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RESUMO 

 
Amparado por um conceito ampliado de saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi 

criado, em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, para ser um sistema de saúde dos 

mais de 180 milhões de brasileiros. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é entendida 

como projeto de reorganização da Atenção Básica e de implementação do novo Modelo 

Assistencial que está expresso na Constituição Brasileira. A Educação Permanente se 

faz necessária, porque ela é entendida como um processo educativo, que possibilita o 

surgimento de um espaço para pensar e fazer no trabalho, destacando-se o papel 

fundamental das instituições de saúde no desenvolvimento permanente das capacidades 

dos trabalhadores o qual contribui para o bem-estar social. Os objetivos do presente 

trabalho foram relatar a experiência de aprendizagem e as reflexões realizadas no pensar 

e fazer nas ações de saúde mediadas pelo Curso de Especialização em Saúde da Família 

como também apresentar os portfólios produzidos ao longo do curso. Trata-se de um 

relato da experiência mediada pelo Curso de Especialização em Saúde da Família 

oferecido pela Universidade Federal do Ceará em parceria com a Universidade Aberta 

do SUS, na modalidade semipresencial que ocorreu no período de agosto de 2010 a 

setembro de 2011. Ao longo do curso ocorreram atividades virtuais que contribuíram 

para aprendizado, tais como, fórum de discussão, relato das atividades do dia a dia de 

trabalho na Unidade Básica de Saúde, chat, trabalhos em grupo, tarefas individuais. 

Ademais, ao final de cada disciplina era produzido um portfólio para relato da 

aprendizagem mediada por cada uma das disciplinas e reflexões dos impactos da 

disciplina na atuação profissional. Para sua construção, foram utilizados artigos 

científicos, o material didático do curso e as experiências profissionais. Ao final do 

Curso, todos os portfólios foram reunidos e apresentados em forma de capítulos. O 

CESF possibilitou a consolidar os conhecimentos obtidos em minha formação e a 

refletir sobre as ações desenvolvidas junto com a equipe da estratégia saúde da família 

em que trabalho e a desenvolver as ações de saúde visando à qualidade de vida e o bem-

estar social cada vez mais. Com a conclusão do curso acredito que mim torno um 

profissional capacitado e especializado na ESF, capaz de promover á saúde, prevenir, 

recuperar e reabilitar as doenças e agravos mais freqüentes na comunidade em que 

trabalho, e na manutenção da saúde da comunidade. Tudo isso de acordo com os 

conceitos consolidados e de novos conceitos aprendidos, criar protocolos, estratégias e 

métodos com o objetivo de aumentar a capacidade de enfrentar e resolver determinados 

problemas e situações na comunidade em que atuo. O Curso de Especialização em 

Saúde da Família da Universidade Federal do Ceará em parceria com a Universidade 

Aberta do SUS permitiu que ocorresse a formação dos profissionais de saúde da família 

com conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para atuação na Atenção Básica 

dentro da rede do SUS, melhorando continuamente a qualidade no atendimento. 

 

Palavras-chave: Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Educação à Distância. 
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ABSTRACT 

 
Supported by an expanded concept of health, the single health system (SUS) was 

created in 1988 by the Brazilian Federal Constitution, to be a system of health of more 

than 180 million Brazilians. The family health Strategy (ESF) is understood as a project 

of reorganization of basic care and implementation of new Assistive Model that is 

expressed in the Brazilian Constitution. Continuous education is required, because it is 

understood as an educational process, enabling the emergence of a space for thinking 

and doing at work, highlighting the key role of health institutions in the permanent 

development of the capacities of workers which contributes to social welfare. The goals 

of this work were reporting the learning experience and the reflections made in thinking 

and actions of health mediated by the specialization course in family health as also 

present portfolios produced throughout the course. This is an account of experience 

mediated by the specialization course in family health offered by the Federal University 

of Ceará in partnership with the Open University of SUS, semipresencial mode that 

occurred in the period August 2010 to September 2011. Throughout the course virtual 

activities occurred that contributed to learning, such as, discussion forum, reporting of 

the activities of the day to day work in basic health unit, chat, group work, individual 

tasks. Furthermore, the end of each subject was produced a portfolio to account of 

learning mediated by each of the disciplines and reflections of the impacts of discipline 

in professional performance. For its construction, were used in scientific articles, the 

didactic material of the course and the professional experiences. At the end of the 

course, all portfolios were gathered and presented in the form of chapters. The CESF 

made it possible to consolidate the knowledge obtained in my training and to reflect on 

the actions developed along with the family health strategy team in that work and to 

develop the health actions aiming at the quality of life and social well-being 

increasingly. With the completion of course believe me around a professional trained 

and specialised in ESF, able to promote health, prevent, recover and rehabilitate the 

most frequent diseases and grievances in the community in which they work, and in 

maintaining the health of the community. All this in accordance with the consolidated 

concepts and new concepts learned, create protocols, strategies and methods with the 

goal of increasing the capacity to tackle and resolve certain problems and situations in 

the community in which they work. The specialization course in family health of the 

Federal University of Ceará in partnership with the Open University of SUS allowed to 

occur the formation of family health professionals with knowledge, skills and attitudes 

necessary for performance in basic care within the network of SUS, improving 

continuously the quality in attendance. 

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

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 
AVA-Ambiente Virtual de Aprendizagem 

ABS- Atenção Básica á Saúde 

CAPS- Centro de Atenção Psicossocial  

CPO- Média de Números de Dentes Cariados(C), Perdidos(P) e Obturados (O)  

CEP-Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos 

CESF-Curso de Especialização em Saúde da Família 

ESF-Estratégia de Saúde da Família 

EAD-Educação á Distância 

MS-Ministério da Saúde 

NASF- Núcleo de Apoio à Saúde da Família  

PES-Planejamento Estratégico Situacional 

SB-Saúde Bucal 

SUS-Sistema Único de Saúde 

TIC-Tecnologias das Informações e Comunicações 

UBS-Unidade Básica de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

SUMÀRIO 

 
1 

2 

INTRODUÇÃO                                                                                                11 

OBJETIVOS GERAIS                                                                                    13                                                                                            

3  METODOLOGIA                                                                                            14 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO: PORTIFÓLIOS                                       15 

4.1 Educação à Distância                                                                                        15 

4.2 Processo de Trabalho em Saúde                                                                       18 

4.3 Modelo Assistencial e Atenção Primária à Saúde                                            21 

4.4 Saúde Mental e Violência                                                                                 24 

4.5 Saúde da Mulher no Ciclo Vital                                                                       25 

4.6 Saúde Ambiental, Acidentes Naturais, Artificiais e os Riscos para a Saúde da 

Família                                                                                                               27 

4.7 Atenção Básica de Saúde no Contexto da Saúde Bucal                                  28 

4.8 Atenção Básica à Saúde das Pessoas com Deficiência                                     31 

4.9 Planejamento e Avaliação de Ações de Saúde                                                 33 

4.10 Tecnologia para Abordagem do Indivíduo, da Família e da Comunidade: 

práticas pedagógicas em atenção básica à saúde                                                35 

4.11 Interdisciplinaridade,  Bioética e  Abordagem Integral dos  Processos de    

Saúde                                                                                                                 36 

5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                         38 

REFERÊNCIAS                                                                                             39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 
                       Amparado por um conceito ampliado de saúde, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) foi criado, em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, para ser um 

sistema de saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros (BRASIL, 2011). A Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) é entendida como projeto de reorganização da Atenção 

Básica e de implementação do novo Modelo Assistencial que está expresso na 

Constituição Brasileira. A ESF é formada por equipes que são responsáveis, pelo 

acompanhamento de um numero    definido de famílias, localizadas em uma área 

geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção de saúde, prevenção, 

recuperação e reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da 

saúde desta comunidade (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 2011). 

