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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva apresentar o resultado das atividades realizadas durante o transcorrer do 

Curso de Especialização em Saúde da Família, modalidade semi-presencial da Universidade 

Federal do Ceará. As atividades aqui reunidas funcionaram como um eixo norteador do 

aprendizado, uma forma de conduzir o estudo das disciplinas. Em cada módulo estudado, 

foram aplicadas atividades direcionadas para a observação na prática dos conteúdos 

estudados, propondo uma visão crítica das condições vivenciadas por nós, profissionais que 

trabalhamos nas Unidades Básicas de Saúde da Família, e como o estudo de cada disciplina 

poderia nos influenciar no sentido de melhorar nosso processo de trabalho nas equipes de 

saúde da família. O resultado deste trabalho foi um ganho de conhecimentos que nos tornou 

mais capacitados para executar as ações de saúde no dia a dia da atenção básica conforme o 

modelo assistencial proposto pelo SUS. Concluímos que graças à capacitação que tivemos 

através deste estudo, estamos bem mais preparados para fazer um melhor atendimento na 

Estratégia Saúde da Família, executando ações de prevenção e promoção da saúde com 

qualidade e resolubilidade. 

 

Palavras chave: Saúde da Família; Atenção Básica à Saúde; Educação a Distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

This study presents the results of activities accomplished during the progress of the 

Specialization Course in Family Health, a blended education mode at Federal University of 

Ceará. The activities gathered here have worked as a guiding principle of learning, a way of 

conducting the study of disciplines. Activities were applied in each module under study, 

aimed to the observation, in practice, of the contents studied. It offers a critical view of the 

conditions experienced by us, professionals who work in the Basic Family Health Units. Also, 

it shows how the study of each discipline could influence us to improve our work process in 

family health teams. The result of this work was to gain a knowledge that has made us better 

able to perform the actions of health on a daily basis as the primary care model proposed by 

SUS. We conclude that, thanks to the training we’ve had through this study, we are much 

more prepared to do a better service in the Family Health Strategy, implementing prevention 

and health promotion with quality and resolution. 

 

Keywords: Family Health, Primary Care, Distance Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Estratégia Saúde da Família é um projeto criado pelo governo com o objetivo de 

reorganizar o modelo assistencial de saúde no Brasil, a partir da atenção básica. Neste 

processo a principal mudança está no foco da atenção, antes direcionada para a doença, 

enquanto no modelo atual proposto pelo SUS, a família passa a ser o foco desta atenção, 

numa visão mais ampla, ou seja, no seu contexto social, econômico e cultural. Na Estratégia 

Saúde da Família o atendimento é realizado por uma equipe multiprofissional habilitada para 

desenvolver as atividades de promoção e recuperação, características do nível básico de 

atenção, substituindo as práticas convencionais pela oferta de uma atenção centrada nos 

princípios de vigilância e promoção da saúde, onde as ações devem ter como princípio básico 

o enfrentamento dos determinantes sociais de saúde e a integralidade da atenção. 

Diante dessa nova abordagem na Atenção Básica, faz-se necessário uma ampla e 

contínua capacitação e informação dos recursos humanos que compõem as equipes. A 

Educação Permanente em Saúde constitui-se então ferramenta essencial para consolidação do 

modelo de saúde proposto pelo SUS.  No enfrentamento dos problemas que surgem na rotina 

diária das unidades de saúde da família, é que se percebe a importância da capacitação e 

atualização profissional como ferramenta indispensável ao bom desempenho profissional na 

Estratégia Saúde da Família. O Curso Especialização em Saúde da Família realizado pela 

Universidade Federal do Ceará vem atender essa necessidade de capacitação, acrescentando 

novos conhecimentos, formando profissionais bem mais capazes no desempenho de suas 

funções, consolidando o novo modelo assistencial proposto pelo SUS.  

No ano de 1977 iniciei de minhas atividades como cirurgiã-dentista em saúde pública. 

Naquela época as ações que realizava eram somente curativas, não se falava em promoção da 

saúde, as ações preventivas se limitavam a aplicação tópica de flúor individual. Não havia 

ações coletivas de caráter preventivo nem educação em saúde. No transcorrer do meu 

percurso profissional as coisas foram mudando. Com a implantação da Estratégia Saúde da 

Família houve uma mudança radical no modelo de atenção a ser praticado, principalmente 

com a inclusão do dentista na equipe de saúde da família. Com esse fato, ficou mais evidente 

a necessidade de capacitação e inclusão da Educação Permanente em Saúde visando preparar 

o profissional para uma nova maneira de operacionalizar os serviços de saúde, aprender a 

trabalhar em equipes, realizar acolhimento, visitas domiciliares, enfim uma mudança total em 

nosso processo de trabalho. Hoje, após realizar o Curso Especialização em Saúde da Família 
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da Universidade Federal do Ceará, sinto-me bem mais capacitada para atuar junto às equipes 

de saúde da família, contribuindo com meus novos conhecimentos para o melhor desempenho 

do trabalho das equipes de saúde da família.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

Relatar a experiência de aprendizagem discente ao longo do Curso de especialização 

em Saúde da Família. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Apresentar os portfólios produzidos ao longo das disciplinas do Curso. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho apresenta o relato de experiência vivenciado através do Curso 

Especialização em Saúde da Família modalidade semipresencial da Universidade Federal do 

Ceará. 

O Curso Especialização em Saúde da Família modalidade semipresencial foi realizado 

pela Universidade Federal do Ceará no período de Abril/2010 a Junho/2011 e foram ofertadas 

as seguintes disciplinas: Educação a distância; Processo de Trabalho em Saúde; Saúde Mental 

e Violência; Modelo Assistencial e Atenção primária à saúde; Planejamento e Avaliação das 

ações de saúde; Tecnologias para abordagem do indivíduo, da família e da comunidade -

práticas pedagógicas em atenção básica à saúde; Saúde da Mulher; Participação Social e 

Promoção da Saúde; Saúde ambiental, Acidentes Naturais, Artificiais e os riscos para a Saúde 

da Família; Atenção Básica de Saúde no Contexto da Saúde Bucal; ABS Pessoas com 

deficiência. 

Os Portfólios foram produzidos a partir de reflexões sobre os conteúdos e sua relação 

com a prática profissional na Atenção Básica, discussões nos fóruns sobre temas diversos 

relacionados às disciplinas do curso, pesquisas em artigos científicos e relatos da prática 

profissional. 

Os Portfólios foram apresentados em capítulos, sendo cada um correspondente a uma 

disciplina cursada, na mesma seqüência em que foram apresentadas durante a realização do 

curso. 

Para a realização desse trabalho, não foi necessária a aprovação no Comitê de Ética e 

Pesquisa em Seres Humanos (CEP), pois se trata de um relato de experiência. 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 

 

4.1 Disciplina 01 – Processo de Trabalho em Saúde 

 

PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE 

 

A Disciplina Processo de Trabalho em Saúde nos reporta à importância do seu 

aprendizado para o aprimoramento de nossas atividades profissionais junto às equipes de 

saúde da família. Esta unidade do curso foi dividida em quatro aulas que discorrem sobre o 

processo de trabalho da equipe de Saúde da Família no contexto da implementação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e da reorganização da atenção básica em saúde tendo como 

base a estratégia de saúde da família. Nesta disciplina, aprendemos os conceitos básicos sobre 

a organização do trabalho nas equipes de saúde da família. Essa organização está diretamente 

ligada ao conceito de território, pois em cada região do nosso estado (Ceará), bem como do 

nosso país existem características econômicas e socioculturais específicas que constituem 

elementos importantes no planejamento e gerenciamento dos modelos de atenção a serem 

utilizados em cada território.     

Vimos que a capacitação profissional desempenha importante papel no processo de 

trabalho em saúde porque a inserção de novos conhecimentos, novas táticas de trabalho, 

promove a motivação, contribuindo para um melhor desempenho das equipes de saúde da 

família. O Curso de Especialização em Saúde da família na modalidade EaD  representa uma 

oportunidade ímpar no processo de aperfeiçoamento e capacitação dos profissinais de saúde. 

O processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família é realizado por equipes 

multiprofissionais constituídas por: médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e Agente 

comunitário de saúde (Equipe básica); cirurgiões dentistas, auxiliar de saúde bucal e técnico 

de saúde bucal (Equipe de saúde bucal). 

Em Janeiro de 2008, através de portaria do Ministério da Saúde, foi criado o NASF 

(Núcleo de Apoio à saúde da Família), no qual foram inseridas as seguintes categorias 

profissionais: nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, assistentes 

sociais, fonoaudiólogos, educador físico e farmacêutico que realizam um trabalho 

interdisciplinar nas unidades básicas de saúde 

As equipes multiprofissionais são responsáveis por um número de famílias por elas 

cadastradas para que haja a organização dos serviços, por áreas adscritas para cada equipe. 

Essas áreas passam a ser o território de atuação dos profissionais da ESF. 

Por território, compreendemos não apenas uma área geográfica delimitada, com 
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características de relevo, vegetação e clima próprios, mas, também, um espaço social onde 

vive uma população definida e onde a organização da vida dessas pessoas em sociedade 

obedece a um processo historicamente construído. Cada território apresenta características 

próprias, conformando uma realidade que, a cada momento, lhe é peculiar e única (SANTOS, 

1990). 

No processo de cadastramento serão identificados os componentes familiares, a 

morbidade referida, condições de moradia, saneamento e condições ambientais das áreas onde 

essas famílias habitam. 

O cadastramento possibilitará também que, além das demandas específicas do setor 

saúde, sejam identificados outros determinantes para o desencadeamento de ações das demais 

áreas da gestão municipal, visando contribuir para uma melhor qualidade de vida da 

população. (BRASIL, 1997). Essa diversidade de condições, que são específicas para 

territórios diversos, requer modelos específicos de processo de trabalho, o que solicita dos 

profissionais táticas diferenciadas que se adéqüem às populações atendidas, para que se 

obtenha êxito nas ações de saúde de prevenção e promoção da saúde que nos propomos 

realizar em nosso território de abrangência. 

Para Merhy (1995), o modo de operar os serviços de saúde é definido como um 

processo de produção do cuidado. É um serviço peculiar, fundado numa intensa relação 

interpessoal, dependente do estabelecimento de vínculo entre os envolvidos para a eficácia do 

ato. Por ser de natureza dialógica e dependente, constitui-se também num processo 

pedagógico de ensino-aprendizagem. Este processo requer dos profissionais: conhecimento, 

habilidade e atitude.  

Os conhecimentos adquiridos nesta disciplina me forneceram subsídios para organizar 

de forma mais objetiva meu processo de trabalho, adicionando a esses conhecimentos a 

experiência adquirida na observação diária da minha rotina de trabalho. As habilidades se 

adquirem colocando em prática os conhecimentos. A atitude significa a vontade pessoal de 

cada um em fazer um bom trabalho com organização e planejamento para que as ações 

realizadas sejam resolutivas.  

Para planejarmos nosso processo de trabalho precisamos ter em mente nossos 

objetivos e finalidades. 

Os objetivos são explicados como estratégias ou meios para se chegar aos fins. 

As finalidades são compreendidas como fins atingidos em uma temporalidade. 

Os termos objetivos e finalidades são mutáveis de acordo com os tempos e 
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movimento das políticas públicas de um processo existencial de um povo. 

O modelo a seguir foi elaborado como parte das atividades desta unidade didática e 

serve como treinamento para nosso processo de trabalho na UBS. 

 

A avaliação periódica do processo de trabalho é de fundamental importância para o 

aprimoramento e êxito de nossas atividades. Esta avaliação constitui um dos ítens da 

educação permanente, indispensável para o aprimoramento profissional das equipes de saúde. 

Através da avaliação das ações que estão sendo praticadas, dos resultados obtidos, se 

estão sendo ou não satisfatórios, realizamos as mudanças necessárias num processo 

permanente que busca o aprimoramento dos serviços prestados à comunidade. 

Ao direcionar o processo de trabalho para o alcance de objetivos e metas, visando 

modificar uma situação não desejada, esta característica própria e especial do trabalho em 

saúde aponta para a complexidade da interação entre os diferentes recursos em jogo, incluindo 

Intervenções 

Profissionais 
Objetivo Finalidade Meios 

Materiais 

Condições 

ou 

Rh 

Sujeitos Objetos 

Consultas / 

Atendimento 

Odontológico 

Diagnóstico 

das doenças 

buco 

dentárias 

Tratamento, Cura 
Consultório, 

Equipamentos 

Odontológicos 

Profissional 

Dentista 
Cliente 

O 

Problema 

Oficina de 

Planejamento 

Familiar 

Ensinar 

métodos de 

controle e 

planejamento 

familiar 

Correta utilização 

dos métodos 

anticoncepcionais 

pelas mulheres 

Panfletos, 

Cartazes, 

materiais 

demonstrativos 

Profissional 

Médico (a) 

ou 

Enfermeiro 

(a) 

capacitado 

no tema 

Mulheres 

em idade 

fértil 

Controle da 

natalidade 

Sessões 

educativas 

Orientações 

para 

prevenção de 

doenças e 

auto cuidado 

 

 

Melhoria na 

qualidade de vida 

e promoção de 

saúde 

Vídeos 

Educativos, 

panfletos, 

cartazes 

Profissionais 

da Eq. De 

saúde da 

família 

Família 
O Tema 

apresentado 

 

Prevenção de 

câncer 

ginecológico e 

de mama 

 

Diagnóstico 

da doença 

Prevenção da 

doença e 

tratamento das 

ocorrências 

diminuindo a 

mortalidade 

Consultório 

ginecológico 

Profissional 

da Eq. De 

saúde da 

família 

capacitado: 

Médico (a) 

ou 

Enfermeiro 

(a) 

Clientes 

Mulheres 

O 

Problema 
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os recursos cognitivos, organizativos, políticos, subjetivos, financeiros e outros. Portanto, de 

forma muito particular na área de saúde, para alcance efetivo dos objetivos, é necessário tê-los 

claros, saber explorar com os recursos existentes, fazendo interagir recursos, saberes e 

interesses. 

