém-formada. Resolveu vir para o 

Ceará depois que conheceu seu noivo e está adorando a região. 

T. A. E. S., 27 anos, solteira, dentista. Este foi seu primeiro emprego e 

permanece nele há 3 anos e meio. É bastante realizada com seu trabalho. 

I. C. L., 45 anos, casada, auxiliar de saúde bucal. Trabalha nesta função apesar 

de curso de técnico em saúde bucal proporcionado pela prefeitura de Ubajara. Concluiu 

o curso ano passado. 

A. B. T., 26 anos, casada, auxiliar de enfermagem. É nascida em Brasília, mas 

veio para Ubajara por conta do marido. 

G. S. G., 29 anos, casado, auxiliar de enfermagem. Também conhecido como 

Gil. Nas horas vagas se dedica à esposa e aos filhos, não deixando sua outra paixão de 

lado, a bateria. 
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4.2.1.4 Funcionamento da Unidade 

 

 

A unidade funciona de segunda à sexta de 8h às 11:30h e de 13:30h às 16:30h. 

Em dias de atendimento de cada localidade, as agentes de saúde do local estão sempre 

presentes para organizar fichas, colher assinaturas, dentre outras obrigações, dando 

apoio a auxiliar de enfermagem. 

O atendimento em quase sua totalidade é por demanda espontânea, exceto nos 

atendimentos de pré-natal, nas prevenções, nos odontológicos, aos hipertensos e 

diabéticos que são marcados e agendados dentro de um cronograma e normalmente 

separados por área. 

Em relação ao trabalho realizado pela dentista, além do atendimento dentro do 

consultório, tem-se a parte preventiva realizada nas escolas através de palestras, 

escovação e aplicação tópica de flúor. Essas palestras muitas vezes são estendidas a 

professores e pais de alunos. Também são realizadas palestras na unidade ou em salões 

comunitários voltadas para gestantes, hipertensos e diabéticos. 

A equipe tenta dar o melhor de si, porém, muitas vezes, percebe-se que a 

qualidade desejada não é alcançada devido á demanda exacerbada. Muita cobrança por 

parte dos gestores e pouco interesse na real situação da localidade. 

 

Na segunda aula discutimos as diferenças de olhares e perspectivas do usuário e 

do profissional. O profissional de saúde, normalmente, busca a orientação e a prevenção 

dos agravos, em contrapartida, o usuário busca a resolução mais imediata do problema, 

basicamente curativa. Quantas vezes seu paciente já entrou no consultório relatando o 

diagnóstico e o tratamento necessário? E se o profissional não prescrever a medicação 

pedida pelo paciente, ele é incompetente. Estranho para muitos esse relato? Acredito 

que não! Os pacientes cobram consultas dos profissionais. E não só os pacientes. Muitos 

gestores também só estão interessados em produtividade. Querem saber quantos 

pacientes foram atendidos e não como e com que qualidade esses pacientes usufruiu do 

sistema. Pouco importa! Faltam interesses de muitas partes: do usuário que não tem 

conhecimento nem se mostra interessado pelo mesmo, não sabem reivindicar seus 

direitos; dos gestores, como já foi dito, por quererem apenas produção; dos profissionais 
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de saúde, que muitas vezes se acomodam com a realidade do sistema e só oferecem o 

que lhe é cobrado. Acredito que muito pode ser feito pela nossa saúde e pelo SUS, mas 

não é algo que será conseguido sem esforço e sem luta. Um início seria lembrar que 

saúde não é só ausência de doenças, mas ter moradia, lazer, educação, etc. Se cada um 

de nós, usuários, profissionais, lideres comunitários, nos comprometermos em fazer o 

nosso melhor, muito será conseguido.  

Na terceira aula discutimos sobre as formas e a importância da comunicação 

dentro do nosso ambiente de trabalho. Essa comunicação é essencial entre profissionais 

e população para a obtenção de um objetivo. Essa comunicação nem sempre se dá 

através de palavras, mas também por gestos e olhares. Discutimos a necessidade de 

humanização do atendimento. Muitas vezes o usuário nos procura em busca de um 

apoio e não somente à procura de tratamento e remédios. Muitas vezes terminam a 

consulta “curados” porque “alguém se importa com eles e teve tempo para ouvi-los”. 

Para se comunicar bem com o paciente precisamos conhecer a realidade da área, então, 

quem melhor para fazer essa ligação que os agentes comunitários de saúde? Temos que 

tentar dar o melhor de nós como pessoas e agentes modificadores. 

Na quarta e última aula falamos das mudanças obtidas com a implantação dos 

Programas de Saúde da Família (PSF). Esse programa foi criado pelo Ministério da 

Saúde em 1994, priorizando as ações de proteção e promoção à saúde dos indivíduos e 

da família, sendo adultos ou crianças, doentes ou sadios, de forma integral e contínua. O 

PSF, no discurso oficial, é uma estratégia para consolidação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) seguindo os seus princípios de universalidade, descentralização, integralidade e 

participação da comunidade (NOGUEIRA, 2006). Muito já foi conseguido para 

melhoria da saúde. Acompanhamentos de saúde da gestante e da mulher, hipertensos, 

diabéticos, popularização da saúde bucal, dentre outras iniciativas.  

Essa matéria me ajudou a ver mais amplamente alguns pontos. Pude perceber a 

importância das redes sociais para a saúde, a dificuldade de obtermos saúde em nossos 

municípios diante do nível cultural da nossa população, a situação sócio-econômica, 

fatores individuais que devem ser levados em conta. A verdade é que tem se conseguido 

alguns avanços, mas ainda estamos engatinhando. Isso não impede de continuarmos 

acreditando e tentando "colocar pra funcionar" essa estratégia que promete tantos 

avanços para a saúde e para a sociedade. 
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4.3 Disciplina 03 – Modelo Assistencial e Atenção Primária à Saúde  

 

 

No módulo de modelo assistencial e atenção primária à saúde falamos um pouco 

mais de teoria e evolução da saúde. 

Na primeira aula desse módulo definimos, de forma pessoal, o conceito de 

modelo assistencial em saúde. O modelo técnico assistencial se constitui na organização 

da produção de serviços a partir de um determinado arranjo de saberes da área, bem 

como, de projetos sociais específicos, como estratégia política de determinado 

agrupamento social (MERHY et al., 1992). 

 Entende-se, desse modo, que os modelos tecno-assistenciais estão sempre 

apoiados em uma dimensão assistencial e tecnológica para se expressar como projeto de 

política articulado a determinadas forças e disputas sociais. 

Estudamos um pouco a cerca dos modelos assistenciais existentes: o médico-

assistencial e o modelo assistencial sanitarista. Durante a discussão, foi unânime dizer 

que o modelo atual necessita de reforma. Tudo ainda está muito centralizado na figura 

do médico e de ações tímidas, algumas vezes. Vejo a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) como uma forma de reformular o modelo existente. O Programa de Saúde da 

Família (PSF) foi normatizado e adotado como política de intervenção assistencial pelo 

Ministério da Saúde em 1994. 

A principal referência era a experiência cubana. Desde então, tem sido adotado p

pelos diferentes níveis de governo como uma estratégia para reorganização dos serviços 

de saúde. Também existe o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) que 

foi institucionalizado em 1991 a partir de 

experiências isoladas e focalizadas em algumas regiões do país (Paraná, Mato Grosso d

o Sul e no Ceará – neste enquanto política do Estado). O programa 

tem a finalidade de estender a cobertura de ações à populações rurais e 

de periferias urbanas, voltado especialmente ao público materno infantil. O PACS pode 

ser considerado uma proposta assistencial limitada na sua potência por referência ao 

conjunto de intervenções de amplo alcance que estruturam o projeto da Reforma 

Sanitária Brasileira. Sua extensão aconteceu rapidamente nas áreas de baixa cobertura, 

especialmente no nordeste brasileiro. 

Assim o próprio Ministério da Saúde mudou a ênfase para o PSF, por agregar novos 

elementos que pudessem potencializar a proposta reduzida do PACS (MERHY, 2002).  
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Porém, ainda precisamos melhorar e evoluir bastante aproximando o nosso sistema ao 

indivíduo e tornando-o mais resolutivo.  

 Na segunda aula vimos um pouco da evolução das políticas de saúde no Brasil 

para entendermos, dessa forma, como aconteceu a implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS). O processo de construção do SUS vem sendo marcado pela elaboração e 

implementação de instrumentos legais e normativos, cujo propósito central é a 

racionalizar as formas de financiamento e gestão dos sistemas de saúde com o objetivo 

de ampliar a autonomia política dos municípios enquanto base da estrutura político-

administrativa do Estado (TEIXEIRA, 1998). 

Discutimos através de chat, um modo bastante válido para assimilarmos o 

conteúdo pois conseguimos ter o feed back imediato por parte dos colegas para 

construirmos nossos conceitos. Discutimos a evolução e principalmente o nosso atual 

sistema, as falhas, as possibilidades de melhoramento, a dificuldade de trabalharmos em 

equipe. Concluímos que muito tem para ser feito pelos governantes e gestores, mas 

outro tanto podemos realizar juntamente com a comunidade. 

 Nas aulas três e quatro voltamos um pouco mais para a nossa realidade e prática 

do PSF. Falamos da dificuldade de mudança de hábitos na população com o objetivo de 

melhor sua qualidade de vida. Falamos de nossas dificuldades, muitas vezes 

coincidentes de tantas outras equipes, da cultura da medicina apenas curativa, falta de 

capacitação e troca constante de profissionais o que dificulta a continuidade e 

acompanhamento das ações. Já na atividade da quarta aula, tivemos um texto em que 

falava do atendimento realizado a uma paciente chamada Maria tanto no hospital como 

em sua comunidade. Através dele analisamos a presença ou ausência de atributos de 

qualidade que conhecemos no material didático disponibilizados. Tivemos que analisar 

o passo a passo desse atendimento, analisando os conceitos e enquadrando as suas 

falhas e possibilidades de melhoramento. 

 A reorganização das práticas de saúde pode envolver a recomposição dos meios 

de trabalho, a redefinição das relações sociais, a reestruturação das atividades dos 

agentes e as técnicas que se realiza o processo de trabalho. Cada uma dessas 

modificações pode ser estimulada pela identificação de novos problemas ou 

necessidades de saúde, bem como elaboração de conceituações distintas acerca do 

objeto dessas práticas. "Habitus" ou culturas organizacionais podem também 
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potencializar ou neutralizar esses movimentos de reorganização das práticas (MUNIZ, 

2001).  