                     De acordo com o Ministério da Saúde, a Atenção Básica à Saúde (ABS), 

constitui um conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, situados no primeiro 

nível de atenção dos Sistemas de Saúde, voltados para a promoção da saúde a prevenção 

de agravos, o tratamento e a reabilitação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 

2011). E as ações de saúde visando um bem-estar social se fazem necessário que as 

equipes do ESF estejam em formação continua. A Educação Permanente se faz 

necessária, porque ela é entendida como um processo educativo, que possibilita o 

surgimento de um espaço para pensar e fazer no trabalho, destacando-se o papel 

fundamental das instituições de saúde no desenvolvimento permanente das capacidades 

dos trabalhadores o qual contribui para o bem-estar social (COELHO, 2008). 

                    Considerando as dificuldades enfrentadas por profissionais de 

saúde que atuam nas diversas áreas do saber, com relação ao acesso a formação 

continuada vê a Educação à Distância (EAD) como uma estratégia para educação 

permanente frente às novas tecnologias e como uma inovação pedagógica na educação 

(OLIVEIRA, 2007). Foi com esta proposta que surgiu o Curso de Especialização em 

Saúde da Família da Universidade Federal do Ceará em parceria com a Universidade 

Aberta do SUS.  

Sou enfermeira e trabalho desde 2008 na ESF do distrito de Belém 

localizada no município de Quixeramobim. Sempre gostei de trabalhar na Atenção 

Básica e antes planejava trabalhar nesta área, e o Curso de Especialização em Saúde da 
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Família (CESF) mim possibilitou tornar-me especialista em Saúde da Família. O CESF 

possibilitou a consolidar os conhecimentos obtidos em minha formação e a refletir sobre 

as ações desenvolvidas junto com a equipe da estratégia da família em que trabalho e a 

desenvolver as ações de saúde visando à qualidade de vida e o bem-estar social cada vez 

mais. A CESF se tornou acessível pelo seu processo de aprendizagem à distância com a 

utilização de Tecnologia das Informações e das Comunicações (TIC), na modalidade 

semipresencial, porque como trabalho na zona rural, chegando à zona urbana no final da 

tarde ficaria impossível frequentar um curso regular. 
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2. OBJETIVOS GERAIS 

 

  

 Relatar a experiência de aprendizagem e as reflexões realizadas no pensar e 

fazer nas ações de saúde mediadas pelo Curso de Especialização em Saúde da 

Família; 

 Apresentar os portfólios produzidos ao longo do curso. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

                    Trata-se de um relato da experiência mediada pelo Curso de Especialização 

em Saúde da Família oferecido pela Universidade Federal do Ceará em parceria com a 

Universidade Aberta do SUS, na modalidade semipresencial. O curso ocorreu no 

período de agosto de 2010 a setembro de 2011. 

                    As disciplinas ofertadas foram: Educação a Distância, Processo de 

Trabalho em Saúde, Modelo assistencial e atenção primária à saúde, Saúde Mental e 

violência, Saúde da Mulher, Saúde Ambiental, Acidentes Naturais, Artificiais e os 

Riscos para á saúde da Família, Atenção Básica de Saúde no Contexto de Saúde Bucal, 

Atenção Básica à Saúde das Pessoas com Deficiência, Tecnologias para a Abordagem 

do Individuo, da Família e da Comunidade práticas pedagógicas em Atenção Básica á 

Saúde, Planejamento e a Avaliação das Ações de Saúde, Interdisciplinaridade, Bioética 

e Abordagem Integral dos Processos de Saúde. 

Ao longo do curso ocorreram atividades virtuais que contribuíram para 

aprendizado, tais como, fórum de discussão, relato das atividades do dia a dia de 

trabalho na Unidade Básica de Saúde, chat, trabalhos em grupo, tarefas individuais. 

Ademais, ao final de cada disciplina era produzido um portfólio para relato da 

aprendizagem mediada por cada uma das disciplinas e reflexões dos impactos da 

disciplina na atuação profissional. Para sua construção, foram utilizados artigos 

científicos, o material didático do curso e as experiências profissionais. Ao final do 

Curso, todos os portfólios foram reunidos e apresentados em forma de capítulos.  

Para 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 

 

 

4.1Educação a distância (EaD) 

 

            A Educação a Distância sustenta a sua evolução num eficaz sistema de 

interação entre a instituição que promove o curso e o aluno. Este fato explicita o 

estabelecer de uma relação direta entre o desenvolvimento da educação à distância e os 

avanços ocorridos nas tecnologias da informação e comunicação.  

            As evoluções das tecnologias da informação e comunicação abrem crescentes 

oportunidades de troca de informação, interação, intercâmbio de idéias entre os alunos e 

a instituição que promove o curso e entre os alunos entre si. Possibilita desse modo a 

criação de comunidades de aprendizagem em rede, em que a biodirecionalidade e a 

cooperação, reduzem a distância com os alunos. Apesar da evolução tecnológica, 

assiste-se a uma realidade em que as novas tecnologias não se limitam a substituir as 

anteriores na totalidade. As tecnologias mais recentes adicionam o seu potencial ao 

valor das anteriores. Contudo entre o aparecimento de uma tecnologia e a sua utilização, 

há uma defasagem temporal, motivada pela dificuldade de acesso e de competência para 

a sua utilização.  

            A conjunção dessas características confere à EaD um potencial de aumentar a 

eficiência do processo ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que amplia o alcance 

do mesmo. Entretanto, existe uma corrente de pensamento que defende que a EaD, 

diferente de ajudar a democratizar o ensino, atua exatamente de forma contrária. Uma 

vez que a grande maioria da população não tem acesso às novas tecnologias, qualquer 

elemento que valorize esses meios, sem disponibilizá-los para todos, estaria 

contribuindo para o aumento da desigualdade e, desta forma a EaD acabaria 

contribuindo para a exclusão digital, educacional e, consequentemente, social.  

            Acompanhando a revolução digital, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9394/96) trata do assunto Educação a Distância, nos seus 

artigos 80 e 81,privilegiando como suas principais características flexibilidade, 

qualidade, criatividade, iniciativa, individualização, estímulo e autoconfiança do 

alunado. Esse processo de conceitualização da EAD expressa toda uma dinâmica social 

atravessada pelas lutas hegemônicas, onde o cerne da questão é o público e o privado.  
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Os avanços dos processos de globalização vão delineando novos objetivos presentes nas 

políticas públicas de EAD. O antigo binômio educação e desenvolvimento vai se 

transformando paulatinamente em educação, desenvolvimento e cidadania, constatando-

se  

um avanço na cidadania mas, também, da cidadania que passa prioritariamente pelo 

mercado.  

Para pensar a EAD como uma prática social estruturante, transformadora, portanto, 

crítica, como um projeto político social local/regional/mundial como prioridade e 

possibilidade social, abrangendo os diversos níveis de ensino, é necessário discutir a 

questão do financiamento e alocação dos recursos públicos.                      

            A disciplina de EaD foi organizada em cinco aulas, foram realizados durante  a 

disciplina dois fóruns, uma tarefa, um questionário, um chat e realizadas avaliações da 

disciplina, da tutoria e do aluno. Na primeira aula foi discutido o que é Ead? Realizado 

dois fóruns, um de apresentação e outro sobre discussão entre os alunos sobre o que é 

EaD. 

                    Fórum 1:Apresentação 

                Olá. Eu sou Ana Cristina de Oliveira, Enfermeira, trabalho atualmente na 

ESF/ADS 15, na cidade de Quixeramobim. Minhas expectativas sobre o curso são as 

melhores, sempre fui muito apaixonada por saúde pública e há 15 anos venho 

acompanhando sua evolução aqui no Brasil espero ampliar meus conhecimentos e que 

este conhecimento venha a contribuir para a minha prática, e que eu possa também 

contribuir para quê a ESF evolua cada vez mais, no intuito de satisfazer e atender com 

excelência as famílias do nosso BRASIL! 

               Fórum 2:O que é EaD? 