Antes desse estudo eu não fazia idéia sobre como organizar um processo de trabalho. 

Hoje posso afirmar que utilizando os conteúdos aqui aprendidos, tendo uma clara visão das 

metas a serem alcançadas, interagindo com os colegas de equipe, a possibilidade de êxito nas 

ações praticadas na UBS será bem maior, pois a organização é um princípio fundamental 

quando se quer obter sucesso em qualquer trabalho. 

 

4.2 Disciplina 02 – Saúde Mental e Violência 

 

SAÚDE MENTAL E VIOLÊNCIA 

 

A Disciplina Saúde Mental e Violência foi organizada em módulos cujo conteúdo nos 

deu conhecimento de um tema que por sua complexidade ainda nos é bastante desconhecido e 

que, dada essa complexidade temos bastante dificuldade em realizar ações de saúde 

relacionadas ao assunto abordado na disciplina. 

Na introdução tivemos uma visão do processo histórico da atenção à saúde mental no 

Brasil, os princípios e objetivos da Reforma Psiquiátrica no Brasil e como essa reforma 

realizou mudanças promovendo a desconstrução do modelo anterior em que o doente mental 

sofria um processo de exclusão e direcionando a atenção à comunidade inserindo o mesmo no 

meio social e convívio familiar. Vimos que no hospital psiquiátrico o indivíduo era destituído 

de sua cidadania, de seus bens e todos os seus atos passavam a ser governados pelas normas e 

leis daquela instituição, que em muitos casos, praticavam maus tratos, espancamentos, os 

quais, em alguns casos culminaram com o óbito de pacientes, onde uma dessas ocorrências 

entre tantas outras não notificadas, aconteceu no município de Sobral em nosso estado. 

No entanto, graças àquela ocorrência tivemos um belo exemplo de desconstrução do 

manicômio. Constatamos que não foi uma tarefa fácil, pois entre as diversas dificuldades 

encontradas, a principal estava na mudança de pensamento e atitude de familiares e 

comunidade haja vista que ao longo dos anos, a loucura sempre significou incapacidade e 

periculosidade, que justificava toda uma série de práticas de exclusão por parte das famílias, 

profissionais e da sociedade. 
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A Reforma psiquiátrica foi realmente consolidada como política de governo em 

Dezembro de 2001, por ocasião da III Conferência Nacional de Saúde Mental que confere aos 

CAPS o valor estratégico para a mudança do modelo de assistência, defende a construção de 

uma política de saúde mental para usuários de álcool e outras drogas, e estabelece o controle 

social como garantia do avanço da Reforma psiquiátrica no Brasil. 

Com a consolidação da Reforma Psiquiátrica o hospital deixou de ser o centro do 

cuidado ao doente mental, com um processo de redução de leitos e desinstitucionalização de 

pessoas com longo histórico de internação e a atenção foi sendo deslocada progressivamente 

em direção à comunidade, passando os CAPS a serem os dispositivos estratégicos desse 

movimento de mudança do modelo assistencial à saúde mental. O surgimento destes serviços 

demonstrou a possibilidade de organização de uma rede substitutiva ao hospital Psiquiátrico 

no país. A articulação em rede dos vários serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico 

constitui fator de fundamental importância para a consolidação do modelo proposto pela 

Reforma Psiquiátrica. A interação entre outras instituições como associações comunitárias, 

cooperativas, ONGS e a participação familiar contribuem de maneira altamente positiva para 

a reabilitação e emancipação das pessoas com transtornos mentais. 

No entanto, mesmo sendo os CAPS a principal referência no atendimento ao doente 

mental, a rede básica constitui-se a porta de entrada do usuário, sendo assim o lugar onde se 

deve construir uma nova lógica de atendimento e de relação com os transtornos mentais. Mas 

na pratica, a maioria dos profissionais da atenção básica ainda se sente despreparado para 

atender o paciente portador de transtornos mentais. O Curso Especialização em Saúde da 

Família nos dá oportunidade de capacitação para o atendimento a esses pacientes. Na aula 2 

dessa disciplina estudamos o conceito de  sofrimento mental e vimos como entrevistar nosso 

cliente para que possamos chegar à conclusão sobre a existência ou não de problema de saúde 

mental. O diagnóstico dos transtornos mentais é uma das maiores dificuldades enfrentadas 

pelos profissionais na atenção básica. Acontece que a maior parte dos usuários que buscam as 

UBS se apresenta com queixas somáticas difusas, inespecíficas que não caracterizam 

existência de transtorno mental. São os Transtornos mentais comuns (TCC) que segundo 

estudo de Fortes (2004) apresentam alta prevalência na clientela da Equipe de Saúde da 

Família e que muitas vezes passam despercebidos aos profissionais da rede básica. Por isso a 

anamnese não deve se restringir apenas aos sintomas e queixas relatados pelo paciente. Na 

consulta, o paciente deve ser visto como um todo e não somente no aspecto biomédico. É 

importante pesquisar aspectos de suas condições de vida em geral, suas relações sociais, 
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familiares e outras que possam fornecer subsídios para chegarmos a um diagnóstico. Essa 

forma de atendimento constitui o que aprendemos como abordagem psicossocial que poderá 

nos conduzir a adoção de terapias alternativas, promovendo a reabilitação psicossocial do 

nosso cliente.  

Vimos também que podemos contar com o apoio matricial de profissionais específicos 

da área de saúde mental através dos CAPS ou dos NASFs (Núcleos de Apoio à saúde da 

Família). O apoio matricial funciona como uma maneira de compartilharmos o atendimento e 

visa outorgar suporte às equipes da atenção básica e não deve ser visto como referência para 

encaminhamento. A Unidade Básica de Saúde, como componente da Rede de Atenção à 

Saúde Mental, deve interagir com os CAPS no sentido de receber apoio matricial quando se 

fizer necessário.  

Como parte das atividades da disciplina Saúde Mental realizei visita ao CAPS da área 

regional em que trabalho. Não conhecia a unidade só tinha conhecimento da mesma como o 

CAPS da SER I. A unidade que visitei foi o CAPS Nise da Silveira. 

O atendimento no CAPS Nise da Silveira é realizado através de consultas agendadas 

para os pacientes em tratamento e, em alguns casos, quando familiares buscam a unidade para 

marcar consulta para alguém da família. Para atendimento às pessoas que não estão agendadas 

existe o plantão psicossocial em que o profissional faz o acolhimento e avaliação, 

encaminhando então o paciente para o atendimento Clínico Geral, Psiquiatra ou Psicólogo do 

CAPS. 

Alguns pacientes também são atendidos pela visita domiciliar de profissionais da equipe 

por não poderem se locomover ou quando resistem aos apelos de familiares para comparecer 

ao CAPS. Os familiares também recebem instruções e orientação para melhor lidar com o 

paciente. 

Os pacientes que necessitam de atenção maior, são chamados pacientes intensivos, 

passam o dia na unidade onde recebem consulta/ orientação, medicação, almoço, lanches e 

participam dos grupos de terapias diversos. 

Existem grupos de reciclagem, pintura, música, teatro, psicoterapia. Os pacientes podem 

escolher os grupos com os quais melhor se adapte.  

Há também a residência terapêutica que fica no mesmo bairro. 

O ambiente do CAPS é muito acolhedor e dá para se perceber que os pacientes se 

sentem à vontade e se relacionam bem com os profissionais daquela casa. 

 Após a visita já tive oportunidade de atender alguns pacientes do CAPS e da residência 
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terapêutica na UBS em que trabalho pelo contato que fiz com os profissionais do CAPS Nise 

da Silveira. Eles vão até a UBS acompanhados de uma cuidadora e concluo como é 

importante a interdisciplinaridade pois nós precisamos do apoio matricial daqueles 

profissionais enquanto podemos também prestar nossos serviços aos usuários daquela casa. 

Na aula 3 tivemos como atividade principal estudo de um caso clínico. Confesso que 

senti certa dificuldade, pois ainda não tínhamos estudado um dos temas da aula seguinte “ 

Intervenções às crises psiquiátricas” e não tinha uma noção bem definida do significado de 

crise. Para mim crise em relação ao estado de saúde mental de uma pessoa, era algo notório ao 

primeiro contato, era como se o termo estivesse relacionado somente aos estágios mais graves 

da doença mental. Após ter conhecimento dos diversos tipos de crise, vejo como todos nós 

passamos por momentos de crise e precisamos de apoio para superá-los. Por isso é necessário 

que realizemos a escuta sensível para que possamos identificar o que está ocasionando o 

sofrimento mental do nosso cliente. Quantas vezes nos deparamos com aquele usuário 

impaciente, nervoso, aborrecido e nem questionamos que tipo de crise o mesmo está 

vivenciando, vemos apenas o seu aspecto externo. No entanto, para que tenhamos a atitude de 

fazer determinados questionamentos em relação ao comportamento de nossos usuários é 

necessário que estejamos em um clima de paz, senão como vamos conseguir entender os 

problemas alheios? Neste sentido achei importantíssimo o tópico que trata sobre 

autoconhecimento. Temos que cuidar bem de nós mesmos para que tenhamos condições de 

cuidar do outro 

Essa disciplina acrescentou conhecimentos valiosíssimos para o trabalho que realizamos 

nas UBS, pois muitos dos problemas de saúde de nossa clientela são apenas os somatórios de 

problemas os mais diversos vivenciados pelos mesmos, que podem ser minimizados através 

do acolhimento humanizado e ações como o trabalho com grupos. Entretanto, o mais 

importante neste aprendizado é sabermos que, mesmo que nem todos os membros da equipe 

estejam capacitados para atender o paciente em sofrimento mental, o nosso trabalho não é 

realizado isoladamente e sim através de parceria com as mais diversas instituições, numa 

articulação em rede conforme o modelo preconizado pela Reforma Psiquiátrica. Vale ressaltar 

que a família é a primeira instituição com a qual deveremos interagir e que seu papel é 

fundamental na reabilitação de nossos pacientes. O vínculo que estabelecemos com as 

famílias, graças ao trabalho em território definido, constitui um elo importantíssimo nessa 

rede de atenção aos portadores de problemas de saúde mental.  
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4.3Disciplina 03 – Modelo Assistencial e Atenção Primária à Saúde 

 

MODELO ASSISTENCIAL e ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
 

Esta disciplina foi organizada em quatro aulas que discorrem sobre modelos 

assistenciais de saúde.  

Na aula 1 vimos o conceito de modelo, as mudanças conceituais ao longo da história e 

a implantação dos diversos modelos de saúde no Brasil e seus determinantes até os dias 

atuais.  

Na aula 2 são abordados os conceitos de Atenção Básica à Saúde e da implantação da 

Estratégia de Saúde da Família como modelo de reorganização da atenção básica no Brasil. 

A aula 3 discorre sobre o trabalho da equipe de Saúde da Família e a mudança do 

modelo assistencial e na aula 4 discutimos sobre a qualidade  na prestação dos serviços de 

saúde.  

Vemos que o estudo dos modelos de saúde nos reverte aos conhecimentos apreendidos 

no processo de Trabalho em Saúde, o que nos auxilia bastante na execução das ações 

propostas pelo SUS, que é o modelo assistencial de saúde praticado em nossos dias. O modelo 

preconizado pelo SUS objetiva reorganizar a Atenção Básica promovendo mudanças no 

modelo antes praticado voltado para a assistência à doença em seus aspectos individuais e 

biológicos, centrado no hospital e na figura do médico. O modelo assistencial proposto pelo 

SUS direciona a atenção ao indivíduo dentro do seu contexto social e familiar e as Equipes de 

Saúde da Família são os principais responsáveis pelas ações que consolidam esse modelo. O 

trabalho em equipe é totalmente diferente do atendimento que se fazia no modelo tradicional 

em que se realizavam consultas individuais desagregadas por área de conhecimento – 

medicina, enfermagem, odontologia, tendo o corpo doente como objeto e a cura como 

objetivo. 

O trabalho em equipe requer interação entre todos os membros da equipe, 

comprometimento para mudar os velhos costumes já arraigados. Os conhecimentos devem ser 

compartilhados, por isso é necessário humildade para ouvir o outro.  

Nesse processo, as mudanças de costumes devem acontecer também na população 

assistida e esse aspecto também é de responsabilidade das equipes de saúde da família. Os 

usuários foram adaptados ao velho modelo (consultar e receber o medicamento), e precisam 

ser preparados para aceitar e perceber os benefícios desse novo modelo assistencial. Para 

tanto, a organização do trabalho na Estratégia Saúde da Família é realizado em áreas 
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territoriais definidas para cada equipe. Assim sendo, ações a serem planejadas e desenvolvidas 

dependem do conhecimento do território, suas necessidades, os problemas e necessidades da 

população que ali habita, para que a equipe possa organizar seu processo de trabalho baseada 

nessas informações.  