 Com todas essas idéias, identifica-se novas formas de pensar a respeito do 

processo de trabalho em saúde. Portanto, é possível destacar a preocupação com o 

impacto sobre a situação de saúde da população e a situação epidemiológica, 

independentemente das diversas concepções a respeito da vigilância, isto é, como o 

impacto sobre os danos, riscos e os determinantes das necessidades sociais de saúde. 

Isto possibilita uma reconceituação do objeto das práticas de saúde e, 

consequentemente, a formulação de questionamentos sobre a eficácia dos meios de 

trabalho e do trabalho propriamente dito utilizados para a apreensão e/ou transformação 

desse objeto (TEIXEIRA, 1998).  

Não adianta muito insistirmos nas lembranças dos espaços de trabalho 

conquistados nos governos que possibilitaram as inovações conceituais e técnicas. 

Temos que questionar sempre em que medida essas práticas inovadoras na qual estamos 

construindo conseguem, efetivamente, fazer com que efetuemos resolutivamente nossas 

obrigações. 

 

 

4.4 Disciplina 04 – Planejamento e Avaliação de Ações de Saúde 

 

 

Nesta unidade discutimos a importância do planejamento e da avaliação para 

as ações de saúde. Planeamento é o lado racional da ação. Uma ferramenta 

administrativa que possibilita perceber a realidade e avaliar os caminhos. Já a avaliação 

é uma ação que envolve aspectos de caráter epistemológico, político, ético e cultural. 

Ela está sempre de acordo com uma visão de mundo já que opera com referências 

valorativas (UFC, 2010a).  

Para entendermos melhor o conteúdo foi proposto que elaborássemos um 

Plano de Ação em equipe. Resolvemos tomar como base a área da Rodoviária, em 

Tianguá - CE. Das participantes da Equipe 04, Claúdia era a única que estava 

participando ativamente de uma Equipe de Saúde da Família. Então solicitamos que ela 

expusesse os problemas reais da área que interferem nas condições de saúde e doença da 

população, cumprindo a primeira etapa: definição dos problemas.  A partir dessa relação 
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de problemas finais maiores, deveríamos priorizar um deles para elaborarmos o nosso 

plano de ação. Para isso, tomamos como referência a Equipe Verde (exemplo 

disponibilizado no material didático). Montamos um quadro de avaliação de 

importância, urgência e capacidade de enfrentamento para definir a “priorização do 

problema”. Diante de algumas pesquisas a respeito dos assuntos lançados, logo percebi 

que o tema mais indicado seria diabetes mellitus que hoje é considerado uma epidemia 

mundial, o que foi confirmado por todas. Partimos para o passo 03: descrição do 

problema selecionado. Agora sim começaríamos a pesquisa. Através de sites do 

governo e artigos científicos conseguimos obter dados e embasamento teórico para a 

elaboração do nosso plano de ação. A literatura é muito vasta em relação à diabetes 

mellitus, dessa forma, teríamos que ser bastante objetivas para dinamizar nossa 

elaboração. No quarto passo do plano tentamos justificar o problema dos diabéticos 

descontrolado na área Rodoviária, baseando-nos em alguns fatores que detectamos 

como principais causadores do mau controle de tal patologia na maioria dos pacientes e 

que poderiam nortear a elaboração do processo de intervenção nesse problema. Diante 

de algumas pesquisas, notamos que uma das gêneses da falta de controle da patologia é 

o envolvimento, a aceitação e a mudança no estilo de vida dos pacientes. Com todas 

essas informações em mãos deveríamos decidir onde poderíamos intervir de forma a 

tentar resolver o problema. Para isso, selecionamos os “nós críticos” e “desenhamos” 

algumas operações para o enfrentamento desses “nós”. Para desenvolver operações, 

precisaríamos de recursos, verdade? Então, tal ponto também foi planejado e analisamos 

a viabilidade do plano. De nada adiantaria planejarmos algo que não poderíamos por em 

prática. Elaboramos um plano e dividimos responsabilidades. Diante disso tudo, 

imaginamos como seria e como ficaria nosso plano depois de 6 meses de implantação. 

Dessa forma, finalizamos com êxito nossa missão. Abaixo segue o Plano de ação: 

 

 

4.4.1 Equipe 04  (Cláudia, Júlia, Gecimara, Tânia, Thaís) 

 

 

4.4.1.1 Definição dos Problemas 
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Após analisar a situação da área da Rodoviária, em Tianguá, a Equipe encontrou 

como problemas finais, que interferem nas condições de saúde e doença da população, 

as seguintes situações: 

-> Alto número de hipertensos (difícil controle); 

-> Alto número de diabéticos descompensados (difícil controle); 

-> Alto índice de portadores de transtornos mentais; 

-> Alto índice de gravidez na adolescência; 

-> Falta de saneamento (principalmente rede de esgoto); 

-> Acúmulo de lixo em terrenos baldios; 

-> Drogas; 

-> Alcoolismo. 

 

 

4.4.1.2 Priorização de Problemas 

 

 

O quadro seguinte foi elaborado a partir da análise da importância, urgência e 

capacidade de enfrentamento dos problemas definidos para, dessa forma, estabelecer a 

prioridade. 

 
PRINCIPAIS 

PROBLEMAS 

IMPORTÂNCIA* URGÊNCIA 

* 

CAPACIDADE DE 

ENFRENTAMENTO 

TOTAL DE 

PONTOS 

DIABETES 

MELLITUS 10 9 8 27 

TRANSTORNO 

MENTAL 

10 

8 8 26 

GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA 10 8 8 26 

DROGAS 

ILÍCITAS 10 9 7 26 

SANEAMENTO 

BÁSICO 

10 

10 6 26 

LIXO 

10 9 6 25 
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4.4.1.3 Descrição do Problema Selecionado 

 

 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma patologia crônica que requer cuidados 

especiais para o seu devido controle, pela alta incidência de complicações com aumento 

da morbimortalidade em população com alto índice de pacientes descompensados 

clinicamente.  

De acordo com a sociedade brasileira de diabetes o número de indivíduos 

diabéticos está aumentando devido ao crescimento e ao envelhecimento populacional, à 

maior urbanização, à crescente prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como à 

maior sobrevida do paciente doente (SBD, 2006).
 

            No Brasil, no final dos anos 1980, a prevalência de DM na população adulta foi 

estimada em 7,6% (Diabetes Control and Complications Trial Research Group, 1993). 

Dados mais recentes apontam para taxas mais elevadas.  

            Dados brasileiros mostram que as taxas de mortalidade por DM (por 100 mil 

habitantes) apresentam acentuado aumento com o progredir da idade, variando de 0,58 

para a faixa etária de 0-29 anos ate 181,1 para a de 60 anos ou mais, ou seja, um 

gradiente superior a 300 vezes (SBD, 2006). 

            Sua natureza crônica, a gravidade de suas complicações e os meios necessários 

para controlá-las, torna o DM uma doença muito onerosa, não apenas para os indivíduos 

afetados e suas famílias, como também para o sistema de saúde. Os custos do DM 

afetam a todos, porém, não é apenas um problema econômico. Os custos intangíveis 

(dor, ansiedade, inconveniência e perda de qualidade de vida, por exemplo) também 

apresentam grande impacto na vida das pessoas com diabetes e suas famílias e são 

difíceis de serem quantificados.  

            Os custos diretos com DM variam entre 2,5% e 15% do orçamento anual da 

saúde, dependendo de sua prevalência e do grau de sofisticação do tratamento 

disponível. Inúmeros indivíduos diabéticos são incapazes de continuar a trabalhar em 

decorrência das complicações crônicas ou ficam com alguma limitação no seu 

desempenho profissional (ESF BELA VISTA, 2011). 

            De acordo com SIAB junho de 2010 temos 97827 diabéticos cadastrados no 

estado do Ceará, em Tianguá são 968 cadastrados destes, 926 acompanhados. Neste mês 

temos 5 internações hospitalares por complicação de diabetes no município. Temos uma 

idéia geral da questão diante desses dados (BRASIL, 2010). 
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A equipe descreve na área da Rodoviária, em Tianguá, um total aproximado de 

1024 famílias cadastradas com aproximadamente 83 pacientes diabéticos, sendo a 

maioria portadores de diabetes tipo 2, porém, uma boa parte já com necessidade de 

insulinização. Estes pacientes são acompanhados mensal ou bimestralmente no 

ambulatório, onde recebem orientações adequadas e a prescrição de suas medicações 

devidas. Muitos dos diabéticos também apresentam outras patologias como HAS, 

dislipidemia e obesidade. No seguimento dos diabéticos, infelizmente observa-se uma 

boa parte dos pacientes não conseguem manter um perfil glicêmico ideal esperado para 

um bom controle da patologia. Detecta-se também um índice considerável de 

complicações clínicas decorrentes da hiperglicemia contínua, como nefropatias, 

vasculopatias, neuropatias e retinopatias. Desta forma, detecta-se como principal 

elemento descritor deste problema, além da grande incidência de complicações clínicas, 

as hospitalizações, a emissão frequente de referências aos especialistas e a necessidade 

crescente da realização de procedimentos de alta complexidade como a hemodiálise e as 

cirurgias com amputação de membros.  

 

 

4.4.1.4 Explicação do Problema 

 

 

No quarto passo do plano tentaremos explicar o problema do Diabetes 

descontrolado na área Rodoviária, baseando-nos em alguns fatores que detectamos 

como principais causadores do mau controle de tal patologia na maioria dos pacientes e 

que podem nortear a elaboração do processo de intervenção nesse problema. 

Embora a responsabilidade por resultados, tais como controle metabólico e 

as complicações crônicas, são compartilhadas com a equipe de saúde, as decisões 

diárias e comportamentos adotados pelos doentes têm claramente uma forte influência 

sobre sua saúde futura e bem-estar. Porém, observa-se que uma das gêneses da falta de 

controle da patologia é o envolvimento, a aceitação e a mudança no estilo de vida dos 

pacientes. 

Sabe-se que a DM hoje é considerado uma epidemia mundial, tornando-se 

um grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da 

população, a urbanização crescente e a adoção de estilo de vida pouco saudável como 
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sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são grandes responsáveis pelo aumento da 

incidência e da prevalência dessa doença em todo o mundo.  

Organizando em tópicos, teremos: 

 Uso inadequado das medicações; 

 Dieta inadequada; 

 Sedentarismo; 

 Associação do diabetes com outras patologias crônicas, com aumento da 

morbidade; 

 Falta de compreensão sobre a patologia por parte dos pacientes e de seus 

cuidadores; 

 Pacientes idosos que se apresentam sem acompanhantes no ato das consultas; 

 Falta de compromisso ou interesse na adesão ao tratamento por parte dos 

pacientes e de seus familiares ou cuidadores; 

 Falta de Estratégias em saúde específicas voltadas para prevenção e controle 

adequado do Diabetes Melitus; 

 Dificuldade no acesso a consultas especializadas para pacientes 

insulinodependentes de difícil manejo clínico. 