               A distância nunca existiu para os meios de comunicação, e quando este meio 

de comunicação é usado para o ensino e aprendizagem não é diferente. A educação  à 

distância é o ensino onde normalmente o professor e os alunos não se encontram em um 

ambiente físico, mas utiliza os meios de comunicação para que ocorra o ensino e 

aprendizagem, criando ambiente para que ocorra a educação à distância (ex: ambiente 

virtual de aprendizagem, AVA).  A educação à distância já existe há mais de um século, 

o que mudou foi à rapidez em que está ocorrendo, com as modernas e avançadas 

tecnologias. As contribuições são imensas, o aumento da oferta dos cursos de formação 
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para os profissionais de saúde, a rapidez da atualização das aulas ofertadas, não precisar 

sair do seu ambiente de trabalho para realizar essa formação. 

             EaD  é um processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, no qual 

o professor e o aluno encontram-se afastados por contingências de distanciamento 

geográfico, pelo tempo ou ambos. As tecnologias provêm o(s) meio(s) para que , em 

ocorrendo a comunicação, a interação entre professor e alunos, do aluno com o material 

a ser aprendido, e dos alunos entre si, o ensino se processe favorecendo a ocorrência 

efetiva do aprendizado(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 2011). 

              Nesta aula houve uma resposta as minhas expectativas, contribuindo para que 

ampliasse os meus conhecimentos, favorecendo ao bom êxito na aprendizagem durante 

o curso. 

             Tarefa 1: Faça uma síntese sobre o conceito de autonomia e sua relevância para 

o sucesso do aprendiz na educação a distância em Saúde. 

            Autônomo é aquele que é o principal agente de seu próprio processo ensino-

aprendizagem. Ao se falar em autonomia, se pensa em uma formação contínua, que 

exija a capacidade de ser seu próprio autor na formação do seu desenvolvimento pessoal 

e profissional, estamos construindo o nosso vir a ser, e ser mais. 

O segredo da autonomia – a construção da metodologia do aprender a aprender. 

               E essa autonomia será a mola mestra para o sucesso da aprendizagem na 

educação a distância em saúde. O aluno terá autonomia para decidir sobre seus horários 

de estudar, iniciativa para pesquisar, ser autodidata, ter responsabilidade na sua própria 

educação (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 2011). 

               O aluno terá a capacidade de tomar para si sua própria formação, permitindo a 

desenvolver competências, para o melhor desempenho profissional, trazendo para si e 

para sua clientela benefícios. Mas, essa autonomia mesmo na educação á distância terá 

que ser compreendida, respeitando os prazos da conclusão de tarefas, organizando os 

horários para o maior sucesso do processo do ensino-aprendizagem. 
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4.2-Processo de Trabalho em Saúde  

          

            
             

            Norma que regulamenta o Programa de Saúde da Família (PSF) é uma estratégia 

prioritária para mudança do modelo assistencial. O PSF preconiza que o indivíduo seja 

visto de maneira integral e acompanhado continuamente o seu modo de viver e que as 

ações sejam de promoção à saúde e proteção das doenças e ainda, que a intervenção do 

setor saúde deverá ser para garantir a qualidade de vida da população de sua área de 

abrangência.  

             Diante do exposto, vejo que o modelo de assistência à saúde no Brasil ainda não 

está plenamente consolidado, apesar de está iniciando a execução das diretrizes 

estabelecidas na VIII Conferência Mundial de Saúde.  

            O que é necessário para que todos sintam o universo do outro é uma participação 

no processo de trabalho e uma troca sadia e crescente de informações sobre o que se 

vive na realidade de cada um. Vemos aqui a importância dos conselhos locais de saúde, 

as reuniões de avaliação, os cursos intersetoriais, a comunicação em educação a 

distância, momentos de  

troca de conhecimentos em prol do desenvolvimento da saúde como um todo.  

            O Programa de saúde da família surge como uma estratégia de reorientação do 

modelo de saúde até então vigente, nessa estratégia o foco da atenção é direcionada a 

família propondo uma mudança na organização do trabalho que deve visar praticas 

resolutivas e integrais de maneira que o usuário fique dentro do seu contexto familiar e 

sócio-cultural contribuindo assim pra o melhor atendimento e um melhor serviço e 

saúde. 

            A disciplina foi organizada em cinco aulas, dois fóruns, e uma tarefa e realizado 

as avaliações. 

 

Município de Quixeramobim 
 

 

      Quixeramobim é um município brasileiro do estado do Ceará localizado na 

Mesorregião dos Sertões Cearenses. É a terra de Antônio Conselheiro, importante 

homem da história do Brasil. O Município caracteriza-se por ter a maior produção 

leiteira do estado do Ceará. Nos últimos 10 anos, vem experimentando um grande 

progresso econômico com a chegada de indústrias que oferecem milhares de empregos. 
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Isso transformou Quixeramobim no maior centro urbano do sertão central. Em 2007, a 

cidade ultrapassou a marca dos 68 mil habitantes e agora em 2010 já chega a mais de 73 

mil habitantes. 

 

    Algumas lideranças tem contribuido para o crescimento e desenvolvimento do 

municipio,o prefeito anterior e o atual se empenham bastante em todas as areás: 

educação,saúde,segurança,infra-estrutura,moradia,esporte,lazer,assistência social as 

familias carentes e em situações de risco.Na areá cultural temos: Folia dos Reis 

(janeiro), Carnaval (fevereiro), Tributo a Antônio Conselheiro (13/março), Semana 

do Livro Infantil (13 a 19/abril), FERBOI - Festa Regional do Gado Leiteiro 

(maio,julho e setembro), Festa do Padroeiro (31/maio a 13/junho), Festival de 

Quadrilhas (junho), Grande Vaquejada de Quixeramobim (31/setembro a 

01/outubro), Centenário de Morte de Antônio Conselheiro (05/outubro), Festa do 

Município (agosto).Na área da saúde o município é delimitado por 18 áreas 

descentralizadas de saúde,atendidas pela estratégia do saúde da família á 14 anos, as 

demais unidades de saúde são: Hospital Regional Dr. Pontes Neto, Hospital Infantil 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, IML Quixeramobim, Corpo de Bombeiros de 

Quixeramobim.Não muito diferente dos outros municipios sobre a rotatividade dos 

profissionais médicos na estratégia do saúde da familia. 

 

      A unidade do Saúde da Familia de Vila de Belém,ADS 15 funciona desde antes da 

implantação do ESF,situada na zona rural de Quixeramobim.Trata-se de uma construção 

feita para funcionamento da unidade de saúde,feita de acordo com os padrões 

preconizados pelo Ministério da saúde,precisando atualmente apenas de 

manutenção.Sua areá é adequada para o atendimento da demanda,composta de 800 

familias.Com espaços amplos sendo possível acolher a demanda para o atendimento e 

realização de reuniões.A unidade encontra-se com alguns recursos,realizado várias 

solicitações para alguns recursos que estão faltando,a gestão da atenção básica conta 

com alguns projetos para suprir a demanda dos mesmos. 

      A equipe da ADS 15 é fomada de uma médica Dra. Solange,natural do 

Paraná,especialista em Saúde da Familia,uma enfermeira Ana Cristina atualmente 
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cursando especialização em Saúde da Familia á dois anos na equipe,por um auxiliar de 

enfermagem Zenaidio funcionário á vinte e cinco anos com curso de auxiliar de 

enfermagem,um atendente de enfermagem Diassis funcionário terceirizado,três 

orientadores  de saúde Maria ,Gorete e Valfredo funcionários á vinte e cinco anos,não 

acompanharam a educação permanente oferecida pelo municipio,por isso podendo 

apenas realizar atividades de orientações a comunidade e onze agentes comunitários de 

saúde,Teresa,Rita,Lúcia,Luciene,Valdetânia,Maria,Júnior,Silvânia com capacitação em 

Técnico de Agente Comunitário de Saúde e várias outras capacitações.E completando as 

onze ACSs Patricia ,Diacira e Michelle fúncionárias contratadas sem seleção ou 

concurso,sem capacitações ou cursos.A equipe no momento se encontra sem 

profissionais de saúde bucal. 