A mudança de modelo assistencial é um processo que acontece de maneira gradativa 

onde todos os membros da equipe devem participar, cada um com seus conhecimentos e 

habilidades comprometendo-se solidariamente com o planejamento e execução das ações a 

serem realizadas. A interação entre as equipes e a comunidade deve estimulada através das 

visitas domiciliares, das ações de promoção da saúde, das atividades em grupo e todas as 

atividades que contribuam para o estabelecimento de vínculo entre equipe e usuários, como 

também favorecendo o exercício do controle social. 

Todo esse processo de mudança do modelo assistencial em saúde não teria sentido se 

não fosse para melhorar a qualidade da assistência à saúde da população. Com esse intuito o 

capítulo final dessa disciplina discorre sobre os atributos da qualidade do cuidado em saúde e 

sobre a gestão do trabalho da Equipe de saúde da família. 

Esses atributos devem estar presentes em um serviço de qualidade os quais relaciono a 

seguir: Eficácia, Eficiência, Efetividade, Equidade, Oportunidade, Continuidade, 

Acessibilidade, Aceitabilidade, Otimidade, Legitimidade e Ética. 

Sobre a gestão vimos que, segundo o modelo proposto por Matus, existem três regras 

que são fundamentais e que determinam a qualidade de uma gestão. São elas: a regra da 

direcionabilidade, da governabilidade e da responsabilidade. 

Para explicarmos alguns conceitos de atributos de qualidade realizamos a análise do 

seguinte caso: 

Dona Maria é viúve e tem 65 anos. Mora na comunidade de Vila formosa há cerca de 10 

anos. Anteriormente, morava na zona rural de onde saiu juntamente com várias outras famílias 

em função da expansão do plantio de soja por grandes empresas e da concentração fundiária 

decorrente dessa expansão.  

Há cerca de oito anos procurou a unidade de saúde com queixas de cefaléia, tendo sido 

diagnosticada hipertensão arterial. Desde então, vem fazendo uso irregular de anti- 

hipertensivos. Apresentou um quadro de acidente vascular cerebral (AVC) e foi internada no 

hospital local por 15 dias. Recebeu alta hospitalar com limitações importantes de 

movimentos. Três dias após a alta hospitalar, o agente comunitário responsável pela 



23 

 

 
 

microárea onde Dona Maria reside tomou conhecimento de sua saída do hospital e comunicou 

o fato a um dos membros da equipe. 

Quinze dias após a alta hospitalar, numa sexta feira à tarde, sua filha procurou a 

unidade e solicitou à Equipe uma visita domiciliar. O auxiliar de enfermagem realizou a visita 

no mesmo dia e encontrou Dona Maria emagrecida, com cuidados higiênicos precários, níveis 

pressóricos elevados, uso irregular da medicação prescrita e com escaras de decúbito. Frente a 

essa situação, realizou o curativo das escaras, orientou sobre os cuidados de higiene, a 

alimentação, o uso correto da medicação e os cuidados com as escaras. Retornando à unidade 

de saúde, comunicou o caso à enfermeira, que decide realizar uma visita na segunda-feira pela 

manhã com o auxiliar de enfermagem.  

Em sua visita, a Enfermeira constatou que Dona Maria encontrava-se bastante 

debilitada, com níveis pressóricos elevados e as escaras apresentando sinais de infecção. 

Diante desse quadro, orientou a família sobre os cuidados gerais com a higiene e alimentação, 

o uso correto da medicação. Realizou o curativo das escaras, aproveitando para demonstrar 

aos familiares e ao auxiliar de enfermagem a técnica e os cuidados a serem prestados em 

pessoas que desenvolvem ou apresentam o risco de desenvolver escaras de decúbito. 

Analisando o caso concluí que: 

Não houve efetividade no atendimento, pois foi feito o diagnóstico, mas não houve 

continuidade, ela ficou tomando os remédios de forma irregular o que pode ter sido a 

principal causa do AVC. 

O Agente de saúde agiu no momento oportuno, mas o restante da equipe não, pois após 

15 dias foi necessário a filha solicitar uma visita. 

Também não houve equidade, pois, pelo histórico da paciente, pessoa da zona rural, 

com pouca ou nenhuma instrução, dever-se-ia ter dado a ela um atendimento com mais 

atenção.  

A auxiliar de enfermagem e a Enfermeira utilizaram o atributo eficácia no seu 

atendimento. A auxiliar deu continuidade quando comunicou à Enfermeira que veio fazer a 

visita, mas a mesma não deu continuidade quando não agendou uma visita médica. 

Houve também nesse caso, falha na Gestão do processo de trabalho da equipe. 

A conclusão que tiramos é que todos os profissionais da equipe de saúde da família têm 

que ter consciência de sua missão. A divisão do território em áreas aumenta a 

responsabilidade do profissional com os usuários que passam a contar com a assistência 

daqueles profissionais nos quais depositam confiança.  
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Ainda há muito que fazer para termos um serviço de qualidade. Para mim, sinto que, 

após ter conhecimento de todos esses atributos, a responsabilidade aumentou, no entanto 

sinto-me capacitada para compartilhar com os colegas e gestor local os conceitos aqui 

aprendidos no sentido de buscarmos juntos aprimorar nossos serviços oferecendo o melhor 

que pudermos aos nossos usuários. Somente com o esforço conjunto, com o compromisso e 

responsabilidade poderemos consolidar as diretrizes propostas pelo SUS: Universalidade, 

Equidade, Integralidade, Controle Social.  

 

4.4 Disciplina 04 – Planejamento e Avaliação de Ações de Saúde 

 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE 

 

O objetivo desta disciplina é a discussão do processo de planejamento em saúde. Está 

composta de cinco aulas que discorrem sobre: Planejamento em Saúde, Planejamento 

Estratégico Situacional, Diagnóstico Situacional em Saúde, Elaboração do Plano de Ação e 

planejamento no SUS. Através do conteúdo das aulas, discutimos sobre conceitos de 

planejamento, a importância do planejamento em saúde e os diferentes tipos de planejamento. 

Vimos que o motivo principal que nos leva a realizar o planejamento é a necessidade de 

alcançar objetivos. Quando estes objetivos são complexos e se pretende alcançá-los 

coletivamente, é imprescindível que se tenha um método de planejamento. 

Estudamos dois métodos de planejamento: o Planejamento Normativo e o Planejamento 

Estratégico.  

O Planejamento Estratégico é o método ideal para ser utilizado nas ações em saúde 

porque permite a participação de um maior número de atores envolvidos, possibilitando o 

diálogo, onde todos contribuam compartilhando suas idéias e saberes. Outra característica 

deste método é que se constitui em um processo contínuo que leva em conta a variabilidade e 

complexidade da situação e o contexto onde esta se encontra inserida. Isto é, não se pode 

realizar o planejamento em um único momento e considerá-lo concluído em definitivo. 

Depois de elaborado e discutido deve ser acompanhado e avaliado permanentemente para que 

se façam as devidas correções e mudanças de rumo, caso se faça necessário. 

Na Estratégia Saúde da Família, o planejamento ocorre sempre em situações dinâmicas, 

isto é, sujeitas a transformações diversas, principalmente no que se refere aos recursos 

disponíveis que geralmente são menores que as dificuldades. Portanto, é fundamental 
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estabelecer um processo permanente de planejamento passível de transformações conforme as 

dificuldades que se apresentarem durante o desenvolvimento do projeto, corrigindo rumos, no 

entanto mantendo a direcionalidade das ações desenvolvidas em relação aos objetivos a serem 

alcançados. 

No estudo da disciplina participamos de um chat entre os colegas com a mediação da 

tutora, onde discutirmos sobre o planejamento nas unidades de saúde em que trabalhamos. A 

conclusão a que cheguei foi que o planejamento, conforme os conceitos estudados, é 

fundamental para que alcancemos objetivos, mas que a maioria das UBS ainda não utiliza um 

método de planejamento. Existem as rodas de gestão em que se faz uma avaliação das ações 

realizadas pelas equipes, mas não são estabelecidas metas ou objetivos a serem alcançados 

nem existe monitoramento. 

O monitoramento faz parte do processo avaliativo, porém envolve coleta, 

processamento e análise sistemática e periódica de informações e indicadores de saúde 

selecionados com o objetivo de observar se as atividades e ações estão sendo executadas 

conforme o planejado e estão tendo os resultados esperados (BRASIL, 2005, p. 20). 

Já no Fórum da aula 2 discutimos sobre problemas na comunidade debatendo sobre 

como lidar com  a seguinte situação:  

Uma equipe de saúde pode achar que os principais problemas de uma comunidade, por 

seu impacto no perfil de mortalidade e por suas complicações, são o diabetes e a hipertensão 

arterial. Mas essa comunidade se sente mais incomodada e afetada com a dificuldade de 

acesso a água e com o desemprego e a violência.  

O PES (Planejamento Estratégico Situacional) deve ser realizado numa situação dessas, 

pois como é um processo participativo, possibilita a participação de vários atores, inclusive a 

comunidade, cada um contribuindo com suas propostas e estratégias de solução, numa 

perspectiva de negociação dos diversos interesses em jogo. Pelos conceitos estudados, as 

ações de saúde direcionadas à prevenção e tratamento da Hipertensão e Diabetes devem 

constituir o objetivo principal deste planejamento, pois são problemas que estão categorizados 

como terminais o que significa que para resolvê-los teremos que inevitavelmente intervir 

sobre aqueles outros que são categorizados como intermediários e que interferem ou são 

causadores dos problemas finais. Essa questão mostra também mais uma vez, a importância 

de conhecermos nossa área de abrangência para que possamos sentir junto à nossa clientela os 

problemas que mais os afligem e buscarmos juntos, soluções favoráveis à promoção de saúde 

dos mesmos. 
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Para fazermos planejamento em saúde é necessário fazermos o diagnóstico da situação 

do nosso território. Precisamos conhecer os problemas de saúde mais importantes, suas causas 

e suas conseqüências. Para tanto, é necessário o empenho de todos os membros da equipe no 

sentido de identificar, descrever e explicar os problemas de saúde do seu território, buscando 

definir prioridades quanto às soluções para estes problemas e, a partir daí, elaborar um plano 

de ação baseado nessas prioridades. 

Uma maneira de obtermos o diagnóstico situacional de um território é através do 

método de Estimativa Rápida. A vantagem deste método é ser uma abordagem rápida e de 

baixo custo. Dessa forma a estimativa rápida deve ser o primeiro passo de um processo de 

planejamento. Através deste método podemos obter informações sobre um conjunto de 

problemas e dos recursos potenciais para o seu enfrentamento.  

O objetivo desta análise é envolver a população na identificação das suas necessidades e 

problemas, além de outros atores sociais – autoridades municipais, organizações 

governamentais e não governamentais etc. – que controlam recursos para o enfrentamento 

desses mesmos problemas. 

A estimativa rápida nos dá uma descrição da situação de saúde da população de uma 

área geograficamente definida, que servirá como referência para identificar as intervenções 

necessárias para solucionar os problemas de saúde daquela comunidade. Através de registros 

já existentes, entrevistas com os representantes de instituições diversas e observação ativa, 

obtemos um perfil de planejamento.  

O perfil de planejamento dará subsídios para o mapeamento dos principais problemas de 

saúde de um território para se elaborar um planejamento adequado ao enfrentamento das reais 

necessidades da comunidade. 

Segundo Matus (1993), o planejamento deve resolver quatro grandes questões: 

1. Qual é a nossa situação? 

2. Para onde queremos ir? Quais as metas a atingir? O que devo fazer? 

3. Qual é a viabilidade do nosso plano (considerando-se os desafios representados 

pelas restrições de recursos e pelos obstáculos colocados)? 

4. O que devo e posso fazer hoje, e todos os dias quando forem hoje, para que 

avancemos em direção à nossa situação-objetivo? 

Vemos que estas questões são levantadas por ocasião do diagnóstico situacional e que 

somente com o planejamento conseguiremos resolvê-las.  
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Para consolidarmos na prática nosso estudo sobre planejamento, realizamos dentro das 

atividades propostas pela disciplina, um plano de ação sobre problemas de saúde que afetam 

nossa população. 

Nosso plano de ação foi sobre Hanseníase. Foi um trabalho de notável importância para 

nossas atividades em atenção básica, pois tivemos oportunidade de pesquisar sobre uma 

doença que ainda representa um problema de saúde pública que exige uma vigilância 

resolutiva. 

Iniciamos nosso plano com a definição dos problemas que são determinados após o 

diagnóstico situacional de nossa área de abrangência.  

Em seguida relacionamos os principais problemas encontrados, priorizando a 

Hanseníase pela sua importância entre os demais problemas de saúde encontrados em nossa 

comunidade.  

Na terceira etapa do plano fizemos a descrição do problema relatando os percentuais de 

prevalência da doença no Brasil e seu elevado grau de infectividade, fator que reforça seu 

grau de prioridade. (TALHARI et al., 2006). 

Na etapa seguinte vem a descrição dos nós críticos onde relacionamos os principais 

fatores que contribuem para o quadro endêmico atual e em seguida o desenho das operações 

onde apresentamos as propostas para a solução desses nós críticos.  

Dando continuidade ao nosso plano de ação, relacionamos os resultados esperados com 

a execução das atividades propostas. 

Na próxima etapa, as propostas são colocadas como projetos a serem executados e 

buscamos identificar os recursos críticos, ou seja, as mobilizações e articulações que devem 

ser realizadas para concretização do plano. Em seguida vem a análise da viabilidade do plano 

onde avaliamos se os recursos de que dispomos são favoráveis à execução do mesmo. A 

penúltima etapa é a elaboração do plano operativo em que são designados os responsáveis por 

cada operação a ser executada, o resultado esperado e o prazo para avaliação dos resultados. 