 

4.4.1.5 Seleção dos Nós Críticos 

 

 

No quinto passo identificamos os "Nós Críticos", ou seja, as situações 

causadoras do problema principal sobre as quais temos possibilidades de intervir e 

elaborar nosso plano de ação: 

 Hábitos e estilo de vida inadequados; 

 Baixo nível de informação dos pacientes e familiares e/ou cuidadores; 

 Estratégias e/ou políticas de saúde insuficientes voltadas para a prevenção e 

controle do DM; 

 Falta de interesse e envolvimento dos familiares no acompanhamento dos 

pacientes e tratamento adequado de sua patologia; 
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4.4.1.6 Desenho das Operações 

 

 

Descrição das operações  para o enfrentamento das causas 

selecionadas como “nós críticos” e os resultados esperados dessas 

operações/produtos esperados e  recursos necessários para  as operações.  

NÓ CRÍTICO  OPERAÇÃO 

/PROJETO  

RESULTADOS 

ESPERADOS  

Hábitos e Estilo de vida 

inadequados 
VIDA SAUDÁVEL 

Estimular e promover 

hábitos de vida 

saudável 

Alimentação saudável, 

prática 

De atividades físicas, 

redução de vícios como 

tabagismo e alcoolismo. 

Nível de informação dos 

pacientes e 

familiares/cuidadores 

EDUCAR PARA 

MELHORAR 

Promover ações 

educativas  levando o 

máximo de 

conhecimentos  e 

esclarecimentos sobre a 

DM 

População conscientizada 

sobre os riscos do DM 

descontrolado. 

 

Políticas de saúde/Estratégias 

insuficientes 
DOCE VIDA 

Elaborar ações em 

saúde com assistência 

integral voltada para a 

prevenção e controle da 

DM 

 

Garantir atendimento 

integral  e humanizado para 

toda a população de risco 

para DM. 

Apoio /envolvimento 

inadequado dos familiares no 

acompanhamento dos pacientes 

diabéticos 

FAMÍLIA 

SOLIDÁRIA 

Estimular o 

envolvimento de 

familiares em todas as 

etapas do tratamento 

dos pacientes 

Familiares  participando 

ativamente na luta pelo 

controle  da DM 

 
PRODUTOS ESPERADOS  RECURSOS NECESSÁRIOS  

Formar  grupos de caminhadas 

Sessões/palestras Educativas freqüentes com a 

população 

Organizacionais: organizar os grupos 

para caminhadas,palestras e reuniões. 

Cognitivos:  elaborar e ministrar 



29 

 

Reuniões com lanche saudável palestras educativas. 

Financeiros: recursos para adquirir 

material educativo,alimentos para os 

lanches, recursos para aquisição de 

camisetas,bonés para o grupo de 

caminhada organizada. 

Políticos:  Integração/parcerias com 

outros setores como a educação, ação 

social 

Elaborar rodas de conversas periódicas com a 

participação dos familiares e/ou cuidadores 

dos Diabéticos ,em caráter educativo sobre a 

patologia. 

Organizacionais:  divulgar e agendar 

os eventos; realizar visitas domiciliares 

às famílias dos pacientes diabéticos 

convidando e conscientizando sobre a 

importância dos eventos. 

Cognitivos:  elaborar os assuntos e 

programação para os encontros. 

Agendar atendimento ambulatorial exclusivo 

aos pacientes diabéticos. 

Facilidade na disponibilização de exames 

laboratoriais necessários ao controle da 

patologia. 

Medicações/insulinas de última geração 

disponíveis no serviço público e materiais 

necessários,como seringas,agulhas, 

glicosímetros etc. 

Elaborar estratégias mais específicas em 

saúde voltadas para a população diabética. 

Organizar atendimento integral  e 

multidisciplinar aos diabéticos. 

Atividades com capacitação profissional 

especializada para os profissionais da ABS. 

Organizacional:  equipes de saúde 

elaborando estratégias de atendimento 

com mais ações voltadas ao controle da 

DM com envolvimento de outros 

profissionais como nutricionistas e 

educadores físicos. 

Financeiros: recursos para compra de 

medicações mais eficazes para o 

controle da DM e glicosímetros com 

fitas adequadas. 

Políticos:  Organizar eventos 

municipais dedicados exclusivamente 

ao combate ao Diabetes, mobilizando 

toda a população e profissionais de 

saúde, com maior enfoque nos aspectos 

preventivos no combate à doença. 

Famílias mais conscientizadas e envolvidas na 

luta pelo controle do DM, se fazendo 

presentes às consultas ambulatoriais de seus 

familiares portadores da doença. 

Seguimento domiciliar adequado do 

tratamento com monitoramento da 

administração das medicações principalmente 

nos pacientes mais idosos que necessitam de 

cuidados permanentes de terceiros. 

Cognitivos:  equipe  multidisciplinar 

qualificada para o trabalho educativo 

junto às famílias/cuidadores 

diretos,visando a sensibilização das 

mesmas para o maior envolvimento e 

interesse em cuidar melhor dos seus 

familiares diabéticos. 

 

 

4.4.1.7 Identificação dos Recursos Críticos 

 

 

VIDA SAUDÁVEL Financeiros: adquirir material 

educativo,alimentos para os lanches, recursos 
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para aquisição de camisetas,bonés 

Políticos:  Integração/parcerias com outros 

setores como a educação, ação social 

EDUCAR PARA MELHORAR Não há 

DOCE VIDA Organizacional: envolvimento de outros 

profissionais como nutricionistas e educadores 

físicos no tratamento da DM 

Financeiros: medicações mais eficazes para o 

controle da DM e glicosímetros com fitas 

adequadas. 

Políticos:  Organizar eventos municipais com 

maior enfoque nos aspectos preventivos no 

combate à doença. 

FAMÍLIA SOLIDÁRIA Cognitivos: Qualificação da equipe 

 multidisciplinar. 

 

 

4.4.1.8 Análise da Viabilidade do Plano 

 

 

A equipe sintetizou no quadro abaixo a identificação dos atores que controlam os 

recursos críticos e sua motivação em relação a cada operação, propondo, em cada caso, 

ações estratégicas para motivar os atores identificados: 

 

 
OPERAÇÕES 

E PROJETOS 

RECURSOS CRÍTICOS CONTROLE DOS 

RECURSOS CRÍTICOS 

OPERAÇÕES 

ESTRATÉGIC

AS ATOR QUE 

CONTROLA 

MOTIVA

ÇÃO 

VIDA 

SAUDÁVEL 

Financeiros: adquirir material 

educativo,alimentos para os 

lanches, recursos para 

aquisição de camisetas,bonés 

 

Sec. Saúde, 

Associação de 

moradores, 

comerciantes da 

comunidade 

Indiferente Apresentar o 

projeto e 

sensibilizá-los 

Políticos:  Integração/parcerias 

com outros setores como a 

educação, ação social 

Secretarias 

Educação, Ação 

social,Cultura, 

poder legislativo 

Indiferente Apresentar o 

projeto e 

sensibilizá-los 

EDUCAR 

PARA 

MELHORAR 

Não há Profissionais de 

saúde 

Favorável 

 

DOCE VIDA Organizacional: envolvimento Secretarias Indiferente Apresentar o 
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de outros profissionais como 

nutricionistas e educadores 

físicos no tratamento da DM 

 

Educação,,Cultura, 

Sec. Saúde, NASF 

projeto e 

sensibilizá-los 

Financeiros: medicações mais 

eficazes para o controle da DM 

e glicosímetros com fitas 

adequadas. 

 

Sec Saúde Indiferente Apresentar o 

projeto e 

sensibilizá-los 

com maior 

eficiência 

Políticos:  Organizar eventos 

municipais com maior enfoque 

nos aspectos preventivos no 

combate à doença. 

Poder executivo e 

Legislativo 

Indiferente Apresentar o 

projeto e 

sensibilizá-los 

FAMÍLIA 

SOLIDÁRIA 

Cognitivos: Qualificação da 

equipe multidisciplinar. 

Sec Saúde, ENS, 

familiares 

Favorável 

Apresentar o 

projeto e 

sensibilizá-los 

 

 

4.4.1.9 Elaboração do Plano Operativo 

 

 

Observa-se no quadro abaixo a definição, por parte da equipe, dos prazos para a 

realização de cada produto e a divisão de responsabilidades por cada operação: 

 

 
OPERAÇÕES RESULTADOS PRODUTOS OPERAÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

Vida Saudável Reduzir o número 

de sedentários, 

alcoólatras e 

tabagistas em 15% 

em 1 ano 

Formar grupos de caminhadas 

Sessões/palestras Educativas 

freqüentes com a população 

Reuniões com lanche saudável 

Apresentar projeto 

Apoio da 

população e dos 

representantes 

comunitários 

Educar para 

Melhorar 

População mais 

informada sobre 

causas e riscos da 

DM 

Elaborar rodas de conversas 

periódicas com a participação dos 

familiares e/ou cuidadores dos 

Diabéticos ,em caráter educativo 

sobre a patologia. 

Apresentar projeto 

Apoio da gestão e 

dos representantes 

comunitários 

Doce Vida Adequação da 

oferta de consultas, 

medicação e exames 

Agendar atendimento 

ambulatorial exclusivo aos 

Apresentar projeto 

de estruturação de 

rede 
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para cobertura de 

70% (a princípio) 

da população com 

DM 

pacientes diabéticos. 

Facilidade na disponibilização de 

exames laboratoriais necessários 

ao controle da patologia. 

Medicações/insulinas de última 

geração disponíveis no serviço 

público e materiais 

necessários,como 

seringas,agulhas,glicosímetros etc. 

Elaborar estratégias mais 

específicas em saúde voltadas 

para a população diabética. 

Organizar atendimento integral e 

multidisciplinar aos diabéticos. 

Atividades com capacitação 

profissional especializada para os 

profissionais da ABS. 

Família Solidária Família e 

cuidadores mais 

informados e 

empenhados na 

busca da saúde do 

paciente com DM 

Famílias mais conscientizadas e 

envolvidas na luta pelo controle 

do DM, se fazendo presentes às 

consultas ambulatoriais de seus 

familiares portadores da doença. 

Seguimento domiciliar adequado 

do tratamento com monitoramento 

da administração das medicações 

principalmente nos pacientes mais 

idosos que necessitam de cuidados 

permanentes de terceiros. 