     A unidade de saúde funciona de segunda á sexta-feira de 7:00 ás 17:00 hrs.,além do 

atendimento no posto sede é realizado nas terça-feiras atendimento nos pontos de 

atendimento,a demanda é atendida em 

grupos:hipertensos,diabeticos,crianças,gestantes,atenção a mulheres e a demanda 

livre.Os problemas existem,como alguns recursos que algums vezes falta,alguns clientes 

que não se acostumam com a forma como é organizado o atendimento a 

comunidade,que é agendado,a primeira vez e o retorno,as urgências são atendidas sem 

marcação e as emergências encaminhadas e levadas no transporte da unidade para o 

hospital da cidade.Falta também um maior esclarecimento da comunidade,mas dificil 

por ainda contar com a falta de escolaridade de algumas pessoas da comunidade,por 

comodismo pois a comunidade tem escolas com educação infantil,fundamental e 

médio,escolas que apoiam muito a equipe em parcerias. 

           As normas regulamentadoras e as políticas de saúde públicas estão prontas, no 

papel está tudo consolidado, mas quando se coloca a expressão a realidade é outra, nos 

faz pensar e analisar o porquê, concluindo, a realidade é outra porque não existe uma 

promoção a saúde eficiente, não existe entendimento sobre o que é atenção primária a 

saúde, e não é só a comunidade e a sociedade que não tem este entendimento, incluem 

os gestores maiores e os políticos (governantes), os políticos sim porque eles usam o 

sistema para fazer politicagem. E quando chega à participação popular, também deixa 

muito a desejar, porque não existe está participação popular, e os poucos que participam 

não estão empenhados e capacitados para uma participação, mas eficiente e competente. 
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Tem que deixar bem claro que a responsabilidade sobre a saúde não é só do governo, o 

governo tem que através dos seus profissionais realizarem promoção em saúde, quer 

dizer capacitar a sociedade para ter uma melhor qualidade de vida, mas  em seguida a 

sociedade e comunidade têm que saber qual é sua responsabilidade. Enfim temos tudo 

para que o nosso sistema funcione só falta organizar e distribuir as responsabilidades. 

       A comunicação é essencial no processo de trabalho, sem ela não existira educação, 

prevenção, o cuidado, a assistência e a cura. Mas está comunicação tem que levar em 

consideração as diferenças, para que ocorra efetivamente a comunicação. Planejar 

assistência levando em consideração a cultura local, o nível de escolaridade, as religiões 

existente, a formação familiar e a economia da região, incluindo nas formas de 

comunicação. Desta maneira poderemos falar uma linguagem respeitando as diferenças 

e alcançando objetivos, qualificando a comunidade para o seu próprio cuidado de saúde. 

E através da comunicação poderemos assistir educar, prevenir, cuidar e curar. 

     Os determinantes sociais em saúde vão ter diferença na forma como é vista 

individual ou em grupo, de acordo com as condições econômicas, a formação 

educacional e cultural. E o profissional de saúde tem que ter a habilidade para 

reconhecer as diferenças, para que se tenha uma assistência que veja o cliente com um 

todo e não só a patologia orgânica, que tenha a visão do meio que cerca o cliente e a 

clientela (individuo comunidade). Quanto aos determinantes sociais é vista em grupo, as 

redes sociais são muito importantes, dentro das associações onde se tem uma relação 

afetiva e educativa, é a forma do cliente promover a cidadania individual e 

coletivamente se realizando com reivindicações que irão beneficiar não só 

individualmente, mas coletivamente. E quando  os determinantes sociais é vista 

individualmente a família é alicerce fundamental na formação do individuo, a família é 

a base de tudo. 

 

 

4.3 Modelo Assistencial e Atenção Primária a Saúde 
                 

 

O modelo assistencial em saúde constitui-se de uma combinação técnica entre 

resolver problema e atender necessidades de saúde coletiva ou individual, compostas 

pelo perfil epidemiológico de determinada população, com necessidades sociais de 

saúde definidas historicamente, ou seja, são racionalidades e não modelos ou formas 
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de seguimentos que vão definir as intervenções e medidas a serem tomados. Esses 

modelos assistenciais podem está voltados para a demanda espontânea ou para 

necessidades de saúde, convivendo entre si de forma contraditória ou complementar 

(ROUQUAYROL, 2003).  

       Com a i plantação das ESF, um novo modelo assistencial de saúde é proposto 

com vistas a trabalhar a saúde de forma holística, tendo como foco a prevenção e a 

promoção da saúde do indivíduo, da família e da comunidade. Investiu-se em equipes 

de saúde compostas por médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde, delimitadas em um território definido com o propósito de 

enfrentar e resolver os problemas identificados na área adscrita. Seu maior objetivo 

era desbancar a prática assistencialista hospitalocêntrica (ROSA, 2003). 

 

Fórum 1:Conceito 

Modelo assistencial de saúde é a forma com é organizada e realizada a assistência á 

saúde.Dentro deste modelo está inserido qual tipo de atenção á saúde é prestada a 

população,sendo ela primaria ,secundária e terciária.No município que trabalho 

contempla as três ,a primaria através da ESF,a secundária através do hospital que atende 

a região e a terciária através do CAPS.Contemplando os modelos 

hospitalocêntrico,mediocentrico e campanhista.E ao longo dos anos o Brasil vem 

tentando melhorar cada vez mais a assistência a saúde ,e para quem tem acompanhado 

teve uma crescente evolução,se nos compararmos com outros países estamos no 

caminho certo,e bem melhor que muitos. 

                  Tarefa: Em relação ao desafio de implementar a mudança do modelo Em 

relação ao desafio de implementar a mudança do modelo assistencial responda as 

seguintes questões:  

 

1. Quais das estratégias e ações que sua equipe tem utilizado visando à mudança do 

modelo assistencial?  

 

2. Quais as dificuldades mais freqüentes na perspectiva da mudança do modelo 

assistencial que prioriza as ações curativas para um modelo que busca a melhoria da 

qualidade de vida da população?  
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Escreva um texto (no mínimo vinte linhas) sintetizando suas respostas às questões 

acima e envie para o ambiente Moodle. 

           A estratégia utilizada na equipe que trabalho foi criada, com a necessidade 

emergencial de organização da demanda crescente e desordenada, que existia na área 

descentralizada de saúde na qual equipe que trabalho atua, estratégia usada foi o 

agendamento do atendimento oferecido a comunidade, o paciente sai da unidade 

sabendo o dia do seu retorno e a importância de não faltar, atendimentos organizados 

em grupos. 

           As ações desenvolvidas incluem: A demanda espontânea é atendida quando nos 

casos agudos e de urgência, no acolhimento, na marcação de exames e agendamento de 

consultas, realização de procedimentos como os curativos, TRO, retirada de pontos, 

administração de medicações injetáveis, hidratação venosa, nebulização e também o 

diagnóstico e o tratamento de agravos. A demanda programada através de atendimentos 

organizados em grupo, na segunda-feira planejamento familiar, puericultura e a 

demanda espontânea e algumas ocasiões visita na escola com realização de palestras 

educativas e com a participação do NASF, na terça-feira visita as comunidades de difícil 

acesso com atendimento a todos os grupos, na quarta-feira atendimento ao grupo de 

hipertensos e diabéticos pela manhã, diagnóstico precoce do câncer e demanda 

espontânea á tarde, na quinta-feira visita domiciliar na assistência ao idoso portador de 

doenças crônico ou outro agravo á saúde e diagnóstico precoce do câncer pela manhã, 

pré-natal á tarde, na sexta-feira reunião com a coordenação com planejamento das 

ações, informes e educação permanente. 