A etapa final é a gestão do plano onde consta uma avaliação após seis meses do lançamento 

do projeto. 

A conclusão final do estudo dessa disciplina é que precisamos incorporar o 

planejamento em nossas atividades na estratégia saúde da família, pois sem planejamento 

nossas ações não terão eficácia, eficiência, nem efetividade, atributos que caracterizam um 

serviço de qualidade. 
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4.5 Disciplina 05 – Tecnologia para Abordagem do Indivíduo, da Família e da 

Comunidade: práticas pedagógicas em atenção básica à saúde 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 

      

Esta disciplina nos dá oportunidade de fazer uma reflexão, bem como aprendermos 

sobre dois temas que, embora façam parte do cotidiano dos profissionais de saúde, ainda é 

bem desconhecido da maioria: as práticas pedagógicas em saúde e as tecnologias para 

abordagem ao indivíduo, família e comunidade. 

A disciplina está organizada em quatro aulas em que, na Aula 1 são estudados os 

conceitos dos temas a partir de situações vivenciadas no dia-a-dia de trabalho das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS). Na Aula 2 vemos as várias abordagens ou concepções pedagógicas. 

As aulas 3 e 4 discorrem sobre as tecnologias para abordagem ao indivíduo família e 

comunidade utilizadas na Atenção Básica. 

Através dos conteúdos das aulas, tomamos conhecimento de novas técnicas, novas 

formas de abordagem ao indivíduo, à família e à comunidade com o intuito de facilitar a 

interação entre usuários e profissionais, promovendo ações mais eficazes e produtivas na 

Estratégia Saúde da Família. 

O conhecimento e aplicação de técnicas de abordagem dialógica e humanizada são 

essenciais para que nossas ações sejam resolutivas. 

Na abordagem pedagógica tradicional, em que se fazia somente a transmissão de 

conhecimentos, o processo educativo está centrado em alguém que sabe e ensina a quem não 

sabe. Pela experiência do nosso dia-a-dia já constatamos que na maioria dos casos não produz 

o efeito desejado, ou seja, que o ensinamento transmitido seja “absorvido” e vivenciado na 

prática por nossos usuários.  

Nos Vídeos que nos foram apresentados, as práticas pedagógicas aplicadas não dão a 

devida importância ao aluno nem aos conteúdos transmitidos, mas às estratégias utilizadas 

com o propósito de condicionar o aluno a emitir as respostas desejadas pelo professor. 

O vídeo The Wall  nos mostra um método de ensino totalmente autoritário, onde os 

alunos não   tem nenhum direito de expressar sua criatividade, estando condicionados pelo 

temor que sentem do professor, a repetirem somente o que lhes é repassado. 

No vídeo máquinas de ensinar, os alunos são condicionados ao aprendizado dos 

conteúdos pelo método da associação estímulo-resposta-reforço, pois a cada resposta que o 
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aluno dá, a máquina já informa de imediato se  a resposta está certa  ou errada não dando ao 

aluno nenhuma possibilidade de pensar ou questionar. 

Este tipo de metodologia já foi utilizado em algum momento na unidade de saúde em 

que trabalho. No caso os pacientes hipertensos teriam que assistir a palestra sobre o tema para 

em seguida receberem sua receita e medicamento ou as mulheres que deveriam realizar exame 

de prevenção de câncer de colo do útero também tinham que assistir à palestra como condição 

para realizarem o exame. Neste caso, a maioria dos ouvintes não está presente pelo interesse 

do tema, que tem importância relevante no seu tratamento, mas tão somente para receber o 

medicamento ou realizar o exame. 

Concluímos então, que através dessas metodologias tradicionais, não conseguimos que 

nossos pacientes se tornem corresponsáveis pela própria saúde, pondo em prática as medidas 

de prevenção e promoção que lhes transmitimos.  

Neste ponto de nossa reflexão, vemos novamente a importância de conhecermos o 

território não somente como espaço geográfico, mas também em seus aspectos cultural, 

social, econômico e educacional. 

O profissional de saúde precisa atuar de forma a identificar a fundamentação do saber 

do outro, as relações causais determinantes dos processos por ele vivenciados, o modo de se 

cuidar e o seu quadro sócio econômico e para tal precisa se apropriar de seu território. É na 

sua área de abrangência, no seu território que o profissional tem possibilidade de facilitar a 

interação entre educação e saúde, por meio de uma prática pedagógica dialógica e 

significativa. 

Dentre as diversas concepções pedagógicas que estudamos, vimos que a pedagogia da 

problematização é a que identificamos como passível de ser aplicada na estratégia saúde da 

família. 

A partir da visão que o outro tem do problema, o profissional estabelece a melhor 

estratégia de ação, que, necessariamente, tem que respeitar a autonomia do outro e ser pautada 

em princípios éticos. Seguindo este raciocínio, podemos pensar que, dentre as diversas 

tendências pedagógicas existentes no sistema educacional brasileiro, a que mais se aproxima 

do ideal em saúde seria a metodologia problematizadora. 

Muito referida no Brasil, a metodologia problematizadora tem sido postulada como uma 

possibilidade de aplicação de posturas educacionais críticas. Na problematização, parte-se da 

análise da realidade observada e vivida e os diferentes aspectos que a envolvem. 
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Nesta pedagogia, a educação é uma atividade em que professores e alunos são 

mediatizados pela realidade que apreendem e da qual extraem o conteúdo da aprendizagem, 

atingem um nível de consciência dessa realidade, a fim de nela atuarem, possibilitando a 

transformação social. 

Portanto na ESF, para praticarmos o modelo atual de saúde preconizado pelo SUS, a 

metodologia educacional a ser empregada deverá estar baseada nos princípios de uma 

pedagogia crítica, transformadora e abrangente, que considere os profissionais de saúde e a 

comunidade como participantes ativos do processo de aprendizagem e, portanto, presentes em 

todos os momentos do planejamento, desenvolvimento e avaliação do projeto político, 

tecnoassistencial e pedagógico da equipe. Em síntese, é a Educação Permanente em Saúde 

que deve estar presente, de forma intrínseca, em todas as ações das equipes de saúde da 

família.  

A proposta da EPS, parte do reconhecimento de que é no trabalho que o sujeito põe em 

prática a capacidade de auto avaliação, de investigação, de trabalho colaborativo em equipe, 

de identificação da necessidade de conhecimentos complementares. 

No Brasil, a EPS foi oficialmente considerada uma estratégia capaz de trazer para a 

arena de formação e do desenvolvimento de profissionais de saúde, abordagens 

metodológicas e democráticas. 

A EPS induz uma nova maneira de relacionamento com os usuários, humanizado, 

dialógico e conseqüentemente mais resolutivo. 

Na seqüência da disciplina, veremos as tecnologias para abordagem do indivíduo, da 

família e da comunidade. Tudo o que vimos nos capítulos iniciais sobre as práticas 

pedagógicas serão utilizados em nosso processo de trabalho, em todas as formas de 

abordagem e em todos os momentos em que nos relacionamos com nossos usuários. 

No modelo atual de saúde proposto pelo SUS, a Estratégia Saúde de Família promove 

uma aproximação maior entre os profissionais de saúde e as famílias graças à territorialização. 

Esse fato concorre para o aumento da demanda espontânea nas UBS. Para organizar o 

atendimento a essa demanda realiza-se o acolhimento como a primeira forma de abordagem a 

essa clientela. 

Contudo o acolhimento não deve se restringir apenas em resolver o problema da 

demanda espontânea. O acolhimento deve garantir a resolubilidade ao problema do usuário 

que pode ser um agravo físico ou não. Essa resposte deve ser positiva mesmo que seja para 

depois, contanto que o usuário sinta que seu problema foi ouvido e que a solução lhe foi 
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apresentada. Organizar a atenção a essa demanda espontânea gera importantes repercussões, 

desde a possibilidade de evitar o risco potencial de automedicação, ou que o paciente se 

desloque em busca de atendimento em outro local, até a redução da procura desnecessária por 

níveis de atenção de maior complexidade. 

As outras formas de abordagem que utilizamos na atenção básica e que constituem 

objeto de estudo dessa disciplina são: o Trabalho com Grupos, a Visita Domiciliar e a 

Consulta. 

Todas essas atividades fazem parte da rotina de nossas UBS e tudo que se transforma 

em rotina passa a ser feito de maneira automática, quase não nos atemos a detalhes que 

passam despercebidos e a alguns aspectos que precisam ser renovados ou melhorados. 

No trabalho com grupos, o que concluí é que nosso trabalho com grupos precisa ser 

melhorado. O conteúdo da disciplina sobre essa atividade acrescenta informações por mim 

desconhecidas antes deste estudo que nortearão de agora em diante o trabalho com grupos da 

minha equipe. 

A Visita domiciliar é uma tecnologia que possibilita o conhecimento do nosso território 

e cria um vínculo mais efetivo entre as famílias e os profissionais das equipes de saúde da 

família, facilitando as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. 

Em relação a consulta o que observamos é que por ser uma atividade tão antiga no setor 

saúde, parece não ser vista como uma estratégia de mudança do modelo assistencial. Acontece 

que a maioria dos usuários ainda tem em mente a consulta como atividade própria do médico. 

No entanto, no modelo atual SUS em que todos têm direito ao acesso aos serviços de saúde, a 

consulta é uma forma de abordagem que pode ser realizada desde o acolhimento, onde o 

usuário poderá relatar e solucionar seu problema, ou ser encaminhado a outro profissional 

dentro da disponibilidade dos profissionais da unidade. 

A consulta é, portanto, uma forma de abordagem que constitui uma mudança no modelo 

assistencial sendo realizada pelo médico, enfermeiro ou dentista da equipe de saúde da 

família. A eficácia deste instrumento de mudança depende da atitude profissional de quem a 

realiza. Numa consulta o paciente deve sentir as mudanças a partir de sua entrada no 

consultório, a maneira como está sendo acolhido, a escuta qualificada às suas queixas, fazem 

com que o mesmo se sinta a vontade e participe, expondo seus saberes, interagindo com o 

profissional, numa negociação de suma importância para a adesão do usuário ao tratamento.   
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Concluindo esse tema volto ao início dessa disciplina aonde vimos que o conhecimento 

e a aplicação de técnicas de abordagem dialógica e humanizada são essenciais para que nossas 

ações sejam resolutivas. 

Os métodos pedagógicos aqui estudados, com certeza serão utilizados nas minhas 

atividades na UBS, dando assim minha contribuição na reorganização do modelo assistencial, 

com vistas a melhorar a condição de saúde de nossos usuários. 

 

 

4.6 Disciplina 06 – Saúde da Mulher 

 

SAÚDE DA MULHER NO CICLO VITAL 

 

 O Objetivo do estudo dessa disciplina é promover uma reflexão sobre os cuidados e 

atenção que devem ser dispensados à mulher em sua totalidade, não apenas em sua dimensão 

biológica, mas nos diversos momentos e situações por ela vividos durante todo o seu ciclo 

vital, na perspectiva da estratégia Saúde da Família. 

Assim, a disciplina está organizada em quatro aulas que discorrem sobre a assistência à 

mulher em diversos momentos de sua vida. Os temas das aulas são os seguintes: 

Ser mulher e os cuidados necessários para promoção dos direitos sexuais e 

reprodutivos; 

Assistência durante a gestação e o puerpério; 

Assistência ginecológica no período reprodutivo e no climatério e; 

Construindo um protocolo de cuidados com vítimas de violência. 

Iniciamos a primeira aula fazendo uma análise das diferenças sociais que refletem 

diretamente nas condições de saúde da mulher. 

Para entendermos esse processo precisamos conhecer o conceito de gênero. Vemos 

então que esse conceito ajuda a diferenciar as mulheres dos homens, não só biológica, mas 

principalmente no âmbito social porque é aí onde a mulher encontra uma série de dificuldades 

decorrentes da sua própria condição de mulher. 

Discutimos então o conceito de gênero referindo-se a um conjunto de relações, 

atributos, papéis, crenças e atitudes que definem o que significa ser homem ou ser mulher 

(COELHO, 2003). 
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Na maioria das sociedades, as relações de gênero são desiguais e se refletem nas leis, 

políticas, práticas sociais e pessoas. (FONSECA, 2005). No Brasil essa situação se repete. 

Conforme dados do IBGE, no Brasil a população feminina sempre foi mais elevada em 

termos percentuais. Os dados dos últimos censos demográficos referem ainda que, mesmo 

com maior escolaridade e com uma carga horária de trabalho superior a dos homens, a mulher 

brasileira tem menores rendimentos que eles e quase 70% das jovens de 16 a 24 anos 

trabalham na informalidade. Outro número que chama a atenção é o número de idosas 

(mulheres com mais de 60 anos), cuja proporção atinge os 82,2% no trabalho informal. Esses 

dados foram revelados em Setembro de 2010 pelo IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística- durante a divulgação da Síntese de Indicadores Sociais da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio (PNAD-2009), no Rio de Janeiro. O IBGE utilizou os dados da Central 

de Atendimento a Mulher, ligue 180 na pesquisa. 

O fato das mulheres apresentarem maior escolaridade que os homens tem estimulado as 

mulheres para novos valores e níveis de aspiração com conseqüente aumento de sua 

participação no mercado de trabalho. Esta diferença tem-se refletido também na diminuição 

da taxa de fecundidade por mudança do comportamento reprodutivo e na taxa de mortalidade 

infantil. Vários estudos demonstram que a taxa de mortalidade infantil é inversamente 

proporcional aos anos maternos de estudo.  