Apresentar projeto 

Apoio da 

população e dos 

representantes 

comunitários 

 

 
PROJETO RESPONSÁVEL PRAZO 

Vida Saudável Gecimara/Claudia Início das atividades em 3 meses 

Educar para melhorar Claudia/Thais Apresentar projeto em 2 

meses/início das atividades em 3 

meses. 

Doce vida Gecimara/ Júlia Apresentar projeto em 3meses/ 

início de atividades em 04 meses. 

Família solidária Claudia/ Gecimara Apresentar projeto em 2 

meses/início de atividades em 3 

meses. 

 

 

4.4.1.10 Gestão do Plano 
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Observou-se, após 6 (seis) meses do início do projeto, a seguinte situação 

sintetizada no quadro: 

 

 

Coordenação: Equipe Saúde da Família; Avaliação após 6 meses do inicio do projeto 

PRODUTOS RESPONSÁVEL PRAZO 
SITUAÇÃO 

ATUAL 
JUSTIFICATIVA 

NOVO 

PRAZO 
Formar grupos de 

caminhadas 

 

Gecimara/Claudia Início das 

atividades em 3 

meses 

I 
M 
P 
L 
A 
N 
T 
A 
D 
O 

mensal 

 

Sessões/palestras 

Educativas freqüentes 

com a população 

 

Manhã          2º e 

4º quarta feira do 

mês 

Reuniões com lanche 

saudável 
Manhã          2º 

quarta feira do 

mês 

            

Elaborar rodas de 

conversas periódicas com 

a participação dos 

familiares e/ou 

cuidadores dos 

Diabéticos ,em caráter 

educativo sobre a 

patologia. 

Claudia/ 

Thais 
Apresen-tar 

projeto em 2 

meses/ início das 

ativida-des em 3 

meses. 

I 
M 
P 
L 
A 
N 
T 
A 
D 
O 

Manhã 2º e 4º  

quarta feira do 

mês 

 

            

Agendar atendimento 

ambulatorial exclusivo 

aos pacientes diabéticos. 

 

Gecimara/ Júlia Apresen-tar 

projeto em 

3meses/ início de 

ativida-des em 

04 meses. 

I 
M 
P 
L 
A 
N 
T 
A 
D 
O 

Manhã          2º e 

4º quarta feira do 

mês 
 

Facilidade na 

disponibilização de 

exames laboratoriais 

necessários ao controle 

da patologia. 

Glicose, Hb 

glicosilada, 

creatinina sérica, 

K
+
  3/3m 
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Matéria bastante proveitosa. Percebemos o quanto é importante o 

planejamento em nossas vidas e principalmente nas ações de saúde quando almejamos 

um objetivo maior e coletivo. Gostei bastante da forma de trabalho, além de nos fazer 

entrar na realidade da comunidade e pensar em reais soluções para problemas 

corriqueiros, nos fez trabalhar em grupo, respeitando a individualidade e a opinião de 

cada participante. É com o desenvolvimento de trabalhos assim que podemos notar que 

as soluções para problemas sérios da nossa comunidade não são tão difíceis quanto 

parecem. Basta boa vontade e um bom planejamento! 

Nesta mesma unidade discutimos também as diferenças de prioridade muitas 

vezes presente entre os profissionais da equipe de Saúde da Família e os usuários em 

relação aos assuntos de saúde que acometem a comunidade. Quando citado acima a falta 

de interesse e comprometimento da comunidade em relação ao controle do diabetes, 

talvez seja porque é bem mais importante para “aquela” dona de casa que o esgoto não 

passe na porta de sua casa que ela se preocupar com horários de medicamentos. Como 

uma mãe vai estar preocupada nos horários de escovação dos dentes de seus filhos, por 

exemplo, quando a sua preocupação maior é conseguir alimento para dar a eles? Não se 

pode condenar! Porém, é função dos profissionais de saúde orientar e repassar 

incansavelmente informação a essa população. Quem sabe, mantendo a população mais 

bem informada, não conseguimos resolutividade para problemas sérios que teriam 

solução com medidas simples? 

Medicações/insulinas de 

última geração 

disponíveis no serviço 

público e materiais 

necessários,como 

seringas, agulhas, 

glicosímetros etc. 

Atrasado Aguardando a 

gestão 
2 meses 

Elaborar estratégias mais 

específicas em saúde 

voltadas para a população 

diabética. 

Atrasado Projeto ainda em 

discussão 
1 mês 

Organizar atendimento 

integral e multidisciplinar 

aos diabéticos. 

Implantado Nutricionista, 

odontológico  

Atividades com 

capacitação profissional 

especializada para os 

profissionais da ABS. 

Atrasado Aguardando 

licitação de 

reciclagem 

profissional 

3 meses 
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A discussão no chat se deu em torno do planejamento das intervenções nas 

nossas áreas de atuação, em como a equipe planeja, como as necessidades da população 

são ouvidas. Pude perceber que a maioria das equipes elaboram um cronograma mensal 

que deve ser seguido, porém, o mesmo pode e deve ser modificado de acordo com as 

necessidades que a população apresenta no decorrer do mês. Algumas equipes também 

realizam mensalmente reuniões com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 

representantes da comunidade com o objetivo de ter um feedback do serviço oferecido e 

tentar alinhar esse atendimento com a realidade e a vontade da população assistida. As 

discussões através de chat´s são bastante proveitosas, pois conseguimos conversar e 

discutir em tempo real sobre diversos assuntos com nossos colegas, conseguindo 

perceber as impressões no momento em que são sentidas e discutidas.  

Para que um trabalho seja executado, é importantíssimo o planejamento para 

aproveitarmos melhor o tempo e os recursos, deixando claro os objetivos e as metas que 

se pretendem alcançar. Também se faz necessário o conhecimento da melhor forma de 

realização do trabalho, permitir acompanhamento deste, etc. Esse planejamento deve ser 

realizado em comunhão com a população da área, verificando seus desejos e anseios 

para que a saúde seja verdadeiramente alcançada. 

 

 

 4.5 Disciplina 05 – Tecnologia para Abordagem do Indivíduo, da Família e da 

Comunidade – Práticas Pedagógicas em Atenção Básica à Saúde 

 

 

Na primeira aula discutimos a respeito de práticas educativas para transformar a 

realidade da saúde. Sabemos que a educação é primordial para conduzirmos nosso dia a 

dia em um Programa de Saúde da Família (PSF) e para alcançarmos nosso objetivo de 

promover a saúde. 

É através da educação que repassamos informações para o usuário, mas muitas 

vezes isso não é tão simples quanto parece. Estudando mais profundamente os tipos de 

práticas pedagógicas, notamos que a mais utilizada no PSF – pedagogia de transmissão- 

infelizmente não é aquela que obtemos mais frutos. A maioria dos profissionais apenas 

reúnem um grupo, repassam informações a respeito de um assunto e não se preocupam 

em contextualizá-lo com a realidade da região. Dessa forma, a informação não é fixada 

como gostaríamos e como deveria ser. 
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 É a partir de discussões assim que temos que parar e pensar o que realmente 

estamos fazendo, se nosso objetivo é apenas cumprir horário e “brincar” de saúde ou 

“vestir a camisa” e tentar dar o melhor de nós naquilo que nos propomos a fazer. 

 Na segunda aula, a partir do estudo do material didático juntamente com a 

observação dos vídeos, notamos que o foco da discussão seria as formas abordadas para 

o ensino. Isso é muito importante para os profissionais de saúde que atuam diretamente 

com a comunidade. Esses profissionais são responsáveis por mudanças na comunidade 

que atua, seja no consultório, em reuniões, no próprio convívio com a população, às 

vezes notados em pequenas modificações de hábitos. É função do profissional tentar 

entender a realidade da população e aplicar os saberes de acordo com essa realidade, 

fazendo com que os valores assimilados sejam bem mais concretos. É mais fácil a dona 

de casa do Sítio Moitinga em Ubajara – CE entender que uma escova de dente precisa 

ser trocada quando suas cerdas estiverem desordenadas ou quando o dentista compara a 

escova de dente a uma vassoura? Explicando que, se a vassoura assanhada não varre 

direito o chão, a escova de dente assanhada também não vai tirar a sujeira do dente. 

Mais simples? Acredito que sim! Levando o problema ou a orientação para a realidade 

do outro, fica bem mais fácil assimilar. 

 No primeiro vídeo notamos um ensino muito autoritário, onde os alunos não 

tinham liberdade para se expressar e exercitar seu pensar. No segundo vídeo notamos 

um ensino muito “tecnista”, onde os alunos tem as respostas prontas simplesmente 

observando se elas estão certas ou erradas sem a possibilidade de discussão. Acredito 

que hoje já se observa claramente que essas técnicas não são as mais indicadas. Para 

conseguir um ensino verdadeiro é necessário utilizar uma pedagogia mais crítica, que 

valorize e estimule o saber, que encare o profissional e a população como atores ativos 

para a busca de soluções dentro da comunidade. Queremos uma saúde pública 

funcional? Então, deveremos encarar “professores” e “alunos” como complementares, 

com a mesma importância. É necessário desenvolver o senso crítico da comunidade 

(UFC, 2010b). 

Na aula 03 vimos um pouco o conceito de acolhimento e trabalho em grupo. O 

acolhimento deve ser desempenhado por todos os participantes da equipe. Ele deve 

garantir a resolução do problema do usuário, deve oferecer sempre uma resposta 

positiva às suas necessidades. Penso no acolhimento como humanização do 

atendimento. Ver o usuário como ser humano que precisa ser respeitado, ser ouvido, 

que tem necessidades reais e que precisam de uma resolução. 
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Analisando o texto complementar “Reunião do Conselho Local de Saúde” 

disponibilizado no material podemos observar uma reação bastante digna da 

recepcionista (UFC, 2010c). Mesmo diante da irritação do usuário, ela manteve a calma 

e agiu respeitosamente tentando explicar as limitações e problemas e tentando mostrar 

uma solução. Acredito que na maioria das unidades de saúde a reação não seria a 

mesma. Ao contrário da recepcionista, a maioria agiria de forma ríspida pedindo que o 

usuário se acalmasse ou simplesmente esperasse a sua vez de ser atendido. Ainda muito 

precisa ser repassado em relação à humanização do atendimento e acolhimento. Isso não 

é encontrado somente nos atendimentos de PSF´s. Quem já não se deparou com 

denuncias em telejornais e outros meios de comunicação em relação à falta de 

humanização nas recepções de prontos-socorros, dentre outras denúncias? 