      As dificuldades encontradas são: a cultura e o costume local, da alta medicalização, 

o paciente só sai satisfeito se sair com o medicamento na mão, que na maioria das vezes 

não tem necessidade, alguns ainda são analfabetos, as lideranças da comunidade 

(associação, políticos, professores) não sabe o que é atenção primária á saúde, quer 

dizer mesmo os que não  são analfabetos não sabe qual a atuação e competência da 

equipe da saúde da família (a falta de informação), que aos poucos vai se 

compreendendo através da informação que vai sendo dada na UBS, nas reuniões do 

conselho distrital de saúde, a pouca participação popular nas reuniões da comunidade 

com a equipe também dificulta, a desvalorização do profissional agente comunitário de 

saúde pela comunidade. 
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     Acredito que estamos no caminho certo, só não podemos impor e querer que estas 

mudanças sejam aceitas em um curto prazo, aos poucos a comunidade irá compreender 

que essas mudanças são necessárias, para que eles tenham um atendimento integral, e 

que propicie uma excelente qualidade de vida. 

 

 

 

4.4 Saúde Mental e Violência 

 

 

          Fórum 1: Com a intenção de vivenciar o conteúdo apresentado nesta aula, 

pesquisa sobre as funções de algum serviço criado pela reforma psiquiátrica, como: 

CAPS, Hospital de residência terapêutica ou leitos psiquiátricos em hospital geral. 

            A inserção das pessoas portadoras de transtornos mentais na sociedade é um 

processo bastante delicado, tendo que ser feita de forma bastante cuidadosa, levando em 

consideração a visão da comunidade em relação a esses cidadãos e respeitando os 

direitos destes pacientes. É bastante difícil resgatar o entendimento real do que é viver 

em sociedade, destes pacientes que foram excluídos totalmente deste convívio em 

sociedade. E neste contexto as residências terapêuticas de acordo com o que pesquisei, 

me parecem uma forma natural de resgatar esta consciência ou aprender como é viver 

em sociedade mesmo que existam algumas limitações.  

           As residências terapêuticas são casas localizadas em espaços urbanos, 

constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de 

transtornos mentais graves, egressas de hospitais psiquiátricos ou não. As residências 

terapêuticas devem em primeiro lugar garantir o direito à moradia das pessoas egressas 

de hospitais psiquiátricos e de auxiliar o morador no seu processo. Os direitos de morar 

e de circular nos espaços da cidade e da comunidade são, de fato, os mais fundamentais 

direitos que se reconstituem com a implantação nos municípios de Serviços 

Residenciais Terapêuticos. 

           Uma Residência Terapêutica deve acolher, no máximo, oito moradores. De 

forma geral, um cuidador é designado para apoiar os moradores nas tarefas, dilemas e 

conflitos cotidianos do morar, do co-habitar e do circular na cidade, em busca da 

autonomia do usuário deve estar territorialmente referenciada a um centro de atenção 
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psicossocial e operar junto à rede de atenção à saúde mental dentro da lógica do 

território. Especialmente importantes nos municípios-sede de hospitais psiquiátricos, 

onde o processo de desinstitucionalização de pessoas com transtornos mentais está em 

curso, às residências são também dispositivos que podem acolher pessoas que em algum 

momento necessitam de outra solução de moradia. 

            A diferença de um hospital psiquiátrico para uma residência terapêutica é muito 

grande, primeiro o paciente estará vivendo em sociedade não estará preso às grades que 

existem no hospital psiquiátrico, terá sua individualidade e sua convivência em grupo e 

sociedade garantida ao mesmo tempo. Irá aprender a ter independência no seu auto-

cuidado. Será incluído na sociedade como um cidadão com direitos e deveres, e estará 

fazendo o seu acompanhamento e tratamento de saúde ao mesmo tempo.           Estes 

pacientes têm muita sorte porque apesar deste transtorno ser muito difícil se conviver a 

saúde mental tem evoluído bastante, tanto cientificamente como financeiramente. Quem 

no auge do sucesso do hospital psiquiátrico iria imaginar que ao invés de fazer terapia 

com choque iria apenas tomar um comprimido certo financiado pelo sistema único de 

saúde e caríssimo, ou iria apenas fazer uma terapia em grupo com profissionais que 

realmente se importam com os pacientes. Foi muito evolução, gostaria bastante que 

acontecesse o mesmo com os outros setores da saúde. 

 

 

4.5 Saúde da Mulher no Ciclo Vital 

 

   

            Foi lançado em 2008, pelo Governo Federal, o II Plano Nacional de Políticas 

para Mulheres. Nele há um capítulo que trata da política de saúde da mulher, 

ressaltando que todas as brasileiras, em suas diversas faixas etárias, grupo social ou 

condição, devem ser atendidas  em suas necessidades. Para isso os gestores das três 

esferas (municipal, estadual e federal) dentro das suas atribuições e competências, 

devem dar prioridade ao assunto e garantir as condições necessárias para a 

implementação da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher.  

             Tendo em vista a disciplina de Saúde da Mulher, ficou mais claro que essa 

Política requer ações e serviços de saúde que garantem os direitos humanos das 

mulheres, reduzindo a mortalidade feminina por causas que podem ser prevenidas e 
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evitadas. Sem falar na sua abrangência que vai desde a assistência à gestante, com pré-

natal, parto e pós-parto, planejamento familiar e prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis e o diagnóstico precoce do câncer. 

                    A população feminina de Quixeramobim é de 36.173 mulheres, segundo 

censo de 2010 (IBGE). Como em todo o Brasil as mulheres de Quixeramobim também 

são trabalhadoras, chefes de família: operárias, donas-de-casa, enfermeiras, 

comerciante, empresaria, moto-taxistas, agricultoras etc. A remuneração são as 

melhores, as mulheres tem um maior grau de escolaridade que os homens. 

     A mulher na sua fase mais plena e completa merece e tem o direito de uma 

assistência de saúde completa e eficiente.  A gestante deve ser assistida para que seja 

devidamente encaminhada para qual assistência será necessária ao longo de sua 

gestação, se pré-natal de baixo risco ou alto risco, devemos ficar atentos com os 

mínimos detalhes, não só para o parto, mas para toda a gestação, pois uma alteração no 

decorrer da gestação irá interferir na saúde do feto e da gestante não tendo retorno para 

uma condição de saúde favorável e ideal para os dois. Como preconiza o MS a gestante 

deve ter uma assistência, com consultas pré-natais com no mínimo de seis, junto com 

exames ofertados e necessários durante o acompanhamento, com vacinas não só DT, 

incluindo também as gestantes do grupo de riscos, ou seja, todas,  a Hepatite B, H1N1 

essas as mais recentes incluídas para as gestantes e orientações que irão garantir a plena 

saúde dos dois, principalmente porque os dois estão vulneráveis ,garantindo uma saúde 

plena se estendendo até a velhice. 

    Na área descentralizada de saúde 15 em que faço parte desenvolve ações como: busca 

ativa das mulheres para o exame citopatológico de colo uterino, exame clinico das 

mamas, solicitação de mamografia para rastreamento do câncer de mama, seguimento 

das mulheres com exames alterados e acompanhamento e orientações. A cobertura é 

realizada através de metas e a meta da equipe é acima de 100%.O fluxo  de referencia é 

bastante eficiente, com dois ginecologista e um mastologista, realizando mamografia, 

colposcopia biopsia de colo uterino e nódulos mamários. A estratégia utilizada para a 

busca ativa das mulheres é a visita domiciliar com os agentes de saúde, dia programado 

e agendado para a realização de coleta. 