Outro indicador para o qual devemos atentar na estratégia saúde da família é o que se 

refere ao aumento da esperança de vida das mulheres que aumentou de 1997 a 2007 de 73,2 

para 76,5 anos. Essa realidade se expressa também no aumento das famílias intergeracionais, 

que possibilita a convivência de até três gerações em um mesmo domicílio, com um fato de 

alta relevância econômica e social, em que idosos, entre eles as mulheres, têm sido 

responsáveis por mais da metade da renda familiar, principalmente no Nordeste (BRASIL, 

2008a). Esse quadro nos leva e refletir sobre os cuidados dispensados à saúde da mulher que 

deverão ser intensificados na proporção em que, vivendo mais, a mulher necessitará de mais 

cuidados para si, ao mesmo tempo em precisará de apoio dos serviços de saúde para prestar 

cuidado aos seus familiares envelhecidos.   

ASSISTÊNCIA DURANTE A GESTAÇÃO E O PUERPÉRIO 

A assistência à mulher durante a gestação é de extrema importância, haja vista que o 

acompanhamento do pré-natal, é a única forma de evitar a morte materna obstétrica através da 

avaliação clínica e laboratorial, com detecção de risco gestacional. 
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Para realizar esse acompanhamento, a equipe da UBS deve elaborar um protocolo de 

atendimento que constituirá a linha de cuidados à mulher durante a gestação e o puerpério. 

Essa construção envolve a participação de toda a equipe de saúde e deve ser elaborada de 

maneira coletiva. Isto implica pensar em como trabalhar com outros profissionais, numa 

relação interdisciplinar que proporcione atenção integral à gestante. 

Todos os atendimentos devem ser registrados no cartão da gestante e prontuário de 

forma que a equipe que a atende fique ciente do que foi realizado pelo colega. 

A avaliação odontológica é essencial e representa ganho na qualidade da assistência. No 

protocolo de atendimento à gestante não pode faltar o encaminhamento ao dentista da equipe. 

 É importante lembrar que a assistência estende-se até o parto, não existindo “alta”. O 

ciclo assistencial do pré-natal só se encerra na consulta pós-parto. 

ASSISTÊNCIA REPRODUTIVA NO PERÍODO REPRODUTIVO E NO 

CLIMATÉRIO 

No módulo referente a assistência reprodutiva no período reprodutivo e no climatério 

vimos que, nas últimas décadas, as mulheres vêm lutando pela garantia de seus direitos 

sexuais e reprodutivos, pois eles afetam diretamente o seu modo de levar a vida, incluindo o 

poder de planejar o tamanho de suas famílias. 

Os direitos sexuais e direitos reprodutivos constituem uma extensão dos direitos 

humanos e já são reconhecidos em leis nacionais e documentos internacionais. 

Indica o direito ao sexo seguro com prevenção da gravidez indesejada e de DST/ HIV/ 

AIDS, aos serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade e 

sem discriminação e à informação e à educação sexual e reprodutiva (Brasil, 2008).  

Apesar de um longo histórico de convenções nacionais e internacionais sobre direitos 

reprodutivos, saúde reprodutiva, existe uma enorme lacuna entre os direitos assegurados por 

lei e a possibilidade efetiva de exercê-los por meio do acesso aos métodos anticonceptivos e 

ao tratamento da infertilidade. 

No cotidiano das Equipes de Saúde da Família, a irregularidade na oferta dos insumos 

promove uma descontinuidade nas ações dos programas de planejamento familiar, fato que 

prejudica o trabalho das equipes, mas principalmente as mulheres participantes dos 

programas. 

Para garantir o acesso aos direitos sexuais e reprodutivos um serviço de planejamento 

familiar deve está fundamentado em: 
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Ter uma equipe profissional multidisciplinar envolvida em que haja interação e 

compromisso no atendimento; 

Garantia de acesso aos usuários; 

Práticas educativas permeando as ações de saúde; 

Livre escolha do método contraceptivo; 

Disponibilidade contínua dos métodos contraceptivos cientificamente aceitos; 

Consultas e acompanhamentos médico para os usuários; 

Assistência nos casos de infertilidade conjugal. 

A informação sobre saúde reprodutiva é essencial para que as pessoas possam fazer suas 

escolhas sobre contracepção e concepção de forma consciente. O índice de mulheres 

brasileiras que realizam laqueadura tubária é muito elevado. Disso decorre a importância de 

se realizar as práticas educativas que orientem sobre as vantagens dos métodos reversíveis. 

Atividades em grupos, oficinas com cartazes, Kits com amostras dos métodos reversíveis, 

interação entre as participantes, estimulam o aprendizado e a prática dos conteúdos 

transmitidos.  

Sobre a assistência nos casos de infertilidade conjugal, infelizmente pode-se afirmar que 

não acontece na rede de atenção básica do SUS. Não existe nenhuma referência na unidade 

em que trabalho para referenciarmos pacientes que tenham dificuldade para engravidar. 

Prevenção do câncer genital e de mama 

O número de casos novos de câncer de mama esperados para o Brasil em 2010 será de 

49.240, com um risco estimado de 49 casos a cada 100 mil mulheres. 

No Ceará, estima-se que há 50 casos para cada 100 mil habitantes todos os anos, 

segundo informação do coordenador do Comitê Estadual de Prevenção e Controle do Câncer, 

médico Luis Porto. 

No Brasil, o rastreamento mamográfico para mulheres de 50 a 69 anos é a estratégia 

recomendada para controle do câncer de mama. As recomendações do Ministério da Saúde 

para detecção precoce e diagnóstico desse câncer são baseadas no Documento de Consenso 

para Controle do Câncer de Mama, de 2004, que considera como principais estratégias de 

rastreamento um exame mamográfico, pelo menos a cada dois anos, para mulheres de 50 a 69 

anos, e o exame clínico anual das mamas, para mulheres de 40 a 49 anos. Para as mulheres de 

grupos populacionais considerados de risco elevado para câncer de mama (com história 

familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau), recomendam-se o exame clínico 

da mama e a mamografia, anualmente, a partir de 35 anos. (INCA, 2004).  
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Para que as ações de prevenção de câncer de mama sejam efetivas é importante que os 

profissionais da atenção básica construam um protocolo contendo os seguintes aspectos: 

Orientação para o autoexame de mamas - Em todas as oportunidades em que a usuária 

buscar a unidade básica de saúde ela deve ser incentivada e orientada a como proceder para 

realizar o autoexame de mamas. 

Realização do exame clínico das mamas 

Fluxo para a realização de Mamografia 

Critérios para encaminhamento das usuárias para o Mastologista. 

É importante ressaltar que essas medidas podem ser estimuladas por qualquer profissional da 

equipe de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros ou dentistas. Todos devem estar imbuídos 

no compromisso de informar e orientar uma vez que o autoexame detecta tumores iguais ou 

maiores que 1cm e a custo zero, principalmente considerando que, no Brasil, em torno de 

70% dos diagnósticos de câncer de mama são feitos nos estágios III e IV, com queda 

importante na sobrevida (NESCON, 2000).  

Em relação ao exame de Mamografia, segundo notícia publicada em 04 de Julho de 

2011, na página da FBH (Federação Brasileira de Hospitais), no Ceará não existem mais filas 

para o referido exame. Conforme os dados publicados, em 2007 o Ceará era o terceiro pior 

estado em cobertura de mamografia. Segundo o Comitê Estadual de Controle do Câncer, o 

fim das filas foi possível depois que o Ministério da Saúde adotou uma ferramenta eletrônica 

de gestão, o Sistema de Informação de Controle de Câncer de mama (Sismama). 

O Presidente do comitê afirma que no Ceará não há filas para realização do exame nem 

faltam aparelhos. O que há é ociosidade. Ainda são poucos os exames realizados. 

 Segundo informações que busquei na unidade de saúde em que trabalho, os 

encaminhamentos para os exames de mamografia foram reduzidos em razão de ter sido 

retirado das ações das Enfermeiras. Uma das enfermeiras me falou que elas não fazem mais 

encaminhamento para mamografia e que faziam anteriormente. Com essa mudança, o 

encaminhamento através do médico da família se torna mais difícil, principalmente porque 

algumas equipes estão sem médico. O acesso ao exame de mamografia para as usuárias do 

CSF Floresta, local em que trabalho, já tem unidade de referência pactuada para recebê-las, o 

que vem confirmar a nota publicada à que me referi. 

Quanto à prevenção do câncer de colo do útero, são disponibilizados para essa USF 350 

exames de citologia oncótica. Os resultados alterados são registrados e encaminhados para 
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unidade secundária e na seqüência retornam à unidade básica onde são instruídas quanto ao 

retorno para rastreamento. 

A busca ativa das mulheres é feita através das visitas domiciliares pelos ACS e pelos 

profissionais das equipes de saúde da família, nas atividades de grupo e por ocasião do 

acolhimento.  

O monitoramento para que as mulheres sejam avaliadas dentro da periodicidade 

necessária é feito por investigação direta dos ACS. 

Vimos que as ações de prevenção do câncer de colo uterino são de elevada importância 

pois é o segundo tipo de câncer mais freqüente entre as mulheres, com aproximadamente 500 

mil casos novos por ano no mundo, sendo responsável pelo óbito de, aproximadamente, 230 

mil mulheres por ano.  

Em razão desses riscos, toda mulher que tem ou já teve atividade sexual deve submeter-

se ao exame preventivo até os 69 anos de idade. Inicialmente, a coleta deve ser feita 

anualmente e após dois exames negativos para displasia ou neoplasia, pode ser repetida a 

intervalos de três anos. 

Mulheres portadoras do vírus HIV, mesmo após dois exames negativos, deverão realizar 

o exame anualmente. 

O diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero aumenta as possibilidades de 

tratamento e cura, por esse motivo as ações preventivas são de extrema importância nos 

programas de atenção à saúde da mulher. 

 

Construindo um protocolo de cuidados com vítimas de violência 

 

Na última aula em que discorremos sobre atenção às vítimas de violência, vimos que, 

conforme protocolo elaborado em 1998 pela Área técnica de Saúde da Mulher e a 

Coordenação Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde as equipes de saúde da família 

devem estar preparadas para entre outras atribuições: 

Identificar as situações de violência e acolher as vítimas; 

Prestar os cuidados necessários referente às queixas da vítima; 

Registrar informações colhidas sobre o fato: quando, onde, como e, se informado, quem 

foi o agressor; 

Identificar rede de apoio (social e familiar) à mulher; 

Informar e encaminhar a vítima e o agressor para os programas de atendimento mental; 
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Informar e encaminhar a vítima e o agressor para os serviços de apoio social e jurídico, 

se necessário;  

Para que este protocolo seja praticado na íntegra pelas Equipes de saúde da Família, é 

necessária a capacitação dos profissionais e adequação das unidades básicas de saúde, pois a 

maioria não se sente preparado para o atendimento às mulheres vítimas de violência, alguns 

acham que a unidade de saúde não é o local indicado para tratar casos de violência, outros 

temem por sua segurança pessoal e as unidades não dispõem de espaço apropriado para 

realizar o atendimento. A capacitação deverá preparar os profissionais quanto aos 

conhecimentos essenciais como leis de proteção, onde denunciar, como encaminhar para os 

serviços de apoio à mulher. 

O acolhimento e o apoio psicológico podem ser realizados na unidade, pelos 

profissionais da equipe, contando também com o apoio do NASF, porém para os casos mais 

complexos, que demandem encaminhamentos para outros setores, as unidades de saúde da 

família precisam de melhor estrutura e profissionais preparados para esse tipo de atendimento.  

Os conteúdos desta disciplina reforçam a importância das atividades que realizamos na 

UBS, nas diversas ações preventivas e de promoção à saúde da mulher, no entanto nos 

mostrou uma nova forma de olhar para a mulher, de vê-la de uma forma mais holística, no 

sentido de fornecer-lhe também um suporte emocional e não nos determos somente no motivo 

que a levou ao posto de saúde. Estaremos também fazendo a diferença, mas para melhor, na 

vida de nossas mulheres tão sobrecarregadas de problemas e responsabilidades. 

 

4.7 Disciplina 07 – Participação Social e Promoção da Saúde 

 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

A disciplina Participação Social e Promoção da Saúde nos coloca diante de 

conhecimentos de elevada importância para nós profissionais da estratégia saúde da família, 

pois através de ações desenvolvidas nas UBS poderemos ser facilitadores da estruturação das 

políticas de promoção da saúde. Assim, a disciplina em estudo nos conduz à compreensão da 

diferença entre prevenção de doenças e promoção da saúde, bem como a importância da 

atenção primária para a promoção da saúde.  

A disciplina está organizada em quatro aulas em que temos uma aula de introdução ao 

tema, a segunda aula discorre sobre as conferências de saúde e as cartas de promoção da 
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saúde, a terceira aula transmite os objetivos e diretrizes da Política Nacional de Saúde e a 

quarta aula nos traduz os conceitos de educação popular, empowerment e autocuidado. 

Partindo de uma concepção ampla do processo saúde-doença e seus determinantes, a 

promoção da saúde propõe a articulação de saberes técnicos e populares e a mobilização de 

recursos institucionais e comunitários, públicos e privados, de diversos setores, para o 

enfrentamento e a resolução dos problemas de saúde e seus determinantes. 