Estudando o tema Trabalho com Grupos, notamos que nossas reuniões não são 

tão simples quanto parecem, que podemos tirar muito mais delas se soubermos utilizar 

bem os atores. Nós como profissionais de saúde desempenhamos o papel de 

coordenador e temos “n” formas de estudar o grupo, principalmente agora, conhecendo 

melhor os papéis desempenhados dentro do grupo e podendo identificá-los para melhor 

trabalhar e atingir o objetivo de promover a saúde repassando informações para o 

indivíduo. 

Na quarta aula abordamos as visitas domiciliares. Ela é o instrumento essencial 

para que a equipe conheça a realidade das famílias, identifique as situações de risco e os 

problemas de saúde prevalentes na área da qual é responsável, sem falar na relação mais 

estreita que possibilita o profissional ter como sua população. Essa relação mais estreita 

facilita também no tratamento, pois o profissional consegue ter uma visão real do dia a 

dia do paciente podendo “contextualizar” sua conduta, além de, muitas vezes, pela 

confiança que se desenvolve entre ambas as partes, o paciente consegue ser mais 

“sincero” com o profissional e assimilar melhor suas orientações, tendo como 

conseqüência, melhor promoção e prevenção da saúde. Essas visitas não podem ocorrer 

ao acaso, necessitam de um planejamento e um objetivo claro para que possam 

desempenhar seu papel. Além dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), os demais 

profissionais de saúde também devem fazer essas visitas, incluindo o dentista. 

Também discutimos a respeito das consultas. Neste momento temos que colocar 

em prática o acolhimento para, dessa forma, tentarmos minimizar o sofrimento do 

usuário. Quanto melhor for a escuta, o acolhimento, o interesse do profissional ao 

usuário, melhor a adesão deste ao tratamento. Lembremos que a saúde não é somente a 
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ausência de doença, mas todo um contexto que inclui bem-estar psíquico. Para tratarmos 

verdadeiramente o usuário, muitas vezes não precisamos somente fazer com que 

desapareçam seus sintomas, mas também, fazer com que ele atinja o bem estar consigo 

e com a comunidade.  

Juntando todos os conhecimentos até aqui adquiridos conseguiremos tornar 

nosso atendimento bem mais humanizado e resolutivo para engrandecimento próprio e 

melhoria da comunidade. 

 

 

4.6 Disciplina 06 – Saúde da Mulher 

 

 

A saúde da mulher atualmente é bastante discutida por ser prioridade no 

contexto da gestão federal do SUS, em acordo com as diretrizes do Pacto pela Saúde, 

das Metas do Milênio e diversos acordos nacionais e internacionais (BRASIL, 2009). 

 Neste módulo podemos ter uma visão mais detalhada da saúde da mulher nas 

diferentes fases da vida. Cada vez mais a mulher tem que ser cuidada como ser integral, 

respeitando suas particularidades fisiológicas e sociais cada vez mais importantes no 

perfil dos brasileiros.  

 Na primeira aula tivemos uma visão geral da mulher na sociedade. Seu maior 

número em relação aos homens; sua significativa tomada do mercado de trabalho, 

apesar dos salários permanecerem menores em relação aos homens, na mesma função; 

contribuição na renda familiar, muitas vezes sendo chefes de família. 

 Na segunda aula vimos um pouco da assistência à mulher durante a gestação e o 

puerpério. Uma das principais discussões foi a respeito da importância do 

acompanhamento pelo Programa de Saúde da Família (PSF) a essas mulheres. Por que 

dar tanta importância a um estado fisiológico natural que é a gravidez? Setenta e cinco 

por cento (75%) das gestantes tem uma gravidez sem grandes intercorrências, porém, 

vinte e cinco por cento (25%) delas apresentam riscos tanto para a mãe quanto para o 

bebê e essas causas de complicações são simples e completamente evitáveis se 

identificadas precocemente no pré-natal. Além de mudanças no corpo da mulher, existe 

também uma mudança psicológica que precisa ser notada e acompanhada pelos 

profissionais. São mudanças grandiosas na relação desta mulher dentro da sociedade e 

com o mundo. A gestante precisa receber orientações a respeito da alimentação, 



39 

 

vacinação, exames, mudanças no cotidiano além de retirar todas as suas dúvidas e 

inseguranças. Além do acompanhamento do profissional médico e de enfermagem 

também há a necessidade de um acompanhamento odontológico que muitas vezes é 

negligenciado. Sabe-se hoje que a doença periodontal (na gengiva) ou outras infecções 

na cavidade oral podem causar parto prematuro e criança de baixo peso. Faz-se 

necessário um programa rigoroso de higiene oral e remoção de placa e cálculo e mais 

palestras/sessões educativas para as gestantes. Sabemos que a realidade dos nossos 

municípios é bastante diferente do que queríamos, muitas vezes não temos acesso aos 

exames necessários nos períodos corretos, não temos estrutura para realizar um bom 

exame ou tratamento, mas nossas mulheres estão precisando de cuidados e temos que 

fazer tudo que estiver ao nosso alcance para trabalharmos em equipe e realizarmos bem 

nossas funções (UFC, 2010d). 

 Na terceira aula discutimos o acompanhamento ginecológico dessas mulheres no 

período reprodutivo e no climatério além dos direitos sexuais e reprodutivos.  Os 

profissionais do PSF tem a função de orientar essas mulheres a respeito do 

planejamento familiar e disponibilizar métodos contraceptivos e ajuda nos casos de 

infertilidade. Também se faz necessário programas preventivos de câncer de mama e 

genital. São muitas mudanças no corpo feminino desde a primeira menstruação até o 

período da menopausa, mas para que tudo isso aconteça, é necessário, além de 

comprometimento dos gestores e profissionais, o esclarecimento e comprometimento da 

população. 

  Na quarta aula falamos da violência doméstica e familiar, um assunto bastante 

polêmico, porém, de grande importância nos dias atuais. Os profissionais de saúde 

desempenham um importante papel nesse assunto. Durante a realização de um exame 

pode-se identificar, mesmo sem a denúncia da mulher, se a mesma sofreu alguma 

agressão.  Por isso a importância do profissional em orientar e ser orientado em relação 

à notificação compulsória que é um registro que obriga e universaliza as notificações, 

visando o rápido controle de eventos que requeiram pronta intervenção. Além disso, 

hoje dispomos da Lei Maria da Penha que foi um grande ganho para a população, 

reduzindo os casos de agressões físicas contra as mulheres. Porém, as denuncias ainda 

precisam ser encorajadas. Quem sabe, dessa forma, não conseguimos minimizar essa 

violência que ainda tem percentuais bastante significativos em nossa sociedade? 

 Como profissionais da saúde temos um papel bastante relevante na sociedade e 

não podemos nos privar dessa responsabilidade. 
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4.7 Disciplina 07 – Saúde Mental e Violência 

 

 

A livre circulação das pessoas com transtornos mentais pela comunidade, pelos 

serviços e pela cidade, é garantida pela Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na 

lei 10.216/02, oferecendo cuidados com base nos recursos disponibilizados pela 

comunidade. Este modelo conta com uma rede de serviços variados tais como os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), 

os Centros de Convivência e Cultura e os leitos de atenção integral (em Hospitais 

Gerais, nos CAPS III) (BRASIL, 2011). 

Na primeira aula discutimos o surgimento dos novos serviços criados pela 

reforma psiquiátrica e reforma sanitária brasileira tendo a comunidade como centro das 

atenções. Discutimos saúde mental e violência, focando nas nossas maiores dificuldades 

e nas limitações que os profissionais da saúde possuem na assistência básica. Este é um 

assunto bastante importante a ser discutido devido à prevalência global dos distúrbios 

mentais na população brasileira (em torno de 20%) e a falta de capacitação dos 

profissionais. Para ter uma idéia, 3% da população geral sofre com transtornos mentais 

severos e persistentes, mais de 6% da população apresenta transtornos psiquiátricos 

graves decorrentes do uso de álcool e outras drogas, 12% da população necessita de 

algum atendimento em saúde mental, seja ele contínuo ou eventual e 2,3% do 

orçamento anual do SUS é destinado para a Saúde Mental (BRASIL, 2008). Diante 

desses dados temos uma idéia da importância do assunto na comunidade de saúde. 

A reforma psiquiátrica se deu principalmente no fim dos anos 90. Na reforma 

psiquiátrica tivemos os atendimentos hospitalares divididos em: hospital-dia, serviço de 

urgência psiquiátrica em hospital geral, hospital especializado em psiquiatria de acordo 

com a Portaria/SNAS nº 224 de 29 de janeiro de 1992. Recentemente tivemos a abertura 

de outras formas de tratamento nos municípios, como, por exemplo, os CAPS - Centro 

de Atenção Psicossocial.  O sistema permitiu o tratamento dos transtornos mentais de 

forma mais humanizada tendo equipes multidisciplinares e uma preocupação maior na 

inclusão do doente na família e na sociedade. 

No fórum da primeira aula comparamos os antigos hospitais psiquiátricos, que 

tratavam seus pacientes com isolamentos e maus tratos, ao tratamento que temos 
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atualmente, já citado acima. “Ouvimos” os relatos de muitos dos nossos colegas que 

realmente vivenciaram essa época dos antigos manicômios. Algo desumano que trazia 

muito sofrimento ao paciente e à família. Os pacientes eram mantidos isolados e 

submetidos a tratamentos com eficácias bastante questionáveis. 

Na segunda aula podemos perceber a importância da família e da comunidade no 

tratamento da pessoa com transtornos mentais. No passado essas pessoas eram tratadas 

com isolamento absoluto, já atualmente, o inverso é seguido. O paciente é tratado 

juntamente com a família, a comunidade, outros profissionais da área da saúde, 

desempenhando papéis ativos na sociedade, de acordo e respeitando suas limitações. 

Também nos capacitamos em relação ao conhecimento a respeito das doenças e como 

identificar e lidar com tais transtornos na realidade da Unidade Básica de Saúde. 

Na terceira aula tivemos uma interação maior com os colegas discutindo no 

fórum um caso clínico de transtorno mental hipotético ou real no âmbito da Estratégia 

de Saúde da Família. Podemos, a partir da discussão, tentar vivenciar a abordagem do 

indivíduo e da família e como seria o tratamento adotado. Um exercício realmente 

válido a partir do momento que reunimos conhecimentos e experiência vivenciados por 

todos a respeito de um tema. 

Na quarta e última aula começamos com um autoconhecimento. Um momento 

de parar um pouco e descobrir se estamos buscando a felicidade plena. Não só o bem-

estar físico, mas o psíquico. Quando esse bem-estar psíquico não existe, entramos em 

crise. Existem vários motivos para a crise se desenvolver e várias formas de proceder no 

intuito de resolver, mascarar ou não resolver a situação. 