   Em relação à situação de violência vivida pelas mulheres está aumentando a cada dia 

mais, não respeitando nem a idade é crianças, adultas, idosas e qualquer forma de 

violência, moral sexual e psicológica não é causada apenas por homem não a mulher 

também está agredindo as do seu próprio sexo. Assistência a essas vitima na área da 
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saúde quando procurados existe, o problema é que na maioria das vezes não se procura 

nem a assistência por falta de seguranças, setor da segurança tem que garantir o 

cumprimento da lei, a lei  existe o problema e que não é cumpridora, hoje como vimos 

na mídia uma juíza agredindo moral e fisicamente uma criança, mulher incapaz de se 

defender, vivendo essa aberração quem é que vai se sentir segura, ninguém. Esta 

existindo também um descontrole (transtorno) mental, que enquanto não for resolvido, 

irão existir estas aberrações. O que o profissional de saúde e a comunidade têm que 

fazer é cumprir a lei, apoiar, assistir, tratar (no caso do agressor), informar a 

comunidade através de palestras em sala de espera, escolas em reuniões de pais e 

mestres, mídia.  

 

 

4.6 Saúde Ambiental, Acidentes Naturais, Artificiais e os Riscos para a 

Saúde da Família 

 

            Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2005a) a saúde ambiental pode ser 

definida como a área da saúde pública que afeta o conhecimento científico, como 

também a formulação de políticas públicas que são relacionadas à interação entre os 

fatores do meio ambiente natural e saúde humana, esse meio relativo ao homem sobre a 

natureza condiciona e influencia a qualidade de vida dos seres humanos, para melhorá-

la segundo o padrão de sustentabilidade.  

            No Brasil necessitamos de uma política específica para a construção da área de 

saúde ambiental, bem como uma meta política que possa considerar a amplitude de 

variáveis que se esgotem ou restrinjam ao setor de saúde.  

            Compreendemos os registros de Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) 

realizados junto à Previdência Social (INSS) servem de dados estatísticos brasileiros de 

acidentes de trabalho.  

Os acidentes de trabalho no Brasil são divididos em:  

Acidentes típicos - Ocorrem no local e horário de trabalho ou fora do mesmo quando 

o trabalhador está executando ordem a serviço da empresa, viajando a serviço ou 

prestando serviços ao empregador. Incluem os acidentes com máquinas, equipamentos e 

ferramentas, quedas, queimaduras, atos de violência praticados nos ambientes de 

trabalho, como agressões, homicídios, etc.  
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Acidentes de trajeto - Ocorrem no percurso de casa para o trabalho ou vice-versa, 

não importando o meio de locomoção. Relacionam-se com as condições de transporte 

dos trabalhadores e a violência do trânsito nos centros urbanos.  

Doenças relacionadas ao trabalho - Incorporam doenças causadas pelo trabalho e 

as que são precipitadas, desencadeadas ou agravadas por ele. Grande parte dos acidentes 

tem repercussões osteomusculares como fraturas, amputações, lesões de tendões, etc.  

            As doenças relacionadas ao trabalho ou doenças profissionais decorrem também 

de lesões de situações de repetitividade, periculosidade, longas jornadas e ritmos 

intensos de trabalho, além de outros fatores.        

            Está disciplina nos leva a várias reflexões: Como trabalhar apenas para viver? E 

o desenvolvimento a qual perseguimos? Como trabalhar em busca do desenvolvimento 

sem prejudicar o ambiente e a saúde? 

     Se pensarmos bastante existirá uma angustia terrível, uma sensação de que tudo que 

conseguimos até hoje não tem importância, sem sentido, sem valor. Mas pensando bem 

o que nos angustia é que o desenvolvimento acontece de forma desigual, talvez se este 

desenvolvimento acabasse com a miséria, preservasse o meio ambiente e melhorasse a 

qualidade de vida refletindo na saúde de todos, não nos sentiríamos tão angustiados. 

      Acredito que estas reflexões e esta disciplina têm influências positivas e revivendo 

sentimentos que já existe entre nós. Será que se voltássemos ao tempo e vivendo em 

sociedade primitiva seriamos felizes e realizados, ou será que em sociedades 

tradicionais ou modernas. E essa busca pela felicidade e realização depende da visão 

individual de cada um e é nesta visão individual que esquecemos o coletivo, ocorrendo 

as iatrogenias ambientais. Pelo discurso responde a pergunta, que sim fiquei mais atento 

às questões ambientais que estamos vivenciando e uma transformação no meu ponto de 

vista. 

 

 

4.7 Atenção Básica de Saúde no Contexto de Saúde Bucal  

 

           As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal estão completas, tornando sua 

execução um processo de trabalho que assistira todas as linhas do cuidado (criança, 

adolescente, adulto e idoso), tendo como meta a produção do cuidado e está meta é de 
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grande relevância, pois, o profissional terá bastante êxito levando em consideração que 

a produção do cuidado levara o cliente para junto com o profissional de saúde se 

responsabilizar pela sua saúde.  

         A produção do cuidado traz consigo a proposta de humanização do processo de 

desenvolver ações e serviços de saúde. 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). 

         A unidade básica de saúde em que trabalho procura atender as propostas da 

Política Nacional de Saúde Bucal, mas infelizmente não consegue de forma continua e 

permanente atender de forma efetiva a atender as propostas. Na realidade quando 

acompanhada desde a implantação da Estratégia da Saúde da Família, consegue-se 

visualizar os avanços, inicialmente uma equipe de saúde bucal atendia duas áreas 

descentralizada de saúde e hoje os profissionais de saúde bucal estão inserido na 

Estratégia Saúde da Família na assistência apenas em uma equipe, sem sobrecarregar o 

profissional, houve avanços também nas referencias com a implantação dos Centros de 

Especialidades Odontológicas, no aumento das ofertas dos cursos de capacitação, 

atualização e especialização, na participação destes profissionais nas campanhas de 

prevenção e realização de ações educativas para promoção e prevenção. 

       As maiores limitações para atender as propostas da Política Nacional de Saúde 

Bucal são: a alta rotatividade dos profissionais, áreas muito extensas, diferenciação 

salarial entre os profissionais da equipe de Estratégia de Saúde da Família, a falta de 

recursos materiais e a falta de profissionais comprometidos com a assistência na saúde 

coletiva. 

          Na equipe em que trabalho passou vários meses sem o cirurgião dentista, atualmente 

estamos com o cirurgião dentista que atua muito bem no trabalho em equipe, no dia da 

realização do pré-natal as gestantes eram encaminhadas para o atendimento também com o 

dentista, as crianças no dia da puericultura. Mas reconheço que o profissional dentista ainda 

fica muito limitado apenas na parte curativa por conta da falta de informação e cultura da 

comunidade, a comunidade exige este atendimento, já houve casos em que a comunidade 

realizou algumas manifestações por conta destes problemas, e os gestores por questões 
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políticas e até desinformação prejudica o profissional. Sempre atuei muito bem no trabalho 

em equipe com o profissional dentista, e ele é um profissional fundamental na equipe. 

         Trabalho na zona rural e procuro no calendário das atividades e assistência 

desenvolvida colocar o atendimento itinerante uma vez na semana, que na minha equipe é 

na terça-feira, que facilita o trabalho em equipe e oportunidade de discutir sobre a 

assistência e atividades desenvolvidas. Sobre a assistência ao adolescente a demanda é 

organizada no atendimento na escola durante a aplicação do flúor que é semanal, realizando 

palestras, exames, agendamentos de atendimentos. 

           Na assistência a saúde bucal dos idosos ainda tem muito que fazer, pois os 

mesmos se encontram em condições de total mutilação. A condição de total mutilação 

dos idosos brasileiros se deve a falta de medidas educativas, em que se observa que 

essas medidas são realizadas apenas com a população escolar. As precárias condições 

de vida, a baixa oferta e cobertura dos serviços, o modelo assistencial predominante da 

pratica mutiladora aliada às características culturais, a falta do profissional dentista e 

muitas vezes o acesso difícil, contribuíram para esta mutilação, mesmo com este 

profissional fazendo parte da equipe saúde da família ainda existem poucos 

profissionais disponíveis para trabalhar. Segundo as pesquisas o Nordeste a situação é 

pior que a média nacional. 