No fórum de nossa primeira aula debatemos sobre como realizar prevenção de doenças 

e promoção da saúde na Ilha da Flores, um local onde mulheres e crianças retiram do lixo o 

seu alimento. É um problema de saúde pública onde as ações de promoção da saúde requerem 

dos profissionais das equipes de saúde da família conhecimento técnico para mobilizar os 

recursos necessários, interação com os setores governamentais e não governamentais para que 

aquela comunidade possa viver com condições mínimas aceitáveis de higiene e saúde. 

Vimos que, conhecendo as principais conferências de saúde e seus temas e fazendo a 

leitura das cartas de Promoção da Saúde temos uma visão de como se construiu a política de 

promoção da saúde. 

Na carta de Otawa são abordados os principais fatores determinantes para a promoção 

de saúde, a saber: Equidade, Intersetorialidade, Reorientação dos serviços de Saúde, Reforço 

das ações comunitárias e Desenvolvimento das habilidades pessoais, Criação de ambientes 

favoráveis. 

A Conferência de Adelaide tem como tema principal a atuação de políticas públicas 

saudáveis. Ressalta a importância da aplicação de práticas que busquem facilitar o acesso das 

pessoas em desvantagem social, econômica e educacional aos bens e serviços promotores de 

saúde e criar ambientes favoráveis a melhores condições de vida e saúde dessas pessoas. 

Refere apoio à saúde da mulher, propondo que os países comecem a desenvolver planos 

nacionais para a promoção de políticas públicas voltadas à saúde da mulher. 

A Conferência de Sundsvall reafirma a importância do ambiente favorável. 

Coloca como objetivo central criação de ambiente favorável para Promoção da saúde. 

Trata também sobre justiça social o que implica em Equidade. Destaca ainda a 

Intersetorialidade como estratégia para encontrar soluções verdadeiramente sustentáveis. 

A Declaração de Santa Fé de Bogotá propõe ações que diminuam os efeitos das 

iniqüidades e induzam transformações radicais nas atitudes e condutas de população e seus 

dirigentes, que dão origem às calamidades. As ações propostas estão de acordo com os temas 

abordados nas conferências anteriores. 
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A Declaração de Jacarta estabelece prioridades para o século XXI e faz 

recomendações para ações direcionadas a essas prioridades. 

A Declaração do México é uma declaração de reconhecimento da responsabilidade dos 

governos, compartilhada por todos os setores da sociedade, nas ações de promoção da saúde. 

A conclusão da declaração afirma que a promoção da saúde deve ser um componente 

fundamental das políticas e programas públicos em todos os países na busca de equidade e 

melhor saúde para todos. 

Voltando aos problemas da Vila das Flores, questionaram-se, quais das cartas melhor se 

relacionam aos problemas enfrentados pelos moradores do vídeo da Ilha das Flores? A 

resposta é: quase todas. A equidade, a criação de ambientes favoráveis, a diminuição dos 

efeitos das iniqüidades, todos esses temas das cartas se relacionam aos problemas exibidos no 

vídeo. 

Alcançar a equidade em saúde é um dos focos da promoção da saúde. As ações de 

promoção da saúde objetivam reduzir as diferenças no estado de saúde da população e 

assegurar oportunidades e recursos igualitários para capacitar todas as pessoas a realizar 

completamente seu potencial de saúde. No entanto, esse processo depende da intervenção de 

vários fatores que tanto podem favorecer como prejudicar a saúde. Estes fatores são de 

natureza: políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos. 

Como podemos observar a produção da saúde não é tarefa fácil, pois depende de fatores 

e determinantes bastante diversificados. Essa complexidade exige a responsabilidade 

compartilhada entre usuários, movimentos sociais, trabalhadores da Saúde, gestores do setor 

sanitário e de outros setores, governos e todos que possam colaborar na análise e na 

formulação de ações que visem à melhoria da qualidade de vida da população. 

Na Política Nacional de Promoção da Saúde, durante o biênio 2006-2007, foram 

priorizadas algumas ações específicas dentre as quais algumas podem ser desenvolvidas na 

Estratégia Saúde da Família conforme plano que elaboramos a seguir como parte das 

atividades desta disciplina 

Ação Específica: Alimentação Saudável 

- Atividades desenvolvidas para esta ação: 

Mobilização e capacitação dos profissionais de saúde da atenção básica para a 

promoção da alimentação saudável nas visitas domiciliares, atividades de grupo e nos 

atendimentos individuais; 
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Incentivo ao aleitamento materno através de orientação individual durante as consultas e 

em trabalhos com grupos de gestantes; 

Oficinas sobre alimentação saudável e aproveitamento de alimentos; 

Palestras educativas sobre a adoção de práticas alimentares saudáveis, dando 

orientações sobre os tipos de alimentos e problemas nutricionais desde a desnutrição até a 

obesidade, por grupos de usuários: Hipertensos e Diabéticos, Gestantes, Adultos, 

Adolescentes; 

Monitoramento do estado nutricional dos usuários em todos os ciclos de vida; 

Dar orientações sobre alimentação durante as visitas domiciliares; 

Incentivo ao plantio de hortas domiciliares ou em espaços comunitários; 

Realizar parceria com Diretores de escolas incentivando a inclusão de atividades 

teóricas e práticas sobre alimentação; 

Realizar mapeamento das condições sócio-econômicas do território, visando através da 

intersetorialidade buscar soluções junto aos órgãos competentes para que sejam dadas 

condições favoráveis de alimentação e sobrevivência às famílias onde essas condições se 

apresentarem críticas. 

- Resultados esperados: 

Aumento dos índices de aleitamento materno até os seis meses de vida. 

Que as ações implementadas pelas equipes de saúde através dos conteúdos transmitidos, 

sejam praticados pelos usuários melhorando o quadro geral de saúde dos mesmos. 

Que a comunidade assistida pelas equipes de saúde da família tenham conscientização 

sobre a importância da alimentação sobre seu quadro geral de saúde e melhoria da sua 

qualidade de vida. 

-Atores envolvidos: 

Profissionais das equipes de saúde da família, Coordenador da Unidade de Saúde e 

Gestores de saúde a nível Regional e Municipal, estudantes, Gestores da educação, Conselho 

de saúde e a população em geral. 

- Recursos necessários: 

Álbum Seriado, Cartazes, Folders, Folhetos com instruções sobre “Dez passos para 

alimentação saudável. 

Prazo: Três meses para avaliar resultados. 

Ação Específica: Prática corporal / Atividade Física 

- Atividades: 
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Capacitar os trabalhadores de saúde em conteúdos de promoção à saúde e práticas 

corporais/atividade física na lógica da educação permanente, incluindo a avaliação como parte 

do processo; 

Ofertar práticas corporais/atividade física como caminhadas, prescrição de exercícios, 

práticas lúdicas, esportivas e de lazer, na rede básica de saúde, voltadas tanto para a 

comunidade como um todo quanto para grupos vulneráveis; 

Estimular a inclusão de pessoas com deficiências em projetos de práticas corporais e 

atividades físicas; 

Incentivar articulações intersetoriais para a melhoria das condições dos espaços públicos 

para a realização de práticas corporais/atividades físicas (urbanização dos espaços públicos; 

criação de ciclovias e pistas de caminhadas; segurança, outros). 

- Resultados Esperados: 

Maior integração social entre as pessoas. 

Maior disposição física, pessoas mais dispostas e bem humoradas. 

Manutenção da estabilidade da PA (Pressão arterial) dos pacientes hipertensivos. 

Diminuição dos índices de doenças cardiovasculares. 

- Atores envolvidos: 

Coordenação da UBS, NASF, Associações comunitárias, Gestores Regionais de Saúde, 

Profissionais de Saúde e público em geral. 

Recursos Necessários: 

Profissional de Educação Física para capacitar os profissionais de saúde. 

Espaço físico para treinamento / capacitação dos profissionais 

Espaço físico para realização das atividades físicas. 

Prazo: Três meses para avaliar e dar continuidade às atividades. 

 

Ação Específica: Prevenção e controle do tabagismo 

- Atividades: 

 Realizar ações educativas de sensibilização da população para a promoção de 

“comunidades livres de tabaco”, divulgando ações relacionadas ao tabagismo e seus 

diferentes aspectos; 
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Fazer articulações com a mídia para divulgação de ações e de fatos que contribuam para 

o controle do tabagismo em todo o território nacional;  

Buscar interagir com entidades que ajudam os dependentes que querem parar de fumar, 

bem como encaminhar para apoio psicológico através do NASF e CAPS; 

 Mobilizar e incentivar as ações contínuas por meio de canais comunitários (unidades de 

saúde, escolas e ambientes de trabalho) capazes de manter um fluxo contínuo de informações. 

- Resultados esperados: 

Redução do número de fumantes. 

Aumento de pessoas que abandonaram o hábito de fumar. 

- Atores envolvidos: 

Profissionais de Saúde, Gestores de Saúde, Associações Comunitárias, Profissionais de 

Comunicação (Imprensa), Agentes comunitários de saúde e público em geral. 

- Recursos Necessários: 

Cartazes, Panfletos, ACS em divulgação das Campanhas. 

- Prazo: Três mêses 

Ação específica: Redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de 

álcool e outras drogas 

- Atividades: 

Promover ações educativas e sensibilizadoras para crianças e adolescentes quanto ao 

uso abusivo de álcool e suas conseqüências; 

Produzir e distribuir material educativo para orientar e sensibilizar a população sobre os 

malefícios do uso abusivo do álcool; 

Fornecer apoio aos dependentes do álcool e outras drogas durante a visita domiciliar, 

através do encaminhamento às entidades como AA e também orientação e encaminhamento 

ao CAPS; 

Participar de campanhas de combate ao uso de álcool e outras drogas. 
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- Resultados Esperados: 

Reduzir o número de jovens iniciando no vício da bebida e outras drogas. 

Redução dos danos causados pelo vício do álcool e outras drogas. 

- Atores envolvidos: 

Profissionais de Saúde, Gestores de Saúde, Associações Comunitárias, Agentes 

Comunitários de Saúde e público em geral. 

- Recursos Necessários: 

Cartazes, Panfletos, ACS em divulgação das Campanhas. 

- Prazo: 12 (doze) meses 

 Ação específica: Promoção do desenvolvimento sustentável 

Atividades: 

Os profissionais da equipes de saúde da família podem participar dessa ação dando 

apoio ao envolvimento da esfera não governamental (empresas, escolas, igrejas e associações 

várias) no desenvolvimento de políticas públicas de promoção de saúde, em especial no que 

se refere ao movimento por ambientes saudáveis; 

 Reorientação das práticas de saúde de modo a permitir a interação saúde, meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável; 

Estímulo à produção de conhecimento e desenvolvimento de capacidades em 

desenvolvimento sustentável, ou seja, capacitação dos profissionais para que nossas ações 

tendo suporte de conhecimentos sejam mais eficazes na promoção de ambientes favoráveis à 

saúde e desenvolvimento sustentável. 

- Resultados esperados: 

Conscientização dos usuários e profissionais quanto à importância na preservação dos 

recursos naturais do planeta, criando ambientes favoráveis à promoção da saúde não só para o 

momento presente, mas principalmente para as gerações futuras pelas quais somos 

responsáveis hoje.  

- Atores envolvidos: 

Profissionais de Saúde, Gestores de Saúde, Associações Comunitárias, Agentes 

Comunitários de Saúde e público em geral. 

-Recursos Necessários: 

Interação com as Prefeituras, Secretarias Regionais, Secretarias de Meio Ambiente e 

organizações não governamentais que desenvolvem iniciativas promotoras de 

desenvolvimento sustentável.  
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Prazo: Três meses 

Algumas dessas ações necessitam da interação com setores externos, mas essa 

intersetorialização faz parte do processo de promoção da saúde. 

O mais importante para mim no estudo desta disciplina foi entender a diferença entre 

prevenção e promoção.  

A promoção da saúde vai muito além das atividades preventivas. De uma maneira 

sintética podemos afirmar que a promoção da saúde é a atuação para a ampliação do controle 

ou domínio dos indivíduos e comunidades sobre os determinantes de sua saúde.  

Para promover essa autonomia em nossa comunidade, precisamos realizar nosso papel 

de facilitador no processo ensino aprendizagem, sem preconceitos, sem impor ensinamentos, 

buscando a participação ativa dos educandos, utilizando metodologias apropriadas que 

priorizam a criação de espaços para o diálogo, valorizando e incorporando os saberes 

populares, ou seja, nós profissionais da estratégia saúde da família precisamos estar 

capacitados para atuar nas dimensões culturais e subjetivas do adoecer humano, buscando o 

“empowerment” da população envolvida.  

 

 

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

Saúde da Família 

 

SAÚDE AMBIENTAL 

 

Atualmente fala-se muito em Ecologia, Preservação do Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Sustentável.  

No entanto a Carta da Terra nos transmite a grandeza da responsabilidade que todos 

nós temos em relação ao futuro do nosso planeta.  

O desafio de promover as mudanças no sentido da preservação e proteção do meio 

ambiente é imensurável porque há que se mudar o pensamento e a conduta de toda a 

população mundial, passando por governantes, empresários e pessoas com maior poder de 

decisão e intervenção no processo político, econômico e social. 

Como “Toda ação humana tem impacto sobre a natureza, positivo ou negativo”, dá 

para perceber que ao longo dos séculos, as ações humanas causaram mais impactos negativos 

e os resultados são visíveis e sentidos. 
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Revendo as referências históricas das sociedades Primitivas e Tradicionais vemos que 

a produção daquelas sociedades se destinavam somente à satisfação de suas necessidades 

básicas. Nos dias atuais, a produção se destina também à satisfação de consumo das pessoas. 

Disso resulta a necessidade de produção em massa. 