Ao longo dessa matéria, sentimos a limitação como profissionais de saúde no 

diagnóstico e tratamento de doenças mentais e da violência. Falta número de 

profissionais e, muitas vezes, capacitação dos mesmos. Com a discussão dos diversos 

exemplos de casos, observamos a importância da assistência, do acompanhamento 

familiar e do não distanciamento do paciente de sua realidade para o sucesso do 

tratamento. Ainda temos muitos desafios a serem vencidos nessa área, como conseguir 

fortalecer as políticas de saúde voltadas para grupos de pessoas com transtornos mentais 

de alta prevalência e baixa cobertura assistencial, consolidar e ampliar uma rede de 

atenção de base comunitária e territorial promotora da reintegração social e da 

cidadania, implementar uma política de saúde mental eficaz no atendimento às pessoas 

que sofrem com a crise social, a violência e desemprego e aumentar recursos do 

orçamento anual do SUS para a Saúde Mental. 
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4.8 Disciplina 08 – Saúde Ambiental, Acidentes Naturais, Artificiais e os Riscos 

para a Saúde da Família 

 

 

Neste módulo vamos discutir a saúde ambiental e saúde do trabalhador e como 

essas duas interagem constantemente de forma positiva ou negativa na sociedade. 

Muitos avanços tem se conseguido no nosso planeta em vários campos: 

medicina, informática, engenharia, dentre outras. Em contrapartida, alguns desses 

avanços são conseguidos a partir da destruição do meio ambiente. 

Na primeira aula temos uma visão ampla do que vamos nos deparar nas aulas 

seguintes. Conseguimos parar para pensar um pouco em toda a modernidade que 

conquistamos ao longo dos anos e ao mesmo tempo, nas perdas que tivemos em 

consequência dessa modernidade como a natureza altamente massacrada, nossa 

população endividada com moradias inadequadas. O homem tem tirado cada vez mais 

da natureza sem respeitá-la. Seu foco principal é no lucro e na economia, em como tirar 

proveito do que se tem disponível sem pensar nas conseqüências futuras. A primeira 

aula trás o vídeo “carta da terra”, belíssimo! Seria tão mais fácil se o que foi citado no 

vídeo o homem realmente cumprisse. Está faltando cada vez mais sensibilidade e 

consciência ao homem moderno. Já o vídeo “tempos modernos” trás a loucura da vida 

moderna, do interesse somente na produção e retorno financeiro sem se preocupar com 

a saúde e qualidade de vida dos trabalhadores. Na tarefa desta aula levantei alguns 

dados que queria expor também neste portfólio: “Calcula-se que aproximadamente 16 

milhões de hectares de florestas tropicais são derrubados e queimados por ano no 

mundo inteiro. Isto leva ao aquecimento global com a liberação de dióxido de carbono, 

metano e óxido de nitrogênio. Além disso, a morte de muitos animais e plantas e a 

perda da biodiversidade representam uma enorme perda do ponto de vista ecológico e 

econômico. Indústrias e automóveis emanam gases que comprometem a qualidade 

atmosférica, atingindo em certas cidades (São Paulo, Santiago do Chile, Cidade do 

México, Milão) graus alarmantes, comprometendo a saúde da população, inclusive com 

óbitos relacionados direta ou indiretamente à poluição do ar. A desertificação é outro 

sério problema que vem se acentuando nas últimas décadas. Dados da ONU mostram 

que este processo vem colocando fora de produção cerca de 60.000 Km2 de terras 
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férteis anualmente, com perdas econômicas mundiais exorbitantes. Piauí (PI), Ceará 

(CE), Rio Grande do Norte (RN), Pernambuco (PE), Paraíba (PB), Bahia (BA), Alagoas 

(PE) e Sergipe (SE) são os estados no Brasil em que se estende a desertificação, 

calculando-se em 181.000 km2 com prejuízos de 100 milhões de dólares anuais. Como 

se não bastasse, a pobreza também vem aumentando por todo o planeta. São mais de 1,2 

bilhão de pessoas vivendo em condições de absoluta pobreza, mais de 1 bilhão são 

analfabetas, mais de 1,2 bilhão não têm acesso a água potável e milhões de crianças 

morrem anualmente por problemas de desidratação ou outros relacionados a falta de 

saneamento. Além disso, são mais de 2 bilhões de pessoas sem acesso à tecnologia, 

desde a mais complexa à mais simples.” (CORDEIRO, 2008). Fica a pergunta para 

reflexão: Esse é o mundo que queremos deixar para as nossas próximas gerações? 

Na aula 2 (dois), conhecemos como se deu a evolução ao longo da história da 

saúde do trabalhador e saúde ambiental. O primeiro modelo da relação saúde/trabalho se 

deu com a medicina do trabalho na Inglaterra. Esta precisou evoluir já que sua principal 

função era defender os empregadores. Diante dessa necessidade veio a Saúde 

Ocupacional com sua higiene industrial. Mas, somente em 1960 o trabalhador teve um 

pouco mais de reconhecimento em relação a sua saúde. Podemos observar o quanto o 

trabalhador foi beneficiado e respeitado ao longo do tempo. Além disso, o ambiente 

também passou a ser observado e monitorado. Como esse ambiente está agindo na 

saúde do trabalhador? Sabemos que as leis que defendem os trabalhadores atualmente 

só vigoram para aqueles formalizados. Então ainda há muito para lutar, pois sabemos 

que os empregados formalizados não é maioria (UFC, 2011a).  

Na aula 3 (três), falamos sobre acidentes de trabalho e outros problemas 

ocupacionais. No fórum, pesquisamos notícias sobre acidentes de trabalho e discutimos 

a partir deles. Notamos nos relatos de todos os enormes números de acidentes de 

trabalho. A construção civil vem crescendo em nosso país, mas, infelizmente, com ela, 

não vem crescendo o cuidado com os trabalhadores. É cada dia maior o número de 

acidentados desempenhando suas funções pela falta de instrução, falta de Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI), ou mesmo, falta de fiscalização dessas empresas que 

negligenciam os cuidados na tentativa de reduzir os gastos. Vale ressaltar que esses 

números registrados são apenas dos trabalhadores com carteira assinada que são 

registrados através do CAT (Comunicação de Acidentes de Trabalho) no site da 

Previdência Social. Notamos também que quando esses acidentes acontecem, nem 
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sempre os trabalhadores tem seus direitos assegurados, muitas vezes perdendo o 

emprego ou o direito ao tratamento digno. 

Entre os dentistas os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 

(DORT) são bastante comuns pelas próprias características inerentes à profissão. Essas 

lesões atingem principalmente membros superiores, escápula e pescoço do profissional. 

Elas acontecem devido ao trabalho exercido em más condições ergonômicas, com 

limitada diversificação de movimentos, com alto grau de esforço e repetitividade, por 

longas horas de trabalho e utilização de ferramentas inadequadas, além dos fatores 

psicológicos que também influenciam como tensão e estresse (REGIS FILHO, 2006). 

Na quarta aula, contextualizamos todo esse tema discutido de saúde ambiental e 

saúde do trabalhador à realidade do Programa de Saúde da Família (PSF). Esse 

programa desenvolve junto ao SUS estratégias para não só curar os pacientes como 

também promover a saúde a eles. Tem-se desenvolvido práticas de saneamento básico e 

controle de vetores de doenças. No artigo 6º da Lei 8.080/90 define saúde do 

trabalhador como “um conjunto de atividades que se destina, através de ações de 

vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção dos trabalhadores, assim 

como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos 

e agravos advindos das condições de trabalho.” (BRASIL, 1986). 

Na prática sabemos que muito se evoluiu nos ganhos e na legislação em relação 

à saúde do trabalhador e saúde ambiental, mas ainda há para evoluir na concretização 

dos serviços de saúde. Cabe a nós, profissionais de saúde, estimular a criação de novas 

práticas de saúde pública para que nossa segurança e de todos seja garantida. 

 

 

4.9 Disciplina 09 – Atenção Básica de Saúde no Contexto da Saúde Bucal 

 

 

Nessa disciplina vamos falar da Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). Na primeira aula, abordamos a evolução da assistência odontológica no Brasil e 

como ela se expandiu quando inserida no contexto da ESF. Sabemos que o atendimento 

odontológico no Brasil muito avançou nos últimos anos, mas continuamos em constante 

luta para cumprir as propostas do Plano Nacional de Saúde Bucal (PNSB). Ainda não 

conseguimos ser totalmente resolutivos às necessidades dos pacientes em relação à sua 

cavidade oral. Fazemos a prevenção com orientações, oferecemos o tratamento, que 
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nem sempre é o mais indicado. Cito um exemplo comum: o paciente chega ao 

consultório apresentando dor constante e fistula em determinado elemento dentário que 

possui que possui mais de ¾ de sua estrutura coronária, implicando infecção. O melhor 

tratamento seria aliviar a dor desse paciente acessando o canal, medicando e 

referenciando o mesmo para o Centro de Especialidade Odontológica (CEO) onde este 

dente seria tratado endodônticamente. Porém, o município não possui CEO e nem para 

onde referenciar, dessa forma, o paciente terá que realizar esse tratamento em serviço 

particular, porém, o paciente é carente e mal tem dinheiro para comprar comida. O que 

fazer? Deixar o paciente com essa infecção? Ou tentar resolver de alguma forma, 

mesmo que esta seja a forma menos indicada? Muito conseguimos, mas ainda existe 

muito para se alcançar. A articulação com a rede de serviços, a integralidade nas ações, 

a educação permanente dos profissionais, dentre outros pontos, ainda engatinha, apesar 

de termos conseguido levar tratamento dental a milhares de pessoas que não teria 

condições financeiras de realizar esse tratamento. 

Na segunda aula, falamos da organização da saúde bucal na ESF. Faz-se 

necessário um relacionamento estreito de todos os profissionais da equipe e uma real 

inserção do odontólogo na equipe. O paciente deve ser visto como um todo onde saúde 

geral e bucal se complementa. Abordamos também as funções de cada profissional da 

Equipe de Saúde Bucal (ESB) e como o atendimento ao usuário deve ser organizado, as 

visitas domiciliares, os encaminhamentos para serviços de maior complexidade. 

A partir da terceira aula discutimos a saúde bucal em determinados grupos.  Na 

aula 3, vimos as gestantes e os bebês. Infelizmente ainda é dada pouca importância em 

relação ao acompanhamento às gestantes e aos bebês pelos dentistas. Essa pouca 

importância se dá por falta de informação de alguns profissionais de outras áreas e pela 

população. Apesar de a gestação ser um período fisiológico e normal, ele tem algumas 

peculiaridades sendo um período muito importante para estimulá-las, pois as gestantes 

estão bastante abertas a novos cuidados e conhecimentos. É muito importante o pré-

natal odontológico. Sabemos que mães com infecções dentárias tem uma predisposição 

maior a ter parto prematuro e crianças de baixo peso. Esse período é rodeado de muitos 

mitos como, por exemplo, acreditar que a cada gravidez perde-se um dente; ou que o 

bebê rouba cálcio dos dentes da mãe, por isso eles ficam mais fracos; ou que a mãe não 

pode fazer tratamento odontológico nem realizar radiografias.  