          Em 2004, foi realizado um levantamento epidemiológico em Saúde Bucal no 

Estado do Ceará, doravante mencionado como SB-Ceará seguindo as orientações do 

levantamento nacional, o SB BRASIL 2003. Os dados obtidos de 19 municípios foram 

agregados aos dos cinco já existentes, compondo uma amostra final de 24 municípios os 

quais representam o estado do Ceará. O CPO-D médio para a faixa etária de 65 a 74 

anos foi de 28,35, logo maior que a média nacional, mostrando uma realidade que 

exigirá grandes desafios das instituições de saúde e seus profissionais para melhorar o 

quadro epidemiológico da saúde bucal no Ceará (CEARÁ, 2004). 
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4.8Atenção Básica de Saúde/Pessoas com Deficiência 

 

             Vejo que a inclusão está bastante presente na sociedade, só em as pessoas 

portadores de deficiência sair de dentro de suas casas com seus familiares é muito, pois 

viviam apenas nos seus domicílios, os próprios portadores estão conscientes e lutando 

por seus direitos, observei isto pessoalmente quando peguei um ônibus em fortaleza e 

este ônibus não estava adaptada, uma pessoa portadora de deficiência sempre pegava o 

mesmo ônibus, após algumas semanas aquela linha de ônibus estava com seus ônibus 

todos adaptados, houve a inclusão e com certeza o portador de deficiência lutou por essa 

inclusão quando se fez presente no dia a dia da sociedade. 

         A UBS em  que trabalho está parcialmente adaptado tem rampa, banheiros com 

portas largas, mas não tem cadeira de rodas e os próprios profissionais não estão 

preparados para acolher estas pessoas. Acredito que está deficiência dos gestores será 

corrigida, pois o que vai contar de agora em diante na qualidade do serviço ofertado será 

a estrutura das UBS para uma assistência de qualidade e não produções e números 

sem nenhuma estrutura e condições para realizar a assistência.  

        Quando se fala em cobertura de acordo com as diretrizes da Política Nacional de 

Saúde da Pessoa com deficiência na execução dessas diretrizes, posso confirmar que a 

promoção da qualidade de vida se faz presente na comunidade em que trabalho quando 

as famílias em situações de vulnerabilidade são assistidas também pelos centros de 

referencia em serviços sociais existente na comunidade, quando também as famílias são 

orientadas sobre o seu autocuidado nas questões sobre alimentação, higiene e 

orientações gerais. A prevenção de deficiência é realizada quando assistimos com 

qualidade as gestantes, garantindo um pré-natal de qualidade realizando a solicitação e o 

acesso aos exames de rotina e específicos do período gestacional, realizando imunização 

no período gestacional e pós-parto, garantindo o acesso à assistência nas unidades de 

referencia quando detectado as situações de risco para a mãe e o bebe, na garantia ao 

cumprimento do calendário vacinal da criança, adolescente e idoso com busca ativa dos 

faltosos, na suplementação de ferro e acido fólico para as gestantes e vitamina A para as 

puérperas, suplementação de ferro e vitamina. A para as crianças,  acompanhamento do 
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crescimento e desenvolvimento da criança (puericultura), no acompanhamento dos 

hipertensos, diabéticos e pacientes portadores de hanseníase. 

     A atenção integral a saúde é garantida sem restrição ou discriminação aos portadores 

de deficiência de acordo com os princípios doutrinários do SUS, onde este presente a 

equidade, integralidade da assistência e universalidade, com acesso garantido as 

unidades de referencia para reabilitação. A melhoria dos mecanismos de informação 

ainda se encontra deficiente, não existe material para oferecer a população e nem 

adaptadas nas formas acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência, na unidade 

em que trabalho não tem e não conheço nenhum profissional de saúde que atua na 

atenção básica que tenha estes materiais nas unidades em trabalham. 

      Na capacitação dos recursos humanos, as ações ainda são muito tímidas, mas o 

governo está oportunizando e realizando essas capacitações quando são oferecidas as 

especializações para os profissionais da estratégia saúde da família, na unidade em que 

trabalho teve a disponibilidade e a oferta para a realização desta especialização, 

contribuindo para o meu trabalho e beneficiando a comunidade para a melhora da 

assistência a ser oferecida. Na organização e funcionamento dos serviços modestos a 

parte a cidade em que trabalho esta bem avançada, digo isso por experiência própria, 

sou mãe e tenho um filho portador de deficiência e desde a muito tempo ele é assistido 

nas unidades para reabilitação(18 anos),que contribui muito para prevenir outras 

limitações, vejo também quando por poucas vezes atendo uma pessoa portadora de 

deficiência, pois na minha comunidade tem poucas, que existe  acesso e garantia na 

assistência por equipes multiprofissionais a essas pessoas portadoras de deficiência e 

também na atenção básica existe acesso para a prevenção. 

       Acredito que haverá muitos avanços e espero que de forma universal, a qualidade 

da assistência prevalecerá e a comunidade em que trabalho fará parte desses avanços, 

principalmente porque existem profissionais que se comprometem e se fazem presentes 

nas capacitações e especializações oferecidas para a melhoria na assistência de 

qualidade. 
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4.9 Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde. 

 

 

         A equipe deve planejar de acordo com suas necessidades ou problemas e 

dificuldades que se apresenta no seu dia-a-dia, que iram aparecer rotineiramente e é isso 

que possibilita a busca e o encontro de um ideal almejado, que muitas vezes 

modificamos de acordo com o ideal coletivo, com as varias visões de ideais, buscando 

alcançar os objetivos. É o Planejamento Estratégico Situacional (PES) o mais ideal e 

utilizado atualmente pela as instituições governamentais. Como os próprios conteúdistas 

expõe: 

“Planejar passa a ser uma necessidade cotidiana, um processo permanente 

para que se possa garantir direcionalidade  às ações desenvolvidas, corrigindo 

rumos, enfrentando imprevistos e buscando sempre caminhar em direção aos 

objetivos que se quer alcançar 

         Durante todo o processo de aprendizagem, quando estamos estudando ou lendo 

algum artigo sobre planejamento, temos a ligeira impressão que não realizamos o 

planejamento das ações na nossa equipe, mas é só impressão, pois o planejamento é 

realizado quando estamos em reuniões com a comunidade nos conselhos distritais de 

saúde, nas conferencias municipais de saúde, nas reuniões realizadas mensalmente com 

a equipe de nossa área de abrangência (avaliação), com a coordenação local, regional e 

algumas vezes estadual, com os gestores de saúde e com gestor maior o prefeito do 

município. Embora muitas vezes a avaliação mensal das ações de saúde da equipe fique 

na maioria das vezes sobre a responsabilidade dos enfermeiros, quando tem a 

participação de toda a equipe é maior a possibilidade de alcançarmos as nossas metas. E 

o planejamento com certeza é realizado com a opinião e considerações de todos: equipe, 

comunidade, coordenadores e gestores, isto é PES. 

        Espero que os demais profissionais, não só os enfermeiros se sintam atores diretos 

no planejamento das ações de saúde de sua área de abrangência. O curso de 

especialização de saúde da família contribui de maneira bastante proveitosa e 

competente na formação dos profissionais que atuam na assistência e gestão da atenção 

básica, tornando a assistência de saúde na atenção básica uma assistência de qualidade. 
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       Ao final da disciplina de Planejamento e Avaliação de Ações de Saúde foram 

formados grupos para realização de um plano de ação, a equipe em que faço parte é 

composta por cinco componentes, no qual nos reunimos e discutimos sobre a assistência 

que é dada a população masculina e chegamos à seguinte conclusão: 

     A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem foi instituída pela 

Portaria GM nº 1944 em 27 de agosto de 2009. A política traduz um anseio da 

sociedade ao reconhecer que os agravos do sexo masculino constituem verdadeiros 

problemas de saúde pública e está alinhada com a Política Nacional de Atenção Básica e 

com as estratégias de humanização em saúde.  