No vídeo “Tempos Modernos” temos um exemplo do método de produção em massa. 

Esses métodos têm como conseqüência o uso desenfreado dos recursos naturais, gerando 

alterações irreversíveis no meio ambiente, bem como o risco à saúde dos operários pelo 

trabalho estafante, sem repouso condizente. 

O tema da aula 1, As Interfaces entre Trabalho, Ambiente e Saúde, mostrou- me uma 

relação que até então não me ocorria, ou seja, o quanto o ambiente sofre as conseqüências do 

trabalho de produção em massa, praticado pelo ser humano na busca desenfreada pelas 

riquezas materiais. Em conseqüência desses métodos de trabalho, o homem também se torna 

cada vez mais exposto às doenças profissionais. O filme Tempos Modernos nos mostra, com 

toques de humor, como acontece o trabalho nas fábricas de produção, onde o que é visado é 

somente o produto e o trabalhador é como uma máquina, a funcionar sem descanso. 

Na aula 2 – Evolução de conceitos e de políticas em saúde ambiental e saúde do 

trabalhador vimos o processo histórico através do qual evoluiu a medicina direcionada à saúde 

do trabalhador. 

Os modelos Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, aplicados como forma de 

resolver os problemas da relação trabalho e saúde, desde os primórdios da industrialização, 

não se mostraram eficientes na solução dos referidos problemas. 

A partir da segunda metade dos anos de 1960, aconteceu grande movimento social, 

nos países industrializados do mundo ocidental, com participação dos trabalhadores, exigindo 

a participação destes nas questões de saúde e segurança. 

Enquanto isso, no campo acadêmico, desenvolvia-se a Medicina Social latino-

americana e a Epidemiologia social, em que o processo saúde-doença, é determinado pelo 

modo de produção do trabalho. 

No Brasil, essas discussões são trazidas por um grupo de intelectuais que passam a 

formar a Saúde Coletiva, campo de saberes e práticas que subsidia o aporte teórico conceitual 

da Reforma Sanitária Brasileira. 

No ano de 1986 aconteceram a VIII conferência Nacional de Saúde e a I Conferência 

Nacional de Saúde do Trabalhador, cujos temas de discussão foram incluídos no texto da 

Constituição Brasileira de 1988. 
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A Saúde do trabalhador no Brasil está então, sob a responsabilidade do SUS, incluída 

na Constituição de 1988. 

Vemos assim que houve grande conquista do movimento dos trabalhadores, após 

muitos debates e reivindicações. 

O grande desafio é fazer com que a lei seja posta em prática, pois sabemos que, para 

os empresários, o lucro da empresa é sinônimo de produção e está em primeiro plano, não 

havendo investimento pela saúde do trabalhador na maioria das empresas. 

 A aula 3 discorre sobre - Os principais agravos à saúde do trabalhador. No fórum em 

que discutimos sobre o tema, refletimos sobre o quanto é difícil reduzir o número de acidentes 

de trabalho porque, na maioria dos casos relatados, faltam equipamentos de segurança e que 

essas ocorrências são estatisticamente maior na indústria da construção civil. Outro motivo é 

que os próprios trabalhadores mesmos conhecendo as normas de segurança, muitas vezes não 

as colocam em prática e não usam os EPIs (equipamentos de proteção individual). 

Outra atividade da disciplina foi a busca por notícia de acidente de trabalho. A notícia 

que postei no fórum foi a seguinte: 

Trabalhador morre intoxicado no Polo de Camaçari  
Data: 20/01/2011 / Fonte: Tribuna da Bahia  

Um trabalhador morreu em um acidente de trabalho, na manhã de 19 de janeiro no Pólo 

Petroquímico de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O funcionário de 57 anos 

morreu vítima de intoxicação. De acordo com o diretor do Sindicato dos Químicos e 

Petroleiros da Bahia, Carlos Alberto Itaparica, no momento da intoxicação, o funcionário 

carregava sozinho um isotanque, com o produto químico Acetona Cianidrina (mistura de 

ácido cianídrico e acetona). 

Após ficar exposto ao produto, o funcionário começou a passar mal, sentindo fortes 

dores no corpo e foi socorrido pela unidade de atendimento médico de emergência no pólo, 

mas não resistiu e morreu em seguida. A empresa não fez pronunciamentos sobre o assunto. 

O sindicato espera as investigações da morte para saber se no momento do acidente o 

funcionário tinha disponíveis os equipamentos de segurança. 

Este foi mais um acidente, nas estatísticas, causado por não serem seguidas as normas 

de segurança no trabalho, não se sabe se por negligência da empresa ou do trabalhador. A 

falta de fiscalização pelos órgãos públicos responsáveis também contribui para a ocorrência 

desse tipo de acidente. 
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Infelizmente no Brasil, por falta de fiscalização ou fiscalização insuficiente, agressões 

ao meio ambiente acontecem em todo o território nacional, prejudicando tanto a saúde 

ambiental quanto a saúde da população.  

Exemplos desse fato temos no Litoral Cearense, onde são instaladas as carciniculturas, 

atividade que causa danos socioambientais e afeta a sobrevivência das família que ali residem. 

No entanto, essa atividade recebe incentivos do Governo para ali se instalarem pela sua 

valorização no mercado internacional. Então perguntamos: como é feita a fiscalização desses 

empreendimentos que tantos danos causam às comunidades tradicionais e ao meio ambiente?  

No Ceará temos ainda outros lugares onde, em nome do desenvolvimento e do 

progresso, a saúde da população sofre a conseqüência dos danos ambientais. É o caso do Vale 

do Baixo Jaguaribe onde a economia gira em torno da agricultura, da carcinicultura e do 

turismo. Cada uma dessas atividades, que dão sustentação ao desenvolvimento econômico, 

quando vistas na sua face exploratória, causa diferentes danos, que vão desde a degradação do 

solo pelo uso indiscriminado, até a destruição de espécies vegetais características da caatinga. 

Vimos, portanto, que a saúde do trabalhador está diretamente relacionada aos meios de 

produção do trabalho e ao ambiente. Essa relação entre saúde do trabalhador e saúde 

ambiental e a Estratégia saúde da Família constituem o assunto em discussão da última aula 

dessa disciplina. 

No que tange às especificidades da Saúde do Trabalhador- e também para a 

consolidação da RENAST no país- são essenciais entre outras medidas: o acolhimento dos 

trabalhadores pelas equipes de Saúde da Família, assim como a investigação da relação entre 

o adoecimento e o trabalho, a identificação de situações de risco à saúde nas áreas de atuação 

das equipes e a adequada referência a níveis mais complexos do sistema quando necessário. 

No entanto as ações de promoção de saúde do trabalhador vinculadas ao meio ambiente, 

ainda acontecem de forma um tanto isoladas. Apesar das equipes de saúde trabalharem em 

territórios definidos, o que possibilita o conhecimento e interação com as famílias, o ambiente 

e suas condições sócio econômicas, o que favorece também as ações de vigilância, parece 

ainda não existir em nossa concepção uma interação nas relações homem/ambiente/condições 

de saúde como totalidade complexa e interveniente. A compreensão da interligação entre 

esses campos possibilita uma análise mais ampliada e integrada dos problemas de saúde do 

trabalhador e ambiental decorrentes dos processos produtivos.   
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No entanto, a maioria das ações de promoção e prevenção nesses campos, não é de 

responsabilidade e competência exclusiva do setor saúde e envolve muitos outros setores do 

governo e da sociedade como um todo para sua implementação.  

O setor saúde passa a ter então o papel de identificador de situações de risco, 

mobilizador e articulador, cujos estudos que relacionam trabalho, saúde e ambiente 

influenciam significativamente a sensibilização e a argumentação para as decisões do governo 

e da sociedade como um todo. 

O estudo dessa temática e sua inclusão na Estratégia Saúde da Família, com certeza 

forneceu subsídios para nós profissionais da Atenção Básica, termos uma visão da relação 

entre a saúde do trabalhador, os processos de produção e o meio ambiente, promovendo a 

inclusão de ações sobre determinantes que muitas vezes passam despercebidos e que 

acarretam sérios riscos à saúde humana.  

                                                                                                                              

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

 

ABS SAÚDE BUCAL 

 

A disciplina saúde bucal foi organizada em seis aulas que abordam os seguintes temas: 

Políticas de Saúde Bucal; Processo de trabalho e organização da saúde bucal na Atenção 

Básica; Organização da atenção a saúde bucal por meio do ciclo de vida, sendo esta aula 

dividida em três partes referentes aos vários ciclos: gestantes e bebês, crianças, adolescentes e 

adultos e saúde bucal do idoso. A última aula refere-se a Promoção de saúde bucal. 

Iniciamos a disciplina com um questionamento: será que a situação de saúde bucal tem 

melhorado ao longo dos anos no Brasil? Através da observação do histórico da saúde bucal no 

Brasil ao longo dos anos, a conclusão é que houve sim, grandes melhoras na saúde bucal dos 

brasileiros, mas essa melhora aconteceu principalmente a partir da implantação das equipes de 

saúde bucal no PSF- Programa de Saúde da Família.  

A inclusão da Odontologia no PSF no ano 2000 significou uma grande conquista para o 

povo brasileiro na assistência em saúde bucal. Foi um grande avanço em relação aos modelos 

praticados anteriormente que eram individualistas, excludentes e direcionados à doença. 

Em 2004, foram criadas as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), 

conhecido popularmente como “Brasil Sorridente”. As diretrizes apresentadas no referido 

documento apontam para uma reorganização da atenção em saúde bucal em todos os níveis de 

atenção, tendo o conceito do cuidado como eixo de reorientação do modelo, respondendo a 
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uma concepção de saúde não centrada somente na assistência aos doentes, mas, sobretudo, na 

promoção da boa qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em risco – pela 

incorporação das ações programáticas de uma forma mais abrangente e do desenvolvimento 

de ações intersetoriais (BRASIL, 2004). 

Na prática, a PNSB implica a responsabilização dos serviços e dos trabalhadores da 

saúde, em construir, com os usuários, a resposta possível às suas dores, angústias, problemas 

e aflições de uma forma tal que não apenas se produzam consultas e atendimentos, mas que o 

processo de consultar e atender venha a produzir conhecimento, responsabilização e 

autonomia em cada usuário (BRASIL, 2004). 

Esse processo de trabalho, no entanto apresenta ainda grandes dificuldades no 

desenvolvimento das atividades diárias das UBS. Isto porque, as ações propostas pela PNSB, 

pressupõem intersetorialidade, integralidade, política de educação permanente, política de 

financiamento das ações, entre outros. 

Para tanto se faz necessário, não só o compromisso dos profissionais, mas também dos 

gestores responsáveis pelos diversos setores responsáveis pela implantação do novo modelo 

assistencial.  

Pela minha observação do trabalho das Equipes entre as dificuldades encontradas, as 

que mais inviabilizam o trabalho são: 

Falta interação interdisciplinar por parte de alguns profissionais; 

Falta de planejamento e avaliação das ações em equipe; 

Faltam capacitação e atualização profissional; 

Falta de recursos materiais (insumos); 

Organização da demanda. 

Assim sendo, é essencial que o trabalho em equipe aconteça realmente para que, 

superando as dificuldades, através de ações integradas, seja possível atender o usuário de 

forma integral, buscando atende-lo não apenas na sua queixa principal, mas no seu quadro 

geral de saúde e de suas condições social, econômica e familiar. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, como mencionado no início deste trabalho, as 

melhoras no quadro de saúde bucal da população são notórias graças ao aumento das Equipes 

de Saúde Bucal e do trabalho das mesmas. 

No Ceará, enquanto em 2005 havia 182 municípios com ESB, tendo implantadas 875 

equipes modalidade I e 45 modalidade II, em 2010 o número de equipes implantadas consta 

de 1292 na modalidade I e 122 na modalidade II. 
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As ESB além das ações de prevenção e promoção de saúde bucal devem participar 

através das ações interdisciplinares dos programas integrais de saúde praticados pelas equipes 

de saúde da família. 

Esses programas estão distribuídos por: 

 Linhas de cuidado: saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do adulto e saúde do 

idoso.  

Condições de vida: saúde da mulher, saúde do trabalhador, portadores de necessidades 

especiais, hipertensos, diabéticos. 

Portanto o trabalho das equipes de saúde bucal contempla a assistência odontológica 

desde o bebê até o idoso. Em cada um desses programas deve-se planejar uma linha de 

cuidados específicos, de acordo com o grupo atendido. 

As mães devem receber orientações quanto à higiene oral dos bebês, assunto ainda 

desconhecido por outros profissionais como alguns médicos. As mesmas também apresentam 

algumas condições originadas pela condição de gestante que requerem atenção especial. 

Quanto ao atendimento aos Diabéticos e Hipertensos é necessário que o cirurgião 

dentista da família receba informações quanto à pressão, níveis glicêmicos, medicação, etc., 

para realizar determinados procedimentos. 

O trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar torna- se, portanto, 

indispensável para que os profissionais interajam realizando através da troca de saberes o 

atendimento integral ao paciente. 

O Programa Brasil Sorridente causou um grande impacto na saúde bucal da população 

brasileira que pode ser observado através dos últimos levantamentos epidemiológicos em 

saúde bucal representados pelo SB2003 E SB2010 além dos indicadores em saúde bucal. 

Segundo os resultados do SB2010 o índice CPO caiu nos últimos sete anos, em todas as 

faixas etárias. 

A proporção de crianças aos 12 anos livres de cárie também baixou. 

O acesso das pessoas adultas ao tratamento dentário também aumentou reduzindo o 

número de extrações por conta da cárie dental. 

Conforme esses dados o Brasil entrou para o grupo de países com baixa prevalência de 

cáries. 

Houve também redução de 17% nos dentes-de-leite cariados. Para 2011 está prevista 

campanha de prevenção da cárie em menores de 5 anos pois apesar da redução, 80% dos 

dentes cariados nessa faixa etária não foram tratados. 
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O quadro que mais chama a atenção é em relação ao grande número de pessoas idosas 

entre 65 e 74 anos que necessitam de prótese total nas duas arcadas -mais de 3 milhões- e 

outros 4 milhões que precisam usar prótese parcial em uma das arcadas. 

Aqui inserimos algumas questões para análise e reflexão sobre o motivo da situação de 

saúde bucal tão precária dos nossos idosos. 

Por que será que os idosos brasileiros estão com essa condição dentária de total 

mutilação? Que fatores contribuíram para essa situação? E no Nordeste estamos numa 

situação pior? Há estudos no Ceará que retratam essa realidade? E no seu município você sabe 

qual é o CPO-D dos idosos? 

O quadro de mutilação dentária total apresentado pela maioria dos idosos no Brasil, 

deve-se a vários fatores entre ao quais: 

Na trajetória histórica, os modelos de saúde bucal praticados ao longo dos anos no 

Brasil eram tecnicistas e excludentes. Não havia uma preocupação do poder público com a 

saúde bucal da população. Nessa trajetória, os modelos tinham em comum o caráter de 

atendimentos individualizados e curativos e voltados para a faixa etária até 12 (Doze) anos. 

Somente a população de elevado poder aquisitivo tinha acesso ao consultório 

odontológico, cuja prática prevaleceu por muito tempo, seguindo a ótica do capitalismo 

vigente. 

A esses fatores, acrescentem-se determinantes oriundos das condições sociais, 

ambientais, educacionais, culturais. Essa população só ia ao dentista quando sentia “dor de 

dente” para eliminar a causa da dor o que significava extrair o dente. Essa cultura repercute 

atualmente no alto índice de pessoas idosas que usam próteses totais ou parciais devido às 

perdas dentárias. 

No Ceará, os índice CPO-D(Índice que mede a saúde dentária), obtido através de 

levantamento epidemiológico realizado em 2004, com uma amostra de 24 municípios, 

apresentou o resultado 28,35 maior do que a média nacional que foi de 27,8. 

Quanto à necessidade do uso de prótese total os índices também foram superiores à 

média nacional. 

Desconheço o valor do índice atual do CPO-D dos idosos em Fortaleza, mas pela fila de 

espera que temos na Central de Marcação e Regulação, de pessoas que necessitam de prótese 

total dá para se ter uma visão do quadro atual que é bem grave. 

A Prefeitura de Fortaleza inaugurou dois CEOS municipais e um Laboratório de 

Prótese, cuja ampliação está em projeto para aumento da produção. 
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A última aula dessa disciplina trata da Promoção de saúde bucal. É importante frisar que 

todos os problemas de saúde bucal até aqui discutidos existiriam em proporções bem menores 

se os programas de prevenção da cárie e promoção da saúde bucal já existissem há mais 

tempo. 

O uso do flúor em suas diversas formas como bochechos fluoretados, escovação dental 

supervisionada, em aplicações tópicas de flúor gel e nas águas de abastecimento, 

comprovadamente reduzem os índices de cárie. 

Essas ações preventivas já são realizadas pelas equipes de saúde bucal na Estratégia 

Saúde da Família. Já as ações de promoção de saúde bucal podem ser realizadas por todos os 

profissionais da equipe através de ações interdisciplinares, nas consultas, nas visitas 

domiciliares, no atendimento aos diversos programas existentes na unidade, pois a atenção à 

saúde bucal inicia-se desde a gestante e o bebê, passando por todos os ciclos de vida. 

Somente promovendo a criação de hábitos saudáveis de higiene bucal em nossa 

população, poderemos reverter o quadro atual de saúde bucal de nossa população, reduzindo 

os índices de cárie e de pacientes desdentados. 

A disciplina Atenção Básica em Saúde bucal esclarece aspectos de relevada importância 

e adiciona novos conhecimentos a todos nós que fazemos parte da Estratégia Saúde da 

família, conhecimentos estes, que servirão para facilitar nossas ações de promoção de saúde 

bucal, contribuindo para o exercício do auto cuidado e melhoria da saúde bucal de nossos 

cidadãos. 

 

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

 

ABS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

A disciplina cujo tema é atenção Básica a pessoas com deficiência, aborda em seu 

conteúdo da primeira aula A magnitude das PcD na sociedade, dados epidemiológicos, 

legislação e direitos focados na saúde. Nas aulas seguintes discorre sobre os diversos tipos de 

deficiência: visual, auditiva e física. 

No início da disciplina respondemos um questionário com a finalidade de avaliar o 

conhecimento prévio dos estudantes acerca da temática e sensibilizar para o assunto que será 

abordado.  

Da minha parte admito que não tenho nenhum conhecimento maior sobre o atendimento 

às PcD, isto é, não realizei nenhum curso de capacitação para atender a essa clientela. Penso 
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que essa é a realidade da maioria dos profissionais da Atenção Básica. 

O Conhecimento desta disciplina visa principalmente dar conhecimento sobre os 

diversos tipos de deficiências, suas implicações no convívio social, a legislação que protege as 

PcD, fazendo que através deste conhecimento, os profissionais possam dar um melhor 

acolhimento, facilitando também a interação profissional x paciente durante o atendimento na 

UBS. 

Em nossa primeira aula, assistindo o vídeo “Invisíveis pelo Silêncio” há um momento 

em que não ouvimos a voz do locutor, quando dá para para fazermos uma rápida análise de 

como se sentem as pessoas com deficiência auditiva. Ainda neste vídeo, pessoas portadoras de 

deficiência auditiva, relatam suas dificuldades de relacionamento dentro do próprio ambiente 

familiar, onde não recebiam a devida atenção quando solicitavam explicação para um assunto 

que desejavam entender. Dificuldades desse gênero e outras tantas sentidas pelas PcD 

geraram movimentos e mobilizações a nível nacional e internacional na busca pela inclusão 

social dessas pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde esses movimentos resultaram na 

criação da Política Nacional de saúde da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2002). 

Uma das diretrizes da Política visa ao fortalecimento dos movimentos institucionais 

voltados à busca contínua da ampliação da acessibilidade e da inclusão. Assim como a 

melhoria paulatina do acesso às estruturas físicas, às informações e aos bens e serviços 

disponíveis aos usuários com deficiência no SUS. 

No entanto, essa melhoria acontece de forma bastante lenta, o que podemos confirmar 

pelos relatos das pessoas que participaram da entrevista que é apresentada na aula 4 desta 

disciplina. Como fala a Alaíde que é cadeirante, as mudanças são visíveis, embora pequenas. 

Em seus relatos, quase todas as queixas apresentadas tanto pelo Joacir que é deficiente 

auditivo, como pela Jocilene, deficiente visual, referem-se mais ao modo como são atendidos 

do que aos problemas relacionados às barreiras físicas. Apenas a Alaíde referiu-se às 

dificuldades físicas do acesso, pela especificidade da consulta (ginecológica) que iria realizar. 

Pelos depoimentos dessas pessoas podemos constatar o quão importante é o profissional estar 

preparado para acolher o paciente portador de deficiência. 

Na Atenção Básica é importante o conhecimento sobre as causas os fatores de risco que 

ocasionam as diversas formas de deficiência visual e auditiva para que possamos realizar a 

prevenção através da orientação e o correto encaminhamento dos pacientes quando se fizer 

necessário 
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A prevenção primária de saúde ocular inclui a promoção de saúde ocular com vistas a 

prevenir condições conducentes à cegueira, propondo a identificação e tratamento de 

distúrbios oculares. A prevenção primária abrange ações de detecção de situações que 

necessitam avaliação oftalmológica e tratamento.  

Já a prevenção primária das deficiências auditivas deve ser realizada através de ações 

que antecedem o problema da surdez, evitando sua ocorrência e deve ser realizada por meio 

de campanhas dos jovens contra a rubéola; acompanhamento pré-natal; campanhas de 

vacinação infantil contra sarampo, meningite, caxumba, etc.; evitar a automedicação sem 

consultar o médico e realizar palestras e orientações às mães.  

Sobre as Deficiências Físicas, de acordo com o estudo de Castro et al. (2008), a 

principal causa das deficiências físicas foram as doenças no sexo feminino (57,2%); e entre os 

homens predominaram as causas externas em 46,5% . O envelhecimento, freqüentemente 

associado a estados incapacitantes foi citado como causa das deficiências pelos entrevistados, 

uma vez que não era objeto deste estudo a confirmação clínica e sim a percepção de causa, 

sempre autorreferida.  

Quanto à prevenção, acredita-se que a ação educativa é uma estratégia simples, de 

menor custo e pode ser aplicada à nossa realidade por meio de informação e orientação ou 

campanhas. Questões importantes no campo preventivo como conscientizar a coletividade 

sobre as necessidades dos cuidados prioritários com a própria saúde e da população em geral, 

podem diminuir e evitar deficiências decorrentes na sua grande maioria pela falta de 

informação, deverão ser implementadas. As ações preventivas devem ser fundamentadas no 

investimento em saúde, alimentação, habitação, trabalho e lazer, como princípios básicos de 

exercícios de cidadania. 

A capacitação dos profissionais é algo que precisa ser realizado pois em nossa formação 

profissional essa disciplina não consta nos currículos. É muito complicado atender um 

paciente surdo comunicando-se com o mesmo somente através do seu intérprete. Considero 

até que seja o tipo deficiência mais difícil para os profissionais de saúde pois é a que bloqueia 

a nossa comunicação com o paciente e essa ausência de interação principalmente na área 

odontológica, dificulta o atendimento, gerando angústia no profissional e também no paciente.  

O conhecimento da linguagem brasileira de sinais (Libras) seria uma solução, no caso dos 

pacientes com deficiência auditiva, mas o não conhecimento desse instrumento de 

comunicação não nos impede de realizar um atendimento de qualidade para essas pessoas. 
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Por isso, enquanto aguardamos que as barreiras físicas sejam eliminadas, eliminemos as 

barreiras sociais, fazendo um atendimento humanizado, procurando nos comunicar com as 

PcD de forma que estes se sintam cidadãos com seus direitos respeitados, suas necessidades 

atendidas como qualquer outro cidadão. O modo como nos relacionamos com essas pessoas 

pode atenuar a presença das barreiras encontradas no acesso à Unidade de Saúde. Como foi 

muito bem colocado por uma das deficientes entrevistadas, a acessibilidade existirá quando 

todos forem acessíveis.  

Na Unidade de Saúde em que trabalho, creio que como na maioria das UBS, a maioria 

dos itens listados no Roteiro de Observação não existem a começar por banheiros adaptados. 

Os banheiros existentes na unidade são do tipo comuns. 

Por estar localizada no subúrbio de Fortaleza, não existem semáforos, nem mesmo faixa 

para pedestre. 

O único acesso com símbolo é uma rampa que foi construída há poucos meses por 

ocasião da reforma da unidade. 

Concluímos que ainda falta muito para que as diretrizes da Política Nacional de Saúde 

da Pessoa com Deficiência sejam efetivadas.  

De acordo com Brasil (2010), o país encontra-se dentro de 1/3 dos países membros da 

Organização das Nações Unidas (ONU) que dispõem de legislação para as pessoas com 

deficiência. Vem atuando na área dos direitos humanos; na defesa de valores como dignidade, 

inclusão e acessibilidade; na melhoria das condições de vida e no acesso a ambientes e 

serviços públicos como educação, saúde transporte e segurança. 

Mas enquanto a legislação não for posta em prática por todas as entidades púlblicas e 

privadas, nossos cidadãos portadores de deficiência continuarão enfrentando dificuldades em 

seu dia-a-dia no acesso ao trabalho, transporte, saúde, educação e comunicação.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Curso Especialização em Saúde da Família representou para mim uma oportunidade 

de adquirir novos conhecimentos através dos conteúdos disciplinares, da interação com 

colegas e tutora nos fóruns e chats, das pesquisas realizadas e das atividades propostas quer 

em grupo ou individual. Os conhecimentos aqui adquiridos promoveram mudanças em minha 

atitude profissional, pois de agora em diante terei muito mais segurança nas ações que realizo 

graças à capacitação que a especialização em saúde da família me proporcionou. 

Em algumas disciplinas tive certa dificuldade de assimilação, o que repercutiu no meu 

desempenho, na realização das atividades propostas. Mas esse fato foi em decorrência do meu 

pouco conhecimento sobre os temas e não tem relação com a disposição dos conteúdos 

apresentados. Mas em todas as dificuldades, sempre contei com o apoio das tutoras facilitando 

meu aprendizado. 

Todos os conhecimentos novos adquiridos no curso serão aplicados através da interação 

com os colegas de equipe organizando melhor nosso processo de trabalho, realizando 

planejamento e avaliação das ações de maneira contínua, de forma que nossas ações sejam 

mais resolutivas. 

Todos os profissionais que atuam na rede de Atenção Básica deveriam ter oportunidade 

de realizar um curso no nível deste que acabamos de realizar, pois é deveras importante a 

realização de capacitação periódica, promovendo a atualização e renovação de 

conhecimentos. A capacitação estimula os profissionais para a inclusão de novas ações na 

rotina dos serviços de saúde, melhorando o desempenho das equipes e a produção dos 

serviços de saúde. 
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