Sabemos que qualquer gestante pode e deve fazer acompanhamento odontológico e 

realizar qualquer tratamento, claro, respeitando os cuidados devidos. Cada 
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procedimento necessário tem um período mais indicado do desenvolvimento do feto 

para ser realizado. Procedimentos mais invasivos, preferência para o segundo trimestre. 

Raio X? Podem ser realizados, desde que, com as proteções necessárias (avental de 

chumbo). A radiação que a gestante recebe equivale, em uma tomada periapical, a uma 

exposição de minutos em um sol do meio dia. O feto não “rouba” o cálcio da mãe. O 

que muitas vezes acontece para aumentar a incidência de lesões cariosas nesse período é 

o aumento da acidez bucal devido aos vômitos e a falta de cuidado com o que fazer 

depois desses episódios. Também pode ser explicado pelo temor de escovar os dentes 

devido a um sangramento gengival, que acontece bastante nas gestantes devido a um 

aumento na resposta à placa dental e um aumento da vascularização do tecido, dessa 

forma, facilitando o sangramento. 

Também deve se dá importância ao cuidado bucal dos bebês. Muitas pessoas 

acham que só é necessário se preocupar com a higiene bucal quando surgirem os dentes, 

o que é um erro enorme. Deve-se orientar à nova mãe a importância da amamentação no 

desenvolvimento ósseo da criança, na respiração e tônus muscular. Também a 

importância de não estimular o uso de chupetas e mamadeiras para o desenvolvimento 

da sua oclusão. A limpeza da boca da criança deve ser feita a partir do seu primeiro 

banho com uma gaze ou fralda (separada somente para uso bucal) embebida em água 

filtrada ou fervida. A partir do aparecimento do primeiro dente, insere o uso de pastas 

numa quantidade mínima também utilizando gaze ou fralda. A escova dental começará 

a ser utilizada quando os primeiros dentes molares aparecerem. A mamada noturna deve 

ser desestimulada a partir do aparecimento do primeiro dentinho, evitando, dessa forma, 

o aparecimento das chamadas cáries rampante ou cáries de mamadeira.  

Na quarta aula, abordamos crianças, adolescentes e adultos. Em relação às 

crianças, sabemos que a lesão cariosa interfere tanto na auto-estima como no 

desenvolvimento dela. Também é imprescindível repassar para os responsáveis a 

importância da dentição decídua (dentes de leite) que mantém o espaço para os dentes 

permanentes. Sem falar na grande incidência de perda dos primeiros molares que 

erupcionam aproximadamente aos 6 anos de idade e muitos pais acreditam que aqueles 

dentes serão trocados e por isso não merecem cuidados. Abordamos também a respeito 

de traumatismo dentário que tem uma contribuição enorme para a perda de dentes 

decíduos durante a infância. Em relação aos adolescentes notamos algumas 

peculiaridades do período que devem ser levadas em consideração durante o tratamento 

como um aumento das gengivites e periodontites, a erupção dos últimos dentes até os 21 
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anos, alguns distúrbios alimentares e o uso de adereços na cavidade bucal. Já nos 

adultos devem ser consideradas outras características e peculiaridades que podem 

interferir no tratamento ou mesmo sinalizar para um diagnóstico de alguma doença 

sistêmica. Deve-se olhar com mais cuidado para os pacientes fumantes e etilistas devido 

à predisposição ao câncer bucal.  

Na quinta aula desta matéria, abordamos a saúde bucal do idoso. A doença 

periodontal é uma doença que ocorre com frequência nos idosos. Ela, na maioria das 

vezes, não causa dor e acomete os tecidos em torno dos dentes, e devido a esta falta de 

dor, quando se percebe que possui a doença, já ocorreu uma boa perda óssea nos dentes 

afetados. As cáries dentárias acometem mais a região do colo e raiz dos dentes. 

Também a sensibilidade dentária pode se agravar com a idade. Com o passar do tempo é 

normal haver retração gengival que expõe áreas do dente que não estão protegidas pelo 

esmalte dental. Estas áreas podem ser particularmente doloridas quando atingidas por 

alimentos e bebidas quentes ou frias. Temos essa parcela da população muitas vezes 

mutilada com enormes perdas dentárias com necessidades de próteses parciais e totais 

devido à tratamentos dentários anteriores. Também sabemos que apesar do tratamento 

odontológico ser uma realidade para muitos, atualmente, ainda estamos engatinhando 

para uma real assistência odontológica à população. A maioria da população ainda tem 

dificuldade de acesso aos serviços odontológicos e essa dificuldade tem relação direta 

com a renda e com a escassez de serviços públicos disponíveis e capacitados para essa 

parcela da população. 

Na sexta e última aula desta matéria, abordamos os tipos de fluoretos e a 

contribuição para a redução do índice de cárie dentária no Brasil. A função do flúor é 

fortalecer o esmalte dentário contra os ácidos produzidos pelas bactérias encontradas na 

cavidade bucal. Ele atua nos processos de desmineralização e remineralização que 

ocorre constantemente a cavidade bucal, aumentando a remineralização e reduzindo a 

desmineralização. A população tem contato com esse flúor através da água de 

abastecimento público que deve ser monitorada e através dos dentifrícios, dos 

colutórios. Suplementos de flúor também eram utilizados, porém, não tem embasamento 

científico para sua utilização, dessa forma, não é recomendado. O excesso na ingestão 

de flúor causa fluorose dental (manchas variando de esbranquiçadas a marrons 

escurecidas no esmalte dentário, podendo comprometer até a estrutura dental como um 

todo), além de perda de cálcio nos osso e envelhecimento precoce. 
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Diante de todo o exposto observamos que é impossível desvencilhar a saúde bucal da 

saúde geral. Sem falar que uma boa saúde bucal também interfere psicologicamente na 

saúde geral do indivíduo. Um indivíduo com uma boa saúde bucal pode conversar, 

sorrir, se alimentar, namorar, falar e se relacionar com as outras pessoas de uma maneira 

bem melhor daquelas que não a possuem. Por esse motivo temos que encarar cada vez 

mais claro o indivíduo como um ser único que necessita de assistência completa de 

profissionais que trabalham em conjunto. 

 

 

4.10 Disciplina 10 – Atenção Básica à Saúde das Pessoas com Deficiência 

 

 

De acordo com o artigo 3º. do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, a 

pessoa portadora de deficiência é aquela que apresenta em caráter permanente perdas ou 

anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que 

gerem incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 

normal para o ser humano (BRASIL, 1999).   Um atendimento especializado, muitas 

vezes é necessário, para as pessoas com deficiência, seja com o objetivo terapêutico 

(fisioterapia, estimulação motora) ou como objetivo de aprender a lidar com a 

deficiência. 

 Na primeira aula tivemos acesso a conceitos e dados em relação a pessoas com 

deficiência no Brasil – número, maiores casos. Percebemos que as Políticas de Saúde se 

voltam para essa parcela da população buscando garantir acesso e inclusão na 

sociedade. Lembrando que acesso não implica somente espaço físico, mas também 

acolhimento humanizado nos diversos serviços, consequentemente, nos serviços 

públicos e unidades de saúde também. 

  A partir da segunda aula, abordamos separadamente as diferentes deficiências. 

A primeira foi a deficiência visual. Notamos que existe uma classificação que 

caracteriza tal deficiência de acordo com a intensidade, comprometimento do campo 

visual e início da idade. As principais causas são: ferimentos, traumatismos, 

perfurações e vazamentos nos olhos. Durante a gestação, doenças como rubéola, 

toxoplasmose e sífilis podem causar a deficiência na criança. Para tentar evitar, faz-se 

necessário algumas medidas preventivas, na qual podemos citar o aconselhamento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/d3298.htm
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genético para casais com alta probabilidade de gerar filhos com deficiência, exame 

pré-natal com acompanhamento da gestação diminuindo o risco de má formação do 

bebê, vacina contra rubéola, ambiente para o parto com recursos de reanimação e 

berçário, vacinação também da criança e realização de testes, prevenção de acidentes.  

Temos que ter em mente que a pessoa cega ou com deficiência visual são normais, 

apenas com habilidades diferentes das nossas, dessa forma, temos que ter alguns 

cuidados durante o atendimento como dirigir-se à pessoa e não ao seu guia, falar em 

tom de voz normal, manter as portas do consultório sempre totalmente abertas ou 

fechadas, dentre alguns outros cuidados (CARVALHO, 1994).  

Na terceira aula, abordamos a deficiência auditiva ou hipoacusia ou também 

conhecida como surdez.  Deficiência auditiva é considerada como a diferença existente 

entre o desempenho do indivíduo e a habilidade normal para a detecção sonora de 

acordo com padrões estabelecidos pela American National Standards Institute (ANSI - 

1989). Existem diferentes graus de perda auditiva que são classificados como: 1- Leve 

(incapacidade de ouvir sons abaixo de 30 decibéis. Discursos podem ser de difícil 

audição especialmente se estiverem presentes ruídos de fundo); 2- Moderada 

(incapacidade de ouvir sons abaixo de cerca de 50 decibéis. Aparelho ou prótese 

auditiva pode ser necessária); 3- Severa (incapacidade de ouvir sons abaixo de cerca de 

80 decibéis. Próteses auditivas são úteis em alguns casos, mas são insuficientes em 

outros. Alguns indivíduos com perda auditiva severa se comunicam principalmente 

através de linguagem gestual, outros contam com uso das técnicas de leitura labial); 4- 

Profunda (ausência da capacidade de ouvir, ou a incapacidade de ouvir sons abaixo de 

cerca de 95 decibéis. Tal como aqueles com perda auditiva severa, alguns indivíduos 

com perda auditiva profunda se comunicam principalmente através de linguagem 

gestual, outros com uso das técnicas de leitura labial). Também podem ser 

classificados de acordo com a forma de comunicação como surdos oralizados que são 

aqueles que se comunicam utilzando a língua oral e/ou escrita, surdos sinalizados que 

são aqueles que se comunica utilizando alguma forma de linguagem gestual ou surdos 

bilíngues que são aqueles que utilizam ambas as formas de comunicação 

(BRASILMEDIA, 2008). A surdez normalmente ocorre nos primeiros anos de vida 

tendo como causa um fator hereditário ou por doenças adquiridas pela mãe durante a 

gravidez (rubéola, sífilis, toxoplasmose, citomegalovirus, herpes, intoxicação intra-

uterina, agentes físicos, alterações endócrinas ou carências alimentares) ou, ainda, com 
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causas perinatais (traumatismos obstétricos ou anóxia). Ela também pode ocorrer no 

decorrer da vida como resultado de doenças infecciosas, bacterianas ou virais, lesões 

traumáticas, intoxicações. Também vale ressaltar que a perda auditiva é parte comum 

do processo de envelhecimento, especialmente em homens. Diante dessas inúmeras 

causas, torna-se essencial a prevenção durante a gestação e a necessidade da realização 

do teste da orelhinha ainda na maternidade (LINDEN, 2001).  