 

   O que pode ser visto hoje, em Quixeramobim, bem como na saúde pública brasileira, 

é que os serviços e as estratégias de comunicação privilegiam as ações de saúde para a 

criança, o adolescente, a mulher e o idoso. É nesta linha de raciocínio que 

desenvolveremos um plano de ação com objetivo de promover melhoria das condições 

de saúde da população masculina no município de Quixeramobim. 

 

- O que pode ser feito para que a população masculina tenha acesso aos serviços de 

saúde nos diferentes níveis de atenção? 

 

- Quais os principais agravos das enfermidades do homem? 

 

- Como podemos informá-los e orientá-los, bem como seus familiares e a comunidade 

em si sobre promoção, prevenção e tratamento dos agravos das enfermidades do 

homem? 

 

- E as captações precoces da população masculina nas atividades de prevenção como 

poderão realizar? 

       Tendo a definição de nosso problema como a não adesão aos cuidados com a saúde 

pelo sexo masculino, aliado à ausência de políticas públicas mais eficazes e eficientes 

no que concerne ao convencimento do sexo masculino em cuidar de sua saúde, tendo 

em vista a discrepância entre os sexos, no que se refere aos cuidados com a saúde e sua 
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manutenção. Necessitaremos elaborar projetos de intervenção, os quais redundarão em 

nosso plano de ação. 

Primeiro Projeto de Intervenção: Inserir, de forma progressiva, programas e ações na 

Atenção Básica, cujo enfoque seja a saúde do homem. 

Segundo Projeto de intervenção: Enfatizar a Promoção da Saúde do homem, através da 

elaboração de estratégias que visem elevar a demanda dos homens aos serviços de 

saúde. 

Terceiro Projeto de Intervenção: Trabalhar a comunicação na comunidade e na família 

- realizar campanhas, palestras e visitas educativas em todos os ambientes de convício 

social (escolas, Igrejas, clubes, trabalho, empresas, família), a fim de sensibilizar os 

homens e suas famílias para a importância de uma conduta pró-ativa e preventiva com 

relação à saúde. 

 

 

4.10 Tecnologias para Abordagem do individuo, da família e da 

comunidade-Práticas Pedagógicas em Atenção Básica a Saúde 

 

 
            As práticas educativas em saúde correspondem a interação que há entre 

educação e saúde nos espaços de produção de ações voltadas para a qualidade de vida 

da população.  

            Mas nem sempre o aprendizado ocorre como planejado devido à distorção da 

pedagogia aplicada na maior parte dos processos de formação dos profissionais de 

saúde, que por sua vez, não têm o enfoque desejável.  

            O processo pedagógico deve estimular o ato reflexivo, desenvolvendo sua 

capacidade de observação, análise, crítica, autonomia, ampliando os seus horizontes, 

tornando-o agente ativo nas transformações da sociedade, que visa à construção do 

saber do indivíduo buscando interagir com a realidade na qual está inserido. Um dos 

fatores que mais chama atenção dentro da atenção básica está no fato de saber como 
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estamos transmitindo a mensagem para nossos pacientes, e nesse momento passamos a 

nos perguntar se esta mensagem faz parte do contexto de vida dessas pessoas. 

                 Podemos melhorar as atividades educativas em saúde para uma mudança real 

da situação de saúde da nossa área com o envolvimento de todos: equipe, comunidade 

(escolar, autoridades, gestores. população), não podemos realizar tudo sozinho cada um 

tem que ter sua parcela de participação e responsabilidade. E para isso precisamos 

mobilizar todos e se faz necessário realizar um plano de ação para alcançarmos nossos 

objetivos, a pedagogia da problematização se encere de forma produtiva para que 

possamos executar de maneira efetiva este plano de ação. Faz-se necessário também 

capacitar os profissionais de saúde, envolvê-los em uma meta que os levem a assistir de 

maneira tal que ocorram mudanças na qualidade de saúde da população assistida. E por 

último realizar a educação em saúde da população para que ocorra mudança na 

qualidade de vida dos mesmos. 

                Na área de saúde, têm sido fundamentais para a mudança do modelo de 

atenção, a valorização e a promoção da educação na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais, assim como são primordiais para a referida mudança as 

reflexões feitas em relação à educação escolar (UFC, 2011). 

 

 

 

 

4.11 Interdisciplinaridade, Bioética e Abordagem Integral dos 

Processos de Saúde. 

 

            A interdisciplinaridade tem como característica principal a intensidade das 

trocas entre especialistas e o grau de integração das disciplinas no interior de um mesmo 

projeto, seja de ensino ou pesquisa, ela deve ser pensada em termos de atitude, pois se 

revela como uma idéia, uma boa prática, um projeto que depende de cooperação e 

diálogo.  

            A interdisciplinaridade no campo da Saúde é uma necessidade intrínseca de 

articular as práticas interdisciplinares que integram saberes, possibilitando um leque de 

informações e permitindo o reconhecimento da complexidade dos fenômenos reais e 
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ainda reforça a importância de coerência na materialização da integralidade. A 

dimensão da interdisciplinaridade é uma via de acesso para o processo de intervenção 

por meio de um sistema baseado na pluralidade de cuidados para a saúde, que tem a 

finalidade de atender as demandas, aspirações coletivas, como um processo técnico, 

científico e político. 

               Afirma-se que interdisciplinaridade é margeada por questionamentos sobre o 

sentido e a pertinência das relações mútuas entre as disciplinas, visando um 

conhecimento do “humano”, fazendo com que ela seja chamada a assumir um novo tipo 

de reflexão sobre o conhecimento, bem como o homem e a sociedade. Dessa forma, a 

interdisciplinaridade acaba por representar uma nova fase do desenvolvimento do 

conhecimento. Aliado a isso, não se trata de definir uma nova síntese do saber, mas, 

sim, de reconhecer uma tentativa de agregar, relacionar, comparar e integrar os saberes 

(UFC, 2011). 
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5. CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 

 
              O CESF possibilitou a consolidar os conhecimentos obtidos em minha 

formação e a refletir sobre as ações desenvolvidas junto com a equipe da estratégia 

saúde da família em que trabalho e a desenvolver as ações de saúde visando à qualidade 

de vida e o bem-estar social cada vez mais. 

          Ao longo do CESF as únicas dificuldades foi a minha própria rotina de vida 

profissional, como milhares de enfermeiros eu tinha mais de um trabalho e com a 

correria sempre estava cansada ou mesmo no trabalho, procurava estratégias para 

resolver esta dificuldade (estudar nos horários de almoço e, durante o percurso das 

viagens, no carro e no ônibus, comprar netbook, acessar do celular, ajuda dos colegas, 

estudar na madrugadinha etc.). Mas até em relação à rotina do trabalho o curso mim 

ajudou a resolver este problema, a própria metodologia do curso permitia que ocorresse 

com sucesso o processo de ensino aprendizagem, eu poderia estar onde estivesse, mas o 

ambiente virtual de Aprendizagem (AVA) estava ali esperando pelo meu acesso com 

todo o conteúdo do curso atualizado e pronto para a aprendizagem. Concluindo o 

próprio curso não permitia que houvesse dificuldades. 

          Com a conclusão do curso acredito que mim torno um profissional capacitado e 

especializado na ESF, capaz de promover á saúde, prevenir, recuperar e reabilitar as 

doenças e agravos mais frequentes na comunidade em que trabalho, e na manutenção da 

saúde da comunidade. Tudo isso de acordo com os conceitos consolidados e de novos 

conceitos aprendidos, criar protocolos, estratégias e métodos com o objetivo de 

aumentar a capacidade de enfrentar e resolver determinados problemas e situações na 

comunidade em atuo. 

          O Curso de Especialização em Saúde da Família da Universidade 

Federal do Ceará em parceria com a Universidade Aberta do SUS permitiu que 

ocorresse a formação dos profissionais de saúde da família com conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias para atuação na Atenção Básica dentro da rede do 

SUS, melhorando continuamente a qualidade no atendimento. 
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