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RESUMO 
 
O Programa Saúde da Família (PSF), inicia suas atividades em 1994, como um dos programas 
propostos pelo governo federal aos municípios para implementar a atenção básica. Passados 
dezessete anos de sua criação, é tido como uma das principais estratégias de reorganização 
dos serviços e de reorientação das práticas profissionais neste nível de assistência. Ainda há 
muitos e complexos desafios para serem superados e consolidados. A educação à distância 
(EaD), vem como uma proposta de oferecer ensino de qualidade e conforto aos seus usuários. 
Possui características próprias que propicia maior liberdade aos alunos, podendo estes 
subjetivamente adaptar suas restrições aos estudos, não deixando de impor limites quanto à 
realização de suas tarefas. Salienta-se que o ensino a distância fornece uma grande variedade 
de conteúdos como fontes de pesquisas, sendo possível e pertinente à subtração de grande 
variedade de informações, que não se restringem a área da saúde. Os objetivos do presente 
trabalho foram reunir literaturas pertinentes às disciplinas distribuídas durante o Curso de 
Especialização em Saúde da Família da Universidade Federal do Ceará em parceria com a 
Universidade Aberta do SUS, os impactos profissionais mediados, como também apresentar 
os portfólios produzidos ao longo do curso citado. Foram ofertadas atividades virtuais que 
contribuíram para o aprendizado, tais como, fórum de discussão, relato das atividades do dia a 
dia de trabalho na Unidade Básica de Saúde, chats, trabalhos em grupo, tarefas individuais e 
encontros presenciais. Ademais, ao final de cada disciplina era produzido um portfólio para 
relato da aprendizagem mediada por cada uma das disciplinas e reflexões acerca das mesmas 
na atuação profissional. Metodologicamente foram utilizados artigos científicos, material 
didático do próprio curso e as experiências profissionais. Ao final do Curso, todos os 
portfólios foram reunidos e apresentados em forma de capítulos. A presente especialização 
marca por demonstrar a necessidade de transformação de trabalho isolado em trabalho 
coletivo que, sintetiza os múltiplos conhecimentos e práticas, determinando um novo modo de 
contribuir para a produção da saúde. As mudanças positivas sofridas nessa área serão 
reforçadas por cada vez mais profissionais buscarem a qualificação. Os saberes aperfeiçoados 
contribuirão para uma prática melhor e eficaz à saúde da comunidade. 
   
Palavras-chave: Saúde da Família; Atenção Primária a Saúde; Educação a Distância. 
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ABSTRACT 
 
The Brazilian Family Health Program, which started its activities in 1994, is one of the 
programs proposed by the federal government to municipalities to implement primary care. 
After seventeen years of its creation, it is considered one of the main strategies of 
reorganization and reorientation of the services of professional practices at this level of 
assistance. Although there are many and complex challenges to be overcame and 
consolidated. Blending learning comes as a proposal to offer quality education and comfort 
for its students. It has characteristics that provide greater freedom to the students so they may 
subjectively adapt their studies to their limitations, while requiring high performance of their 
duties. It is noted that blending learning provides a wide variety of content sources such as 
research. It is possible and relevant to the subtraction of a wide variety of information that is 
not restricted to health. The objectives of this study were to gather relevant literature 
distributed in the subjects during the Specialization Course in Brazilian Family Health 
Program, held by Universidade Federal do Ceará in partnership with Universidade Aberta do 
SUS, the professional impacts mediated, but also the elaboration of portfolios produced 
during the course. Activities were offered that contributed to the virtual learning such as 
discussion forum, a report of activities from day to day on the work in the Basic Health Units, 
chats, work group, individual tasks and meetings. Moreover, in the end of each course, it was 
produced a portfolio to report the learning mediated by each of the disciplines and reflections 
in professional performance. Methodologically, scientific articles, educational material of the 
course and work experience were used. At the end of the course, all portfolios were collected 
and presented in chapters. This brand know-how demonstrates the need of transformation of 
isolated work in collective work that synthesizes the multiple knowledge and practices, 
establishing a new way to contribute to the production of health. The positive changes 
experienced in this area will be reinforced by increasingly seek for professional qualification. 
The improved knowledge will contribute to a better practical and effective community health. 
  
Keywords: Family Health, Primary Health Care, Blending Education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
 
O Programa Saúde da Família (PSF), inicio suas atividades em 1994, como um 

dos programas propostos pelo governo federal aos municípios para implementar a atenção 

básica, que já prometia ser revolucionário. Passados dezessete anos de sua criação, é tido 

como uma das principais estratégias de reorganização dos serviços e de reorientação das 

práticas profissionais neste nível de assistência, confirmando as previsões da época. Ainda 

traz muitos e complexos desafios para serem superados e consolidar-se (GIL, 2005). 

O modelo anteriormente usado, ao qual supervalorizava as práticas da medicina 

curativa, especializada e hospitalar, e que induzia ao excesso de procedimentos tecnológicos e 

medicamentosos e, sobretudo, na fragmentação do cuidado tornou-se um obstáculo para os 

novos moldes empregados em virtude da valorização da atenção básica. 

A saúde da família está efetivamente incorporada à atenção básica. Deixou o 

rótulo de programa vertical e hoje assume um papel potencial de eixo norteador da 

organização dos sistemas municipais de saúde e sua expansão tem sido contínua (GIL, 2005). 

No Brasil, uma prática já bastante utilizada pelo Ministério da Saúde é a 

implantação de cursos de especialização na área de saúde como estratégia de fortalecimento 

de políticas públicas, como é o caso dos cursos em Saúde da Família.  

Essa atitude leva a um maior número de profissionais da área da saúde à 

oportunidade de aprofundar seus saberes enquanto uma prática que ao longo dos anos se 

renova e aperfeiçoa. 

Esta prática vem sendo adotada desde o início do século passado, em meados dos 

anos 20. Período em que uma das principais medidas adotadas pelo governo federal foi a 

criação de cursos de higiene e saúde pública para formar sanitaristas (LABRA, 1985 apud 

GIL, 2005). Entre as décadas de 70 e 80, outras situações também evidenciaram a necessidade 

de formação de quadros de especialistas em saúde pública (NUNES,1998 apud GIL, 2005) . 

A educação a distância surge como uma ferramenta para a educação permanente 

dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Apresenta como vantagens a maior 

abrangência, baixo custo, autonomia e interatividade. Sua inclusão como método de ensino-

aprendizagem na área da saúde é recente, porém, repleta de possibilidades e desafios. Pode ser 

uma fonte enriquecedora para os profissionais da saúde, tendo em vista a possibilidade de o 
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aluno planejar o seu tempo conforme a sua agenda de compromissos, sem prejudicar as 

atividades paralelas (PAULON; CARNEIRO, 2009).  

O presente trabalho objetivou reunir literaturas pertinentes às disciplinas 

difundidas ao longo do Curso de Especialização em Saúde da Família da Universidade 

Federal do Ceará em parceria com a Universidade Aberta do SUS, interpondo as reflexões 

alcançadas e agrupando os portfólios produzidos durante o curso citado. 

Trabalhos dessa natureza possibilitam o aperfeiçoamento da prática profissional. 

No momento em que se percebe através da teoria as melhores abordagens exercidas sob os 

problemas e programas da prática profissional, permiti-se melhorar o desempenho e eficiência 

resolutiva e atuar preventivamente, já que permite uma visão além proativa.  
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2 METODOLOGIA 

 
 
Trata-se de uma revisão bibliográfica 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 novembro de 2011. 

As disciplinas ofertadas foram: Educação à Distância; Processo de Trabalho em 

Saúde; Saúde Mental e Violência; Modelo Assistencial e Atenção Primária à Saúde; 

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

Família e da Comunidade: práticas pedagógicas em atenção básica à saúde; Saúde da Mulher 

no Ciclo Vital; 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 e Atenção Básica à Saúde das Pessoas com Deficiência.  

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.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO: APRESENTAÇÃO DOS PORTFÓLIOS 

 

3.1 Educação a Distância (EaD)  

 
 
O ensino é conceituado por Chaves, (1999) como uma atividade tríade que 

envolve os componentes: aquele que ensina (o ensinante), aquele a quem se ensina (aprendiz), 

e aquilo que o primeiro ensina ao segundo (um conteúdo). 

A Educação a Distância (EAD), que Chaves, (1999) prefere chamar de Ensino 

a Distancia (EAD) representa o ensino que ocorre quando o ensinante e o aprendiz estão 

separados (no tempo ou no espaço). Propõe-se que a distância no espaço seja contornada 

através do uso de tecnologias de telecomunicação e de transmissão de dados, sendo por 

meio da voz (sons), imagens (incluindo dinâmicas, como a televisão ou vídeo) e textos. 

Todas essas tecnologias são perfeitamente possíveis, hoje, intermediadas pelo computador. 

Abrange uma metodologia inovadora que possibilita uma quantidade cada dia 

maior de pessoas em contato com os estudos. Oferece uma vasta quantidade de cursos sem a 

necessidade de deslocamento diário ao campo de estudo. O (a) aluno (a) desfruta do bem-estar 

de sua casa, aproveita uma folga do trabalho ou escolhe o horário que mais lhe convém para 

colocar a matéria em dia. 

É importante ressaltar que a humanidade sofre um processo de individualização 

crescente. A EaD pode estar viabilizando essa prática? No caso dos semipresenciais essa 

realidade não é tão concreta já que tem como característica e até fator prioritário a interação 

dos seus participantes, favorecendo as trocas de práticas, vivências e idéias, no qual todos os 

membros expõem sua visão diante do tema proposto, inclusive eu que normalmente não 

costumo adotar essa conduta. E ainda tem-se a possibilidade de conhecer os colegas não só 

virtualmente como também pessoalmente. 

 Sendo assim, a interatividade presente nos cursos a distância nos campos de 

formação de profissionais em educação em saúde se faz importante, pois as temáticas atuais 

podem estar presentes em maior quantidade e em tempo real, já que a tecnologia assim 

possibilita. Os (as) estudantes, através do ambiente virtual podem atualizar seus 

conhecimentos ao mesmo tempo em que suas dúvidas podem ser esclarecidas da mesma 

forma. 
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3.2 Processo de Trabalho em Saúde 

 
 
A questão cultural é muito rica no Brasil. Existem diferentes culturas espalhadas 

pelas diversas regiões, no qual se pode encontrar várias dessas em uma mesma área 

delimitada. Diante dessa realidade o respeito sempre foi uma “tecla batida” no nosso país. 

Não seria diferente quando se trata de atendimento em saúde. Os (as) profissionais dessa área 

devem ter sempre a preocupação de estudar a população que atende, quanto às crenças, 

religiões e raças existentes, assim poderão ter sabedoria para lidar com os usuários dos 

serviços prestados por eles (as). 

É de sabedoria de todos (as) que a questão teoricamente é uma maravilha! Na 

realidade, conflitos são constantes. Lidar com pessoas é uma prática difícil, ainda mais se 

tratando de seres com realidades diferentes, tanto cultural, econômica... 

A educação em saúde se faz de grande importância para que aquilo que se almeja 

teoricamente passe a ser realidade. Não esquecendo a educação continuada dos (as) 

trabalhadores (as) da saúde. Enquanto um lado não entender o outro, o atendimento não será 

eficaz. 

Embora o Sistema Único de Saúde tenha um longo caminho pela frente para 

provar que é a melhor estratégia para atender as necessidades de saúde da população, tem-se 

que admitir que após sua implantação, muita coisa mudou. As mudanças positivas se devem 

em sua maioria, ao acompanhamento dos usuários, famílias e das comunidades pelas equipes 

multiprofissionais encontradas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).  

Hoje temos como saber quais as reais necessidades de cada área ou região. 

Podendo ser trabalhada a prevenção e a promoção de maneira mais eficiente. Mas será que é 

isso que realmente acontece? Será que os profissionais estão trabalhando a promoção e a 

prevenção? Muitos vão responder que não. São crescentes os números de UBS, mas ainda 

assim há uma grande demanda a ser atendida por cada uma destas. O mecanicismo e a cultura 

medicalocêntrica ainda prevalecem em muitas unidades. Muitas não conseguem, se quer 

implantar os programas do governo. Segundo relatos de colegas apenas a demanda livre 

funciona. 
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É preciso mais que força de vontade. A capacidade de resolução, organização, a 

diminuição da rotatividade dos (as) servidores (as) e uma boa comunicação entre funcionários 

e a clientela são de grade importância às Atenções Básicas de Saúde. 

Estudamos durante nossa vida escolar a cultura e os costumes do nosso povo. 

Sabemos desde cedo que as diferenças existem. 

A comunicação é o meio pelo qual nos fazemos entender e sermos entendidos. Na 

forma falada, escrita ou através de sinais temos que nos expressar de maneira objetiva e clara. 

A educação em saúde necessita de uma comunicação eficaz e acessível a toda 

população. Para haver comunicação eficiente tem-se que adequar ao nível educacional, aos 

costumes e cultura do público alvo. 

Uma determinada comunidade é diferente da que o (a) interlocutor (a) pertence. 

Ele (a) irá se dirigir à população de maneira que se faça entender, mas ainda existem 

diferenças entre os indivíduos dessa mesma população. Nesse contexto vem a necessidade do 

estudo. Pesquisar como aquela comunidade se comporta, quais os seus conflitos para que 

possa ter maior propriedade ao dirigir-se aquele povo de forma que não sejam agredidos e de 

fato possam ser educados em saúde. 

Os (as) profissionais de saúde precisam saber ouvir o que seus clientes relatam. 

Precisam buscar, interagir e para tanto, a comunicação se faz integrante do processo de 

trabalho nos aspectos assistir, curar, educar, interagir, prevenir e cuidar. 

Somente ao sabermos quais as reais necessidades de uma determinada população 

é que poderemos realizar um trabalho que produza resultados satisfatórios. Saber de que, por 

que e quem adoece é uma tarefa que deve ser feita por todos (as) aqueles (as) que trabalham 

para viabilizar a saúde das pessoas. 

Devemos lembrar que a comunicação deve ser realizada entre profissionais com 

os (as) clientes e entre os (as) próprios profissionais. Já que a UBS é formada por equipes 

multiprofissionais devemos nos conscientizar que a comunicação deve abranger todas as 

áreas, assim muitos problemas poderão ser resolvidos, resultando em uma população bem 

esclarecida, consciente da promoção e prevenção auxiliando o trabalho da equipe de saúde, 

favorecendo a educação em saúde. Não esquecendo o fato que uma boa comunicação entre 

profissional e usuário (a) e vice-versa diminui o tempo perdido e é economicamente lucrativa 

para ambas as partes já que as duas se fazem entender diminuindo assim possíveis 

complicações e desentendimentos, aumentando as chances de acertos. 
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O fator econômico reflete no nível educacional. As pessoas com nível de 

informação maior são aquelas que pertencem a um nível econômico médio ou alto. Essa 

relação reflete na saúde da população. Quão mais informadas são, maiores as chances de 

buscarem a prevenção de doenças e agravos. Aqueles economicamente desfavorecidos 

tendem a buscar a cura, não sabendo que poderia ter evitado o problema que lhe afeta. 

Muitas são as redes sociais que buscam amenizar essa realidade. O trabalho 

voluntário que a maiorias delas desenvolve, têm ajudado muitos indivíduos. Trabalham com 

princípios de humanização e equidade. Muitas vezes os voluntários já passaram pela mesma 

realidade em que se encontram quem os procuram, tornando o serviço mais afetivo. A 

educação em saúde é muito favorecida por esses grupos sociais que abrangem várias áreas 

como a saúde e meio ambiente. 

 

3.2.1 Apresentação do Município de Senador Pompeu - CE 

 
 
Situada a 298 km da capital cearense, Fortaleza, Senador Pompeu conta com uma 

área equivalente a 1.067 Km² com limites ao Norte com o município de Quixeramobim, ao 

Sul com Mombaça, Piquet Carneiro e Deputado Irapuã Pinheiro, ao Leste Milhã e ao Oeste 

Pedra Branca. 

Segundo a contagem do (IBGE, 2000) “o município conta com 27.225 habitantes. 

Destes 15.682 residem na zona urbana e 11.543 na zona rural. Correspondendo, na época a 

0,35% da população do Estado. Quanto ao sexo da população, 13.928 (51,3%) eram mulheres 

e 13.297 (48,6%) eram homens”. 

O abastecimento de água provido pela rede pública representa 42%, de poços e 

nascentes: 15% e outros meios: 43%. A água de qualidade é distribuída pela Companhia de 

Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) e monitorada pela Vigilância Sanitária Municipal. Cerca 

de 13% da população é analfabeta e menos de 0,5% concluiu nível superior (IBGE, 2000). A 

cidade possui uma biblioteca, um teatro simples, pertencente à igreja católica. A produção 

cultural é viva. Há grupos de dança de quadrilha, artesões, artistas plásticos, escritores, grupos 

teatrais, dramaturgos e produtores de trabalhos audiovisuais. 

Uma das atrações turísticas e de cunho religioso é a Caminhada da Seca. Uma 

romaria anual, que acontece em homenagem às vítimas do Campo de Concentração. Esta 

se inicia na Igreja de Nossa Senhora das Dores e encerra-se no cemitério da Barragem do 
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Patú, ao lado do Açude Patú, açude este de grande valor turístico, sem falar nos casarões 

da barragem patrimônio histórico do município. 

A economia de Senador Pompeu baseia-se na cultura de subsistência. Na sede há 

uma fábrica de calçados que emprega a maior parte da mão-de-obra dos jovens, uma cerâmica 

e uma agroindústria de beneficiamento de leite. O queijo é produzido artesanalmente e em 

pequena escala. O município conta com duas associações que trabalham com artesanato, na 

confecção de roupas, bordados, crochê e pinturas. A apicultura e a criação avícola vêm 

tomando proporções maiores nos últimos anos, complementando a renda familiar. 

Senador Pompeu conta com 12 equipes de Saúde da Família entre sede e distritos, 

um Centro de Atenção Psicossocial, Centro de Especialidades Odontológicas, um Centro 

Multidisciplinar de Saúde, um Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e um Hospital e 

Maternidade (administração filantrópica). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE (2000) mostra que “5,3% dos estabelecimentos de saúde são estaduais, 15,8% são 

privados e 78,9% são municipais”. 

O Distrito Engenheiro José Lopes conta com uma Unidade Básica de Saúde que 

se subdivide em duas equipes: Engenheiro José Lopes I e II. 

A unidade II atente cerca de 400 famílias e não possui sede própria. As consultas 

são realizadas em associações, escolas e casas das comunidades e sítios da cidade, tais como: 

Sítio Bonito, Sítio Lindóia, Belo Monte, Entre Rios, Boa Vista do Antônio Alves, Carnaúba 

dos Marianos, Sítio São Jorge, Xavier, Santa Clara, Morada Nova e Lagoa dos Ferreiras que 

pertence ao município de Mombaça. 

A Unidade Básica de Saúde do Engenheiro II conta com uma enfermeira, um 

médico, uma técnica de enfermagem e quatro Agentes Comunitários de Saúde. 

Os atendimentos odontológicos são realizados na sede do município, no Centro de 

Especialidades Odontológicas - CEO ou Centro Multidisciplinar de Saúde, assim como 

atendimentos mais complexos ou consultas e pequenas cirurgias com especialistas. 

São realizadas consultas abrangendo a saúde do idoso, da mulher, da criança, do 

adolescente, do hipertenso, diabético, tuberculose e hanseníase. Dentro de suas limitações 

como atendimento em escolas, associações e casas ao invés de uma sede estruturada para a 

unidade, os (as) profissionais trabalham da melhor forma possível, tentando suprir ao máximo 

as necessidades da população, não esquecendo os atendimentos domiciliares. Esses locais de 
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atendimento normalmente possuem uma ou duas salas de atendimento e uma sala de espera, 

na qual são realizados procedimentos como, por exemplo, as vacinas. 

A UBS Engenheiro José Lopes II conta com o apóio dos líderes comunitários e 

com os Agentes Comunitários de Saúde - ACS para realizarem suas atividades junto à 

população, inclusive trabalhando a promoção, prevenção e educação em saúde. 

 

3.3 Saúde Mental e Violência 

 
 
Na antiguidade, as doenças eram explicadas como resultantes da ação 

sobrenatural e o tratamento dispensado para a loucura era de apoio e conforto aos doentes 

mentais. Mais tarde, o doente mental passou a ser visto como um possuído pelo demônio, 

dessa forma o tratamento antes humanitário foi mudado para espancamentos, privação de 

alimentos, tortura generalizada e indiscriminada, aprisionamento dos doentes para que 

estes se livrassem dessa possessão. Posteriormente haviam hospitais para os excluídos 

socialmente, incluindo os doentes mentais, criminosos, mendigos, inválidos, portadores de 

doenças venéreas e libertinos (LOPES, 2010). 

No século XVIII, os asilos foram substituídos pelos manicômios, estes somente 

destinados aos doentes mentais, cujo tratamento, de acordo com Phillippe Pinel 

(considerado o pai da psiquiatria) deveria ser de reeducação do alienado, implicando 

respeito às normas e desencorajamento das condutas inconvenientes (LOPES, 2010). 

No início do século XIX o tratamento do doente, segundo Lopes (2010), era 

uma releitura distorcida do tratamento moral de Pinel. Utilizava medidas físicas e 

higiênicas como duchas, banhos frios, chicotadas, máquinas giratórias e sangrias. 

Em meio a esse histórico desumano e ineficaz, vários foram as manifestações 

por uma reforma nos moldes como se tratava a saúde mental mundial. 

A criação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no Brasil surge a partir 

de um intenso movimento social, inicialmente realizado por trabalhadores de saúde mental, 

que buscavam a melhoria da assistência e denunciavam a situação precária dos hospitais 

psiquiátricos, que ainda eram o único recurso destinado aos usuários portadores de 

transtornos mentais. Isso em 1986, na cidade de São Paulo com a inauguração do Centro 

de Atenção Psicossocial Professor Luiz da Rocha Cerqueira, conhecido como CAPS da 

Rua Itapeva (BRASIL, 2004). 
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Brasil, (2004) refere ser um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS. Um 

lugar de referência e tratamento para as pessoas que sofrem com transtornos mentais, tais 

como: psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência 

justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, 

personalizado e promotor de vida. 

Por ser um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às 

internações em hospitais psiquiátricos, objetiva oferecer atendimento à população de sua área 

de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo 

acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários (BRASIL, 2004). 

Portanto seu nascimento vem a detonar com os antigos preceitos de 

desumanização, agora com conhecimentos sobre saúde mental e até especificando em 

diferentes níveis e especificidades de atendimento, consolidando-se como dispositivo eficaz 

na diminuição de internações e na mudança do modelo assistencial. Um avanço, sem dúvida 

para a saúde pública. 

Notamos a crescente evolução da visão de saúde mental. Desde problemas como a 

ansiedade, a depressão, distúrbios alimentares, uso de drogas e álcool, como também 

demência e esquizofrenia entendendo que esses podem afetar qualquer pessoa em qualquer 

época da sua vida. Podem causar sofrimento e incapacidade como qualquer outro tipo de 

problema de saúde. 

Os problemas mentais são resultantes da soma de alguns fatores, tais como: 

alterações no funcionamento do cérebro; fatores genéticos; fatores da própria personalidade 

do indivíduo; condições de educação; grande número de estresses; agressões de ordem física e 

psicológica (violência); perdas, decepções, frustrações e sofrimentos físicos e psíquicos que 

perturbam o equilíbrio emocional. Alguns desses fatores sozinhos, podem não acarretar 

sofrimento mental, por isso é importante o estudo da somatização de fatores que induzem 

problemas mentais (BALLONE, 2008). 

A partir da visão holística percebeu-se a necessidade de uma atuação profissional 

integrada que contemple os diversos fatores que podem favorecer a um transtorno mental. 

Nesse quadro inclui-se o psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro, 

administrador e odontólogo. 
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Em meio a um histórico desumano e ineficaz, vários foram as manifestações por 

uma reforma nos moldes como se tratava a saúde mental mundial. 

A criação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no Brasil surge a partir de 

um intenso movimento social, inicialmente realizado por trabalhadores de saúde mental, que 

buscavam a melhoria da assistência e denunciavam a situação precária dos hospitais 

psiquiátricos, que ainda eram o único recurso destinado aos usuários portadores de transtornos 

mentais (BRASIL, 2004). 

Brasil, (2004) refere ser um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS. Um 

lugar de referência e tratamento para as pessoas que sofrem com transtornos mentais, tais 

como: psicoses, neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência 

justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, 

personalizado e promotor de vida. 

Por ser um serviço de atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às 

internações em hospitais psiquiátricos, objetiva oferecer atendimento à população de sua área 

de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo 

acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários (BRASIL, 2004). 

Portanto seu nascimento vem a detonar com os antigos preceitos de 

desumanização, agora com conhecimentos sobre saúde mental e até especificando em 

diferentes níveis e especificidades de atendimento, consolidando-se como dispositivo eficaz 

na diminuição de internações e na mudança do modelo assistencial. Um avanço, sem dúvida 

para a saúde pública. 

Aos poucos os estudos sobre o tema e relacionados aos casos clínicos de 

transtornos mentais ajudam no tratamento mais eficaz para aqueles que necessitam de 

cuidados precisos e ágeis. O conjunto de profissionais auxilia, cada um em sua especialidade, 

na administração de cuidados eficientes e holístico. 

 

3.4 Modelo Assistencial e Atenção Primária a Saúde 

            
 
O modelo assistencial diz respeito ao modo como as ações de atenção à saúde são 

organizadas em uma dada sociedade, envolvendo os aspectos tecnológicos e assistenciais. 

Sendo uma forma de organização e articulação entre os diversos recursos físicos, tecnológicos 
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e humanos disponíveis para enfrentar e resolver os problemas de saúde de uma coletividade 

dando a devida importância aos ambientes, relações entre profissionais e usuários e os 

próprios indivíduos separadamente. 

O modelo assistencial sofreu alterações ao longo do tempo, já que as necessidades 

em saúde são extremamente dinâmicas envolvendo o social e a história, exigindo, 

obviamente, que os serviços e a gestão em saúde sejam capazes de desenvolver estratégias 

também dinâmicas e extremamente sensíveis, capazes de passar dos arranjos rotineiros aos 

arranjos de risco, para escutar, retraduzir e trabalhar necessidades de saúde. 

O modelo assistencial em saúde do SUS faz valer a Lei 8.080 que regula as ações 

e serviços de saúde executados em todo o território nacional. Traz as condições que 

possibilitam a promoção, prevenção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

e ainda dá outras providências relacionadas aos serviços de saúde correspondentes. 

São necessárias várias ações assistenciais para que o modelo traga resultados 

positivos. Elas estão desenvolvidas pelo Programa Saúde da Família (PSF), Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Policlínica e 

no topo da pirâmide o Hospital. Esses são encontrados no município que resido, sendo esta 

a ordem de procura pela população local. 

A Estratégia Saúde da Família vem trazendo melhorias ao Brasil. Após sua 

implantação é possível acompanhar, de perto, as famílias brasileiras. Para alcançar bons e 

ótimos resultados com a Estratégia Saúde da Família é preciso conhecer o território que 

abrange a área de trabalho, o que possibilita dar o “ponta pé” inicial ao conhecermos os 

costumes, valores, crenças, nível educacional, social, moradia e quais os problemas de saúde 

afligem àquelas pessoas, entre outros aspectos que darão o suporte para um trabalho eficaz. 

O trabalho em equipe possibilita o novo modelo de assistência, pois através dele a 

cura deixou de ser o único serviço prestado a saúde, dando espaço especial à prevenção e a 

educação com a ajuda de profissionais de áreas distintas atuando em conjunto. 

Tais ações incluem atendimentos específicos em dias marcados antecipadamente, 

demanda programada com programas como: Planejamento Familiar, Pré-Natal, Prevenção do 

Câncer do Colo Uterino, Puericultura, programas voltados para Hipertensos, Diabéticos e 

acompanhamento dos casos de Tuberculose e Hanseníase realizadas pela Enfermeira. 

Também são realizadas consultas de demanda livre em que a população vai à Unidade Básica 
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de Saúde (UBS) por razões diversas, até mesmo emergências por ser essa a referencia mais 

próxima de sua residência. Sendo está última desempenhada, em sua grande maioria, pelo 

médico da UBS.  

Tanto no atendimento de demanda programada como de demanda livre, a 

enfermeira realiza os procedimentos cabíveis para cada caso e se necessário referência para o 

médico da unidade e esse para o hospital do município ou centro de especialidades e assim 

sucessivamente conforme necessidades dos clientes. 

Não esquecendo das visitas domiciliares acompanhadas tanto pela Enfermeira 

como pelo Médico e outras ações, quais sejam: gerência da unidade, planejamento, avaliações 

de saúde, vigilância epidemiológica; ações de comunicação entre outras já mencionadas 

anteriormente. 

Apesar de todas essas ações, alguns conflitos persistem em dificultá-las. A 

população tende a não obedecer ao calendário de consultas agendadas, em especial os 

portadores de doenças crônicas e ainda mais se do sexo masculino e resistência nos programas 

de educação em saúde e ainda discórdias entre os membros da equipe da UBS, afinal se trata 

de trabalho em equipe, em que as diferenças existem e a falta de diálogo ainda é uma barreira 

a ser quebrada. 

No primeiro momento, em que Dona Maria procura a unidade de saúde e recebe o 

diagnóstico de hipertensa e o tratamento adequado os seguintes atributos estiveram presentes: 

eficácia, eficiência e efetividade; equidade; oportunidade; acessibilidade. Já continuidade, 

aceitabilidade, otimidade, legitimidade, ética, estiveram ausentes. 

No segundo momento, ao qual Dona Maria recebe alta hospitalar após 15 dias de 

internação com limitações de movimentos os atributos presentes são: equidade e 

acessibilidade. 

Houve ausência da eficácia, eficiência e efetividade – já que a doença resultou em 

agravos gerando maiores despesas para o poder público e danos ao doente não resultando em 

respostas positivas a longo prazo; oportunidade; continuidade; otimidade; legitimidade; ética 

pela demora e prevenção dos agravos. 

A comunicação como meio pelo qual nos fazemos entender e sermos entendidos é 

utilizada para vários fins. Um deles é o de informar.  
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Seja da forma escrita, falada ou gestual a comunicação envolve o falar, ouvir, 

sentir, avaliar, decidir, julgar, opinar, agir e compartilhar algo com alguém, afinal há 

comunicação quando duas ou mais pessoas interagem. 

Em se tratando de pessoas deve-se levar em conta as diferenças existentes entre 

elas. Há divergências entre dois profissionais enfermeiros, entre um profissional enfermeiro e 

um funcionário de serviços gerais e entre um enfermeiro e um usuário do serviço de saúde. 

Ou seja, não tem como “escapar”. Pessoas são diferentes umas das outras naturalmente e 

ainda devemos nos atentar para as diferenças culturais, econômicas e de idade.   

A harmonia é objetivo constante em uma unidade de saúde. Geralmente há 

funcionários mais ativos do que outros, e isso já é motivo para discórdias entre uma equipe de 

trabalho. A hierarquia não deve significar superioridade ou inferiorizar os demais, deve 

significar respeito pelo acúmulo de saberes e deve ser distribuído em todos os níveis, pois em 

todos há saberes para aquilo que faz. 

A comunicação entre a equipe de trabalho deve ser clara e objetiva. 

Demonstrando respeito pelos demais e exigindo para si. Reuniões frequentes ajudam a 

resolver e esclarecer problemas. 

A comunicação com a população alvo, no caso os usuários dos serviços de saúde, 

deve ser eficaz e para tanto se faz necessário objetividade, clareza e carisma. Há muitas 

situações em que o usuário e o prestador do serviço não se relacionam bem, então o serviço 

prestado não terá eficácia. Muitas vezes há discórdias entre uma agente de saúde e uma 

determinada cliente que precisa de atenção especial, então o trabalho será prejudicado. Outras 

vezes um profissional médico chega a unidade e simplesmente entra em seu consultório, 

realiza suas consultas e sai sem sequer falar com companheiros de trabalho dificultando a 

relação entre a equipe. 

Um dos principais objetivos da unidade de saúde é promover e prevenir doenças e 

agravos e para tal devem ser oferecidas informações a pessoas e comunidade. Devendo 

respeitar as características de cada um, conhecer a população atendida, suas necessidades e 

limites ajuda na oferta de informação, na linguagem utilizada para a comunicação 

profissional/público alvo. 

Conclui-se que para informar se faz importante saber como se comunicar com 

indivíduos ou populações. Que tipo de comunicação será mais eficiente para atingir os 

objetivos propostos. Se o diálogo, as reuniões de equipe, palestras para a comunidade em 
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geral ou um determinado grupo específico, informações em cartazes, pôsteres ou panfletos ou 

por via de rádio, televisão ou internet serão a melhor escolha para cada ação ofertada. 

 

3.5 Planejamento e Avaliação de Ações de Saúde 

 
 
Toni, (2004) diz que quando nos perguntamos se estamos caminhando para onde 

queremos, se vamos atingir nossos objetivos, consequentemente, estamos começando a 

refletir sobre planejamento. O planejamento da nossa vida, de como será nosso futuro. 

A capacidade de organizar, resolver problemas, traçar objetivos e estratégias são 

inerentes ao ser humano. Para tanto planejar é a chave para alcançar os resultados com 

sucesso. 

O planejamento é feito quando se deseja alcançar um objetivo. Esse pode ser 

individual ou em comum com outras pessoas, e ainda, concentrar áreas específicas e 

integradas como é o caso do planejamento em saúde ao qual envolve complexidade e 

instabilidade. 

O processo de planejamento refere-se ao conjunto de princípios teóricos, 

procedimentos metodológicos e técnicas de grupo que podem ser aplicados a qualquer tipo de 

organização social partindo de objetivos, que almeja mudanças situacionais futuras. O 

planejamento possibilita mais do que decisões sobre o futuro, mas questiona principalmente 

qual é o futuro das nossas decisões (TONI, 2004). 

O planejamento é uma ferramenta muito importante. Constitui um dos três pilares 

da Saúde Coletiva (epidemiologia; ciências sociais). Sendo sua utilização, indispensável na 

área da saúde. 

Permite melhor aproveitamento do tempo e dos recursos, esclarece objetivos e 

metas a serem alcançados, leva a uma melhor realização do trabalho por parte dos 

profissionais envolvidos, permiti o acompanhamento das ações por parte da gestão e ajuda a 

mobilizar vontades e conseguir recursos para o fim almejado (UFC/CESF, 2010). 

Dentre os conceitos básicos do Planejamento Estratégico Situacional (PES), os 

cinco fundamentais são apresentador no quadro a seguir: 
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Triângulo de Governo 

O triângulo de governo nos ajuda refletir sobre como se está dando o processo 

de planejamento em nossa equipe. Por exemplo, às vezes temos um bom plano 

(do ponto de vista da ciência), mas não temos o apoio da comunidade, ou do 

gestor, o que significa que não construímos governabilidade. 

Também existem os casos onde o gestor possui governabilidade, mas não tem 

equipe preparada para executar o seu projeto de governo, o que significa dizer 

que não possui capacidade de governo. 

Estratégia 
Agir estrategicamente é construir as alianças e mobilizações necessárias para 

a superação dos obstáculos ao plano. 

Situação 

 

É um espaço socialmente produzido onde se inserem diversos atores sociais 

que interpretam e explicam a realidade e sendo assim a situação é um espaço de 

conflito. 

Ator Social 

 

Um ator social pode ser uma pessoa ou um coletivo de pessoas que atuando 

em uma determinada situação é capaz de transformá-la. 

Para tanto é fundamental que o ator social tenha: 

• um projeto de intervenção; 

• capacidade de mobilizar os recursos necessários; 

• um mínimo de organização para executar o plano. 

Problema 

É uma situação insatisfatória acumulada, ou seja, é a discrepância entre uma 

situação real e a situação ideal ou desejada. 

Uma situação só se torna problemática se um ator social assim a considerar, 

ou melhor dizendo se a considerar inaceitável e capaz de ser transformada na 

direção desejada. 

Quadro 01 – Cinco conceitos básicos do PES. 
Fonte: Adaptado de UFMS/CPABS. 

 

A análise da situação de saúde é a identificação, descrição, priorização e 

explicação dos problemas de saúde de uma população, objetivando identificar as reais 

necessidades e determinar prioridades de ação. Essa análise se inicia pela caracterização da 

população, em termos demográficos, condições de vida e situação epidemiológica seguida da 

identificação e priorização dos problemas (UFMS /CPABS). 

Uma característica importante é que as populações, principalmente urbanas, 

sofrem mudanças constantemente e rapidamente, refletindo o perfil de um momento. 

Para construir a pirâmide de informações é necessário obter informações sobre a 

população (sexo, idade e outras) que ocupará o primeiro nível da pirâmide. 

O segundo nível da pirâmide deve ser composto por informações sobre o 

ambiente (moradia, saneamento, renda, hábitos alimentares, mortalidade e outras). No terceiro 
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nível da pirâmide as informações sobre os serviços de saúde (se estão disponíveis, garantem 

acessibilidade, cobertura e qualidade, suas principais dificuldades); Serviços ambientais 

(abastecimento de água, coleta de lixo); Serviços sociais (existem, na área, organizações 

sociais, religiosas, educativas, recreativas) e a relação dos serviços de saúde com essas 

organizações. Já no quarto nível a política de saúde (existe vontade política para enfrentar e 

resolver os problemas de saúde da população? Existe evolução no sistema local de saúde ao 

longo dos últimos anos? Existem investimentos consistentes nos serviços de saúde? (UFMS 

/CPABS). 

As informações são obtidas por meio de dados que podem ser primários ou 

secundários. Os dados primários são aqueles coletados pela equipe com um fim específico. De 

início é preciso definir que dados e informações são desejadas, como coleta e quem são os 

informantes, assim como estimar quantas horas de trabalho serão necessárias para essa tarefa. 

Os Dados Secundários são aqueles que já estão disponíveis nos sistemas de informações em 

saúde, como é o caso dos dados do IBGE, das universidades, dos registros históricos, dos 

livros, da própria unidade de saúde, entre outras fontes (UFMS / CPABS). 

A partir da lista de problemas é que se inicia devidamente o processo de 

planejamento. Esses problemas devem ser priorizados, por uma questão de não poder resolvê-

los de uma só vez. Após essa priorização, deve-se conhecer bem os problemas. Se 

compreendermos bem as causas e as conseqüências dos problemas aumenta muito as chances 

de acertar nas ações para enfrentá-los (UFMS / CPABS). 

A figura 01 mostra os cinco passos para a elaboração do Plano de Ação. 

 

Figura 01 – Cinco passos para a elaboração do Plano de ação. 
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Fonte: Adaptado de UFMS / CPABS. 

 

O quinto passo diz respeito à seleção de nós críticos, ao qual identifica as causas 

do problema. Fundamental para enfrentá-lo. Na seleção dos nós críticos decide-se sobre quais 

causas devemos atuar, ou seja, aquelas consideradas mais importantes, assim como fazemos 

ao priorizar os problemas. O nó crítico também traz a idéia de algo sobre o qual eu posso 

intervir, ou seja, aquele que está dentro do meu espaço de governabilidade (UFMS / CPABS). 

Finalmente o sexto passo é o desenho das operações. O problema estando bem 

explicado e identificadas as causas consideradas mais importantes resta pensar nas soluções e 

estratégias para enfrentá-lo, iniciando a elaboração do plano de ação propriamente dito 

(UFMS / CPABS). 

O plano de ação desenvolvido pela equipe 04, ao qual faço parte desenvolveu um 

plano de ação com foco nos atendimentos realizados no Centro Multidisciplinar de Saúde – 

Policlínica da cidade de Senador Pompeu, Ceará, Brasil. 

A minha principal colaboração foi a respeito da educação direcionada à população 

atendida, que ainda compõe uma importante barreira ao bom funcionamento das ações de 

saúde, não somente nesse município como para o panorama brasileiro. 

 

3.6 Tecnologias para Abordagem do Indivíduo, da Família e da Comunidade 

- Práticas Pedagógicas em Atenção Básica à Saúde 

 
 

A educação direcionada pra profissionais da saúde requer mudanças frente à 

inadequação do aparelho formador em responder às demandas sociais. Deve haver estímulo 

para que as instituições direcionem o ensino, entre outros atributos, para a valorização da 

eqüidade, da qualidade da assistência e da eficiência e relevância do trabalho em saúde. O que 

envolve inúmeros desafios, entre os quais romperem os modelos de ensino tradicionais e 

formar profissionais de saúde com competências que lhes permitam recuperar a dimensão 

essencial do cuidado: a relação entre humanos (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004). 

Os estágios existentes nos cursos da área da saúde focam as atividades práticas 

dos alunos à aplicação de conhecimentos adquiridos habilitando para o exercício profissional. 

Para tanto se deve dirigi-los às necessidades de saúde da população, à atenção integral e 
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resolutiva, como objetiva a Reforma Sanitária brasileira e sua regulamentação pelo SUS 

(GARCIA, 2001).  

Pode-se perceber a clareza de diferença entre os tipos de opções pedagógicas no 

texto de Juan E. Dias Bordenave (1983) em que cita três deles e são expostos no quadro 

abaixo. 

 

Opção Pedagógica Descrição 

Pedagogia de 
transmissão 

A Pedagogia de Transmissão parte da premissa de que as idéias e 
conhecimentos são os pontos mais importantes da educação e, como 
conseqüência, a experiência fundamental que o aluno deve viver para alcançar 
seus objetivos é a de receber o que o professor ou o livro lhes oferecem. O 
aluno é considerado como uma “página em branco” onde novas idéias e 
conhecimentos de origem exógena serão impressos. 

Pedagogia do 
condicionamento 

Enfatiza os resultados comportamentais, ou seja, as manifestações 
empíricas e operacionais da troca de conhecimentos, atitudes e destrezas. O 
processo consiste em que o professor estabeleça objetivos instrumentais de 
realização quantitativamente mensuráveis e programe uma estratégia de 
modelagem baseada em uma sequência de pequenos passos, reforçando-se ou 
recompensando-se o aluno quando a resposta emitida coincide com a resposta 
esperada. 

Mediante a repetição da associação estímulo resposta-reforço, o aluno 
termina por ser condicionado a emitir respostas desejadas sem necessidade de 
um reforço contínuo. No caso do estudante que, ainda que receba uma nota 
por cada assunto aprendido, aprende, por condicionamento subconsciente, a 
temer uma nota ruim e não apenas pelo prazer de aprender. 

Pedagogia da 
problematização 

A Pedagogia da Problematização parte da base que, em um mundo de 
mudanças rápidas, o importante não são os conhecimentos ou idéias nem os 
comportamentos corretos e fáceis que se espera, mas sim o aumento da 
capacidade do aluno – participante e agente da transformação social – para 
detectar os problemas reais e buscar para eles soluções originais e criativas. 
Por esta razão, a capacidade que se deseja desenvolver é a de fazer perguntas 
relevantes em qualquer situação, para entendê-las e ser capaz de resolvê-las 
adequadamente. 

Quadro 02 – Descrição das opções pedagógicas, segundo Bordenave (1983). 

Fonte: Adaptado de Bordenave (1983). 

 

Trazendo para a educação em saúde e até mesmo para a escolar e acadêmica, a 

terceira opção propicia a qualidade de educação que as outras não permitem. Capacita o 

aprendiz a indagar sobre as diversas áreas do conhecimento e traçar para os problemas 

encontrados, resoluções práticas percebidas por meio do próprio cotidiano. Isso não implica 
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apenas em adição ou proveito condicional à sociedade, mas sim em ser o ator social capaz de 

transformar seu ambiente. 

Deve-se levar em consideração questões que envolvem o processo ensino-

aprendizagem, como conhecimentos, práticas e relações, que implicam num modo de intervir 

em saúde. Visualizar o cotidiano, como uma ferramenta indutora do saber que pode permitir, 

pela vivência de situações, direcionando para a resolutividade das questões pertinentes a 

saúde da população, principalmente na Estratégia de Saúde da Família, que tem como 

caminho os princípios do SUS como a integralidade - ações coletivas e individuais, curativas 

e preventivas - respondendo universalmente e eficazmente às necessidades sociais em saúde 

(GARCIA, 2001). 

A garantia da qualidade do cuidado prestado pela equipe de saúde se dá pela 

interferência dos princípios do Sistema Único de Saúde, estabelecidos pela Lei nº 8.080, no 

refere à universalidade de acesso, integralidade da assistência, equidade, ao direito à 

informação e capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 

O acolhimento dos indivíduos e famílias precisa ser priorizado como um dos 

pilares para o desenvolvimento do bom relacionamento entre profissionais e usuários.  

 

 

Acolhimento, orientação ética, pois o toma como base do contrato 

entre os sujeitos que cuidam e os que são cuidados, cuja ação é produzir um campo 

comum que vamos chamar de produção do cuidado compartilhado, 

corresponsabilização. Acolher é, pois, o que inaugura e sustenta processos de cuidar. 

Acolher, todavia, não significa apenas interagir a partir do aceitar aquilo que o outro 

traz, mas a partir disto, produzir desvios, produzir movimentos que permitam 

reposicionamentos, produção de novas atitudes, de novas éticas (BRASIL, 2010, p. 

66). 

 

 

Essa interação permite conhecer melhor as condições dos usuários e suas famílias, 

bem como as famílias atendidas pela equipe de saúde. Essa aproximação traz benefícios à 

saúde da comunidade acolhida. 

Outro serviço oferecido, e que decorre de uma boa qualidade no quesito 

relacionamento e educação em saúde, é a visita domiciliar. A questão do entender e ser 

entendido se faz de grande importância. Quando a equipe consegue se expressar de forme que 
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a comunidade interprete corretamente e aprenda é fundamental para o processo da educação 

em saúde. A confiança depositada na equipe advém do trabalho de acolhimento, do respeito 

às condições e realidade da comunidade.  

Segundo Mattos, (1995 apud AZEREDO et al. 2007) a visita domiciliar propicia 

ao profissional de saúde avaliar as condições socioambientais e habitacionais em que vive os 

indivíduos e suas famílias, assim como realizar a busca ativa, planejar e executar as medidas 

assistenciais adequadas e em tempo hábil. 

A necessidade de uma boa comunicação entre o usuário-profissional assume, 

então, lugar de destaque nesse processo, valorizando e atentando para o modo de vida da 

comunidade, seus hábitos, suas queixas, níveis de escolaridade, bem como seus limites, 

cultura, entre outros. 

  

3.7 Saúde da Mulher no Ciclo Vital 

 
 
Ao abordarmos o universo feminino, analisam-se os aspectos biológicos, 

anatômicos e questões referentes aos direitos humanos e à cidadania. 

Historicamente a mulher era tida como uma espécie de “instrumento”. Seu 

corpo era visto apenas na sua função reprodutiva e a maternidade era seu principal atributo 

(BRASIL, 2007). 

Elas são as principais usuárias do SUS. Segundo o Censo Populacional (IBGE, 

2010) “as mulheres são a maioria da população brasileira (51,04%). Esse quadro se repete 

quando restringimos para a região nordeste (51,19%) e para o estado do Ceará (51,25%)”. 

Objetiva-se abordar neste trabalho, temas como desigualdades nas condições 

de vida e nas relações entre os homens e as mulheres, os problemas associados à 

sexualidade e à reprodução e a sobrecarga de trabalho das mulheres, responsáveis pelo 

trabalho doméstico, criação dos filhos e provedora de renda da família. Temas esses que 

foram, e até hoje são, debatidos e discutidos mundialmente. 

  

3.7.1 A Mulher e a Escolaridade 

As condições históricas e estruturais que moldam cada sociedade ditam as 

diferenças nos níveis educacionais segundo as abordagens de gênero. 
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Em quase todos os países do mundo as mulheres sempre tiveram maiores barreiras 

no acesso à escola. Em alguns conseguiram derrubá-las, mas em outros ainda há uma longa 

batalha pela frente (BELTRAO; ALVES, 2009). 

Os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento são exemplos em que o 

confronto de gênero versos trabalho continua com grande peso. 

No início do século XX, as mulheres brasileiras aumentaram suas taxas de 

matrículas no ensino secundário e superior, mas em proporção muito menor que os homens 

(BELTRAO; ALVES, 2009). 

 

3.7.2 A Mulher e o Mercado de Trabalho 

A participação feminina no mercado de trabalho cresce a cada dia. Uma série de 

adversidades marcou a vida da mulher, desde sua forma de inserção no mercado, que passa 

por baixos salários, ocupação de postos precários e discriminação na contratação e ascensão 

profissional, até a necessidade de conciliar trabalho e cuidados com filhos e casa, 

responsabilidades que lhes são tradicionalmente atribuídas (SANCHES; GEBRIM, 2003). 

A posição na família, a necessidade de prover ou complementar o sustento do lar, 

a estrutura e o ciclo de vida familiar, a demanda externa e as suas qualificações para atender 

as exigências do mercado são fatores que influenciam a decisão da mulher de entrar ou 

permanecer no mercado de trabalho (BENITES; BARBARINI, 2009). 

Um grande contingente de mulheres reproduz, no mercado de trabalho, atividades 

semelhantes àquelas realizadas no âmbito doméstico. Hoje, em sua maioria atuam nos campos 

de educação infantil, cuidando de idosos e doentes, trabalhando, sobretudo, em setores ligados 

à educação e à saúde. Os setores que mais contam com o trabalho feminino são os que 

englobam as atividades que têm as mesmas características das funções exercidas no lar, como 

prestação de serviços e atividade social (SANCHES; GEBRIM, 2003). 

 

3.7.3 A Mulher e a Busca Pelo Atendimento a Saúde Integral 

Por muitos anos a visão das necessidades femininas restringia o momento da 

gestação e do parto. Somente quando as mulheres foram percebidas como pessoas de direitos 

é que ações que proporcionassem a melhoria das condições de saúde em todos os seus ciclos 

de vida foram desenvolvidas. 
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No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas 

primeiras décadas do século XX. Limitava-se, nesse período, às demandas relativas à gravidez 

e ao parto (BRASIL, 2007). 

O Programa de Assistência Integral à Saúde das Mulheres (PAISM) criado na 

década de 80 pelo Ministério da Saúde visava ser uma política de atenção integral à saúde da 

mulher, que na prática deslanchou, sua política de integralidade quando incorporada ao SUS 

com a Constituição de 1988, possibilitando outros programas para as mulheres (BENITES; 

BARBARINI, 2009). 

A experiência brasileira de atenção à saúde da mulher tem sido importante ao 

reconhecer sua complexidade e diversidade. Como exemplo dessa nova etapa a Equipe de 

Saúde da Família (ESF) surge como proposta de atenção integral à saúde que não se restringe 

à esfera da mulher vai além da esfera reprodutiva, incorporando sua rede de relações, no caso, 

a família (BENITES; BARBARINI, 2009). 

O Ministério da Saúde desenvolve ações de promoção da saúde, prevenção e 

tratamento dos principais agravos e problemas de saúde que afetam as mulheres. Uma série de 

ações na área da saúde da mulher são oferecidas como programas para combater o câncer de 

colo do útero, câncer de mama, gravidez de alto risco, e em parceria com outros 

departamentos e áreas técnicas, desenvolve projetos especiais como Saúde da População 

Indígena (Funasa), DST/AIDS, Saúde da Mulher Trabalhadora (Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES e Área Técnica de Saúde do Trabalhador). Em 

conjunto a outros ministérios desenvolve programas e projetos, como Saúde da Mulher Negra 

(Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR) e Violência 

contra a Mulher (Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Secretaria Nacional de 

Segurança Pública) (BRASIL, 2009b). 

No Brasil, as principais causas de morte da população feminina são as doenças 

cardiovasculares (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral); as neoplasias 

(câncer de mama, de pulmão e o de colo do útero); as doenças do aparelho respiratório, 

marcadamente as pneumonias (que podem estar encobrindo casos de AIDS não 

diagnosticados); doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, com destaque para o 

diabetes; e as causas externas (BRASIL, 2007). 

Tratando-se de problemas de saúde associados ao exercício da sexualidade, as 

mulheres estão particularmente afetadas. Nessa vertente encontram-se complicações como a 
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transmissão vertical de doenças como a sífilis e o vírus HIV, a mortalidade materna e os 

problemas de morbidade ainda pouco estudados. 

 

3.7.4 Senador Pompeu, Cidade do Interior do Ceará e os Dados Relacionados 

à Mulher 

Senador Pompeu apresenta um total de 26.494 habitantes, segundo o Censo 2010 

do IBGE. A população feminina representa 50,8% do total. 

 

 

Figura 02: Composição da população feminina, segundo os grupos de idade, Senador 

Pompeu, Ceará 2009. 

Fonte: IBGE cidades. 

 

Distribuição de mulheres com 10 anos ou mais é igual a 11.223 habitantes, sendo 

que a maior parte delas têm idades entre 20 e 39 anos (35%). 

O município registrou em 2009 (IBGE, 2000), 25 óbitos, sedo oito do sexo 

masculino e dezessete do sexo feminino. Dentre os óbitos que acometeram as mulheres: 3 

óbitos por doenças infecciosas e parasitárias; 1 óbito por neoplasias; 2 óbitos por doenças 

endócrinas, nutricionais e metabólicas; 3 óbitos por doenças do aparelho circulatório; 5 óbitos 

por doenças do sistema respiratório; e 3 óbitos por doenças do sistema digestivo. 
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Embora a vida das mulheres tenha melhorado nos últimos 30 anos muitas ainda 

lidam com o peso das tarefas domésticas, o acúmulo de responsabilidades na criação dos 

filhos, a violência conjugal, etc. 

É possível detectar que as mulheres têm sido os sujeitos ativos da mudança nas 

relações de gênero, mas nem sempre têm encontrado a contrapartida da equivalência 

masculina na divisão do trabalho doméstico e nos espaços públicos. 

As pesquisas evidenciam que as mulheres vivem mais do que os homens, porém 

adoecem mais freqüentemente. A vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de 

morte está mais relacionada com a situação de discriminação na sociedade do que com fatores 

biológicos. 

Partindo do ponto de vista que muitas conquistas foram recebidas pelas lutas 

feministas é importante ressaltar a continuidade dos movimentos em prol da mulher e o 

respeito aos seus direitos como seres humanos que são. 

 

3.8 Interdisciplinaridade, Bioética e Abordagem Integral dos Problemas de 

Saúde 

 
 
Os saberes são divididos em disciplinas fundamentadas, cada qual em seu estilo, 

acerca de um conjunto de regras para a abordagem e resolução de problemas, baseado numa 

formação específica e diferenciada (STAUDT, 2008). 

A interdisciplinaridade desabrocha a partir da criação do método científico e da 

consequente ideia de disciplina como uma exigência para o aprofundamento do 

conhecimento, buscando os pontos de encaixe para as diferentes ciências (MENDES; 

LEWGOY; SILVEIRA, 2008). 

O cenário de nascimento da concepção da multicausalidade moderna, com o 

movimento das disciplinas no mundo do conhecimento e do trabalho, funcionando como 

método para avaliar os problemas de saúde e traçando uma rede de relações causais entre os 

fatores de risco e o desencadeamento de doenças. Para tanto, o processo de saúde/doença deve 

compreender determinações entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, 

política e as mediações através das quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de 

grupos e pessoas, já que a relação de determinação não é uma simples relação direta de causa-
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efeito. Isso leva ao relacionamento dos diferentes saberes e das diferentes disciplinas 

(MENDES; LEWGOY; SILVEIRA, 2008). 

 A dimensão da interdisciplinaridade abrange ações e serviços de natureza e 

complexidade variadas, atuando articulada e integralmente. O processo de intervenção é 

baseado na pluralidade de cuidados para a saúde, a fim de atender as necessidades, demandas, 

aspirações individuais e coletivas, como um processo técnico, científico e político (MENDES; 

LEWGOY; SILVEIRA, 2008). 

Tanto no multidisciplinar como no pluridisciplinar realizam-se apenas 

agrupamentos, intencionais ou não, sem relação entre as disciplinas. Utiliza os recursos de 

várias disciplinas, sem implicar necessariamente num trabalho de equipe coordenado. Exige 

informações tomadas de empréstimo a duas ou mais especialidades, ou setores do 

conhecimento, essas permanecem inalteradas, não interagem, não se enriquecem, nem são 

enriquecidas pelo outro saber. As pessoas desenvolvem seu trabalho sem haver uma 

integração de saberes. Porém, no pluridisciplinar há objetivos distintos, mas com 

possibilidade de que ocorra certa cooperação (MENDES; LEWGOY; SILVEIRA, 2008; 

STAUDT, 2008). 

A interdisciplinaridade abrange mais que uma justaposição ou adição de 

diferentes ângulos sobre determinados objetos de análise. As disciplinas interagem umas com 

as outras, confrontam e discutem as suas perspectivas, estabelecendo entre si uma interação 

mais forte, uma troca incessante, que nunca se repete (MENDES; LEWGOY; SILVEIRA, 

2008; STAUDT, 2008).  

A transdisciplinaridade compreende as profissões (acadêmicas ou não 

acadêmicas) e especialidades, que conduzem a um crescimento do poder associado aos 

detentores desse conhecimento fragmentado, podendo, assim, agravar a crescente iniqüidade 

entre os indivíduos, ao mesmo tempo em que os detentores dos conhecimentos dissociados 

não estão aptos para enfrentar as novas demandas que emergem de um mundo tão complexo. 

A transdisciplinaridade é uma postura epistemológica porque revela a 

possibilidade de aceitar o conhecimento provindo de diferentes fontes e ancorados no 

paradigma da universalidade (MENDES; LEWGOY; SILVEIRA, 2008). 

Essa interação entre as disciplinas ajudam na consolidação do Sistema Único de 

Saúde. Esse depende do sucesso de várias estratégias, sendo elas ações ou programas. A 

educação em saúde, vista como uma proposta metodológica capaz de influenciar a inversão 
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do paradigma tradicional da formação em saúde, sugere o abandono das formas conservadoras 

de ensino e sustenta a troca sistemática entre os saberes. É definida como sendo uma 

articulação, interdisciplinar, entre os pressupostos da saúde coletiva e a educação 

construtivista (SAUPE; CUTOLO; WENDHAUSEN, 2005). 

As políticas de saúde propõem inter-relações disciplinares para a compreensão 

ampliada das necessidades e interesses da sociedade, podendo, assim interferir tanto no 

processo de formação profissional, quanto nos modos de gestão dos sistemas de saúde pública 

(SOUZA, 1999).  

O Conselho Nacional de Saúde reconhece quatorze profissões como componentes 

do grupo de saúde, pressupondo a necessidade do trabalho coletivo. Essas profissões são: 

Biomedicina, Medicina, Medicina Veterinária, Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Farmácia, Serviço Social, Psicologia, 

Ciências Biológicas e Educação Física (STAUDT, 2008). 

É preciso entender que, há a necessidade de compreender e reverenciar algumas 

atitudes, como, dentre outras, as percebidas no estudo de (SAUPE; CUTOLO e 

WENDHAUSEN, 2005) para que haja um bom relacionamento interdisciplinar, tais como: 

respeito à disciplina do outro; atitude de respeito pelo outro; tolerar; aceitar sugestões; 

respeitar as limitações; as competências; comprometimento com o sistema; ouvir; refletir; ter 

atitude de humildade; atitude de mudança; respeito às diferenças; ética; liderança; empatia. 

O Sistema Único de Saúde surge no espírito da Conferência de Alma-Ata, ao qual 

destacou a prioridade dos cuidados primários como direito de todos, possibilitando, assim o 

acesso universal às ações básicas necessárias para um cuidado integral da saúde, mas o SUS 

não se restringiu a esses cuidados primários, estabeleceu o acesso universal e integral a 

procedimentos e tecnologia de média e alta complexidade. Nestes casos, o sistema público 

serve-se, em muitas situações, da prestação de serviços complementares do sistema privado 

(JUNGES, 2009).  

A Saúde Pública foca nas políticas públicas a favor da saúde das populações, 

concentra-se no perfil epidemiológico das populações, tendo o contexto sociocultural como 

uma influência fundamental no comportamento dos indivíduos e determina o perfil de saúde 

daquele grupo populacional (JUNGES, 2009).  

As competências profissionais necessárias para essas diferentes áreas de atuação, 

requerendo uma diversidade nos pontos de vista éticos. Essa distinção tem as suas 
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implicações para a área da ética em saúde, tendo a bioética grande importância na Saúde 

Pública ao lado da já tradicional bioética clínica ou hospitalar.  

 

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

da Família 

 

As inter-relações produção/trabalho, ambiente e saúde são a principal referência 

para que as condições de vida, o perfil de adoecimento e morte das pessoas, a vulnerabilidade 

diferenciada de certos grupos sociais e a degradação ambiental possam ser entendidas e, 

assim, construir alternativas de mudança capazes de garantir vida e saúde para o ambiente e a 

população (DIAS et al., 2009).. 

O trabalho humano é necessário para que a produção aconteça mesmo em 

situações de extrema automação. O círculo virtuoso e perverso da economia se sustenta pela 

exploração da natureza e do trabalhador, gerando a degradação ambiental e fatores que afetam 

a saúde dos trabalhadores e de suas famílias, produzindo desigualdades sociais e ambientais 

em uma cultura legitimadora desse processo de desenvolvimento (DIAS et al., 2009). 

A maior carga de exposição aos riscos tecnológicos e ambientais gerados pelos 

processos de produção e consumo recai sobre os trabalhadores de baixa renda, grupos sociais 

discriminados, povos étnicos tradicionais, populações marginalizadas nas periferias das 

grandes cidades (DIAS et al., 2009). 

Visando o conhecimento e à detecção ou prevenção dos determinantes e 

condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, a vigilância em saúde 

ambiental resulta do conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e entidades públicas e 

privadas. Na perspectiva da saúde, o ambiente deve ser entendido como território vivo, 

dinâmico, que envolve processos políticos, históricos, econômicos, sociais e culturais, no qual 

se materializa a vida humana, por meio de políticas públicas formuladas utilizando o 

conhecimento disponível, com a participação e controle social (DIAS et al., 2009). 

As ações de saúde ambiental e saúde do trabalhador devem estar articuladas nos 

serviços de saúde. Os riscos gerados direta e indiretamente pelos processos produtivos afetam 

o meio ambiente e a saúde das populações e dos trabalhadores de modo particular (DIAS et 

al., 2009). 
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3.10 Atenção Básica de Saúde no Contexto da Saúde Bucal 

 
 
 A saúde bucal é um componente muito importante para uma sensação de bem 

estar fisiológico e psicológico. A digestão normalmente começa na boca (lábios, dentes e 

gengivas) com o ato de mastigar, pelo qual o alimento é clivado para melhor deglutição e ação 

de enzimas digestivas, seguindo para esôfago, estômago, intestinos até o ânus (SMELTZER; 

BARE, 2005). 

A nutrição adequada está relacionada com uma boa saúde dentária e com a 

condição geral da boca. Desconfortos ou condições adversas na cavidade oral podem afetar o 

estado nutricional de uma pessoa, influenciando o tipo e a quantidade de alimento ingerido 

(SMELTZER; BARE, 2005). 

No âmbito da saúde bucal, o Ministério da Saúde (MS) instituiu, em 2000, um 

incentivo financeiro para a reorganização da atenção básica através da inserção das Equipes 

de Saúde Bucal (ESBs) no PSF. Desta forma, os municípios que incorporaram ESBs no 

referido programa passaram a contar com um adicional per capta ao valor do seu Piso de 

Atenção Básica (PAB) fixo, além do recebimento de incentivos para implantação e custeio 

mensal destas equipes sob a forma de PAB variável (MAIA; KORNIS, 2010). 

A saúde bucal, em 2004, entra para a agenda de governo através da publicação do 

documento diretrizes da Política nacional de Saúde Bucal. Este documento reafirma a 

importância da atenção básica e da Saúde da Família, ampliando a atenção especializada em 

saúde bucal no âmbito do SUS. Portanto, além de possibilitar a ampliação da atenção básica, 

o documento inova ao estruturar o sistema de referência em atenção à saúde bucal, através dos 

Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) e dos Laboratórios Regionais de Prótese 

Dentárias (LRPDs) (MAIA; KORNIS, 2010). 

Os CEOs são estabelecimentos inscritos no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), classificados como Clínica Especializada ou 

Ambulatório de Especialidades. Estes centros devem servir de referência à rede básica de 

saúde bucal já instalada, realizando procedimentos de média complexidade e atender 

obrigatoriamente as especialidades seguintes: diagnóstico bucal, com ênfase na detecção do 

câncer; periodontia especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; endodontia e 

atendimento a portadores de necessidades especiais. Contudo, a atenção secundária no âmbito 
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dos CEOs, dependendo do interesse e da capacidade de sustentação financeira dos gestores 

locais, poderá incorporar outras especialidades odontológicas além daquelas que o MS exige 

como obrigatórias (MAIA; KORNIS, 2010). 

No balanço da última década, a prestação pública de serviços em saúde bucal no 

Brasil avançou de um panorama de oferta limitada de procedimentos de baixa complexidade 

com reduzida realização de procedimentos especializados, em direção à ampliação do acesso 

na atenção básica e na média complexidade, tanto no sentido da universalização do acesso 

quanto da integralidade das ações, podendo ser relacionado à maior importância política dada 

à atenção a saúde bucal pelo governo federal oferecendo maior aporte de recursos financeiros 

ao qual o MS vem destinando a esta área de atenção (MAIA; KORNIS, 2010). 

O Brasil Sorridente, política do governo federal, tem possibilitado