Na quarta e última aula abordamos deficiência física. Deficiência física é o nome 

dado a característica dos problemas que ocorrem no cérebro ou sistema locomotor, e 

levam a um mau funcionamento ou paralisia dos membros inferiores e/ou superiores. 

Ela pode ter várias etiologias, entre as principais estão: fatores genéticos, virais ou 

bacteriano, neonatal, traumáticos (especialmente os medulares) (GODOI, 2006). No 

atendimento de saúde se faz necessário um ambiente voltado para receber essas pessoas 

com deficiência ou dificuldade de locomoção – acessibilidade. Acessibilidade significa 

não apenas permitir que essas pessoas participem de atividades que incluem o uso de 

produtos, serviços e informação, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as 

parcelas presentes em uma determinada população.   

 Os profissionais de saúde devem ser conhecedores das diferentes limitações 

dos usuários e serem capacitados para seu atendimento e, acima de tudo, 

acolhimento. 

 

4.11 Disciplina 11 – Interdisciplinaridade, Bioética e Abordagem Integral dos 

Processos de Saúde 

 

A interdisciplinaridade surgiu em meados da década de 60, na França e na Itália, 

em um período marcado pelos movimentos estudantis que reivindicavam, dentre outras 

coisas, um ensino mais sintonizado com as grandes questões de ordem política, social e 

econômica da época. Uma vez que os grandes problemas da época não poderiam ser 

resolvidos por uma única área do saber, a interdisciplinaridade teria sido uma resposta a 

tal reivindicação (FAZENDA, 1994). 
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 Na primeira aula podemos entender um pouco o conceito de disciplina e 

interdisciplinaridade. Percebemos que a interdisciplinaridade não se sobrepõe às 

disciplinas, mas mantém sua individualidade. Ela explica a realidade integrando as 

disciplinas e trabalhando todas as linguagens necessárias para a constituição do 

conhecimento. Aprendemos também as diferentes modalidades de interdisciplinaridade, 

como a multidisciplinaridade que seria o primeiro nível de integração entre as 

disciplinas. Ela se caracteriza por uma ação simultânea de uma gama de disciplinas em 

torno de um tema comum. Essa atuação ainda é muito fragmentada, na medida em que 

não se explora a integração entre os conhecimentos disciplinares e não há nenhum tipo 

de cooperação entre as disciplinas (JAPIASSU, 1976). 

 O segundo nível de integração entre as disciplinas seria a pluridisciplinaridade, 

onde observamos a presença de interação entre os conhecimentos interdisciplinares, 

porém, eles ainda se situam em um mesmo nível hierárquico, não havendo ainda 

nenhum tipo de coordenação de um nível hierarquicamente superior. O terceiro nível de 

interação é a interdisciplinaridade caracterizada pela presença de uma axiomática 

comum a um grupo de disciplinas conexas e definida no nível hierárquico 

imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade. A transdisciplinaridade é 

uma proposta relativamente recente no campo epistemológico.  Ela é definida como 

uma espécie de coordenação de todas as disciplinas e interdisciplinas do sistema de 

ensino inovado, sobre a base de uma axiomática geral. 

 E onde todos esses conceitos interagem com a saúde? A interdisciplinaridade na 

saúde envolve o biológico e o social, o indivíduo e a comunidade, a política social e 

econômica. Para solucionar problemas considerados complexos oferecendo à população 

a maior quantidade possível de serviços de saúde com qualidade e inovações 

tecnológicas, faz-se necessário uma ação conjunta de integração dos especialistas para 

construção e modelagem do saber. 

 Na segunda aula, observamos a multidisciplinaridade na Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) e a importância da interdisciplinaridade para promovermos uma real 

assistência à saúde para a população. Faz-se necessário, cada vez mais, uma relação 

horizontal entre os profissionais da equipe e o entendimento que o paciente é um todo e 

não apenas uma boca ou um coração, por exemplo. Os profissionais precisam de 

integração e diversidade de conhecimento para promover saúde ao cidadão, à família e à 

comunidade. Essa falta de interação tem sua origem nas formações acadêmicas. A 

maioria das grades curriculares não estimula o contato entre os profissionais de saúde. 
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Mas isso aos poucos está sendo modificado. As diversas profissões devem trabalhar em 

equipe para desempenhar, verdadeiramente, a integralidade no atendimento. 

 Na terceira aula, conhecemos um pouco da historia e evolução do modelo 

assistencial em saúde no Brasil chegando aos dias atuais com o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Os modelos iniciais priorizavam apenas o curativo, com a evolução destes, a 

prevenção e promoção de saúde passou a ser o grande objetivo, objetivo este não apenas 

do sistema, mas também dos profissionais que o compõe. Para conseguir uma eficaz 

prevenção/promoção, o indivíduo precisa ser encarado como um “ser completo” 

inserido em uma realidade social, consequentemente, para entender o individuo com um 

ser integral com várias necessidades faz-se necessário uma integração de conhecimentos 

(equipe multiprofissional) com o objetivo de sanar a necessidade do usuário baseado no 

acolhimento e no cuidado do mesmo. 

 Na quarta e última aula, abordamos o atendimento sob a óptica da bioética (bios 

representa o conhecimento biológico, ciência dos sistemas viventes; ética, representa o 

conhecimento dos sistemas dos valores humanos. A definição mais aceita do termo 

bioética é, sem duvida, aquela dada pela Enciclopédia da Bioética: “É o estudo 

sistemático do comportamento perspectivo a luz dos valores e princípios morais”. Ela 

resguarda o bem estar do indivíduo em detrimento aos interesses da ciência e da 

sociedade. Em 1964 a Associação Médica Mundial redigiu a Declaração de Helsinque 

que é um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa com os seres humanos, 

sendo sua última revisão em outubro de 2008. Para resguardar as pesquisas também se 

faz necessário o preenchimento do consentimento informado que é um elemento 

característico do atual exercício da medicina, não é apenas uma doutrina legal, mas um 

direito moral dos pacientes que gera obrigações morais para os médicos (CLOTET, 

1995). 

 Observamos, nessa unidade, a evolução do sistema de saúde e a importância da 

interdisciplinaridade e da ética nos atendimentos ao usuário. A interdisciplinaridade no 

campo da Saúde Pública (apesar da dificuldade de adoção da mesma) alcança uma 

importância enorme diante da complexidade que o problema da saúde impõe. A 

situação de miséria e exclusão da maior parte da população brasileira faz com que as 

abordagens de saúde sejam eficazes, competentes e que tenham uma face humana, 

acima de tudo. À medida que os problemas vão se resolvendo, a interação entre os 

http://www.ufrgs.br/bioetica/cfm1081.htm
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profissionais ganha um exercício de diálogo e o trabalho em equipe resultam em 

benefício onde todos são contemplados. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Depois de meses participando do curso de Especialização em Saúde da 

Família pude notar uma melhoria nas minhas atividades diárias na Unidade Básica de 

Saúde e o quanto a população foi privilegiada nesse aspecto. Percebo com muito mais 

rapidez os problemas e limitações da população, posso praticar e orientar a prática do 

acolhimento e humanização com muito mais facilidade. A partir dessa percepção, nota-

se que, para melhoria da atenção básica, precisamos de profissionais mais engajados e 

preparados para lidar com os problemas da população. Dessa forma, consolida-se a 

importância da constante Educação em Saúde. 

Dificuldades existirão independentes do estado ou município, seja por 

descaso dos gestores, por falta de material, transporte ou estrutura física, mas não se 

pode desistir. O compromisso assumido é com a população e com a profissão, é cuidar 

da saúde de quem precisa. Dificuldades também encontramos ao longo do curso e nem 

por isso desistimos de seguir e adquirir novos conhecimentos.  

Concluímos, ao longo do curso e deste trabalho, a importância da 

capacitação, treinamento e reciclagem dos profissionais que atuam na atenção básica de 

saúde para atender de forma mais resolutiva e humanizada os usuários. 
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Introdução
A saúde bucal é parte integrante e 

indissociável da saúde geral. Nas 

gestantes, ela vem sendo pouco abordada 

no âmbito da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). É de extrema importância a 

assistência odontológica às gestantes 

devido à diversas alterações fisiológicas 

durante a gestação e à evidências da 

associação entre a doença periodontal e a 

prematuridade e o  baixo peso ao nascer. 

Sabe-se que, com certas precauções, o 

tratamento é seguro. Entretanto, aspectos 

culturais, mitos e crenças da sociedade, 

ainda hoje bastante arraigados,  dificultam 

esse cuidado e confundem pacientes e 

profissionais.

Metodologia
O plano de ação foi construído seguindo 

os seguintes passos: 1- Definição dos 

problemas; 2- Priorização de problemas; 

3- Descrição do problema selecionado; 4-

Explicação do problema; 5- Seleção dos 

nós críticos; 6- Desenho das operações; 7-

Recursos Críticos; 8- Análise da 

viabilidade do plano; 9- Elaboração do 

plano operativo; 10- Gestão do plano.

Resultados e Discussão
Observa-se um baixo nível de informação 

por parte das gestantes, dificuldade de 

acesso ao serviço, além da presença do 

medo e da ansiedade. Faz-se necessário 

capacitação e a interdisciplinaridade por 

parte dos profissionais da equipe, além de 

destinar vagas exclusivas para gestantes. 

Também, sensibilizar e orientar esse público

alvo através de palestras e durante as 

consultas de pré-natal.

Considerações Finais

Nota-se uma resistência por parte das 

gestantes no que diz respeito ao 

atendimento odontológico e, muitas vezes, 

falta de capacitação dos profissionais. Dessa 

forma, sua inclusão nos programas de 

atenção básica e o acompanhamento em 

todas as fases da gestação devem ser 

incluídos nas atividades de rotina da ESF. 

Também, a capacitação do cirurgião-

dentista e sua interação com os outros 

profissionais da equipe e obstetra, se faz 

necessário.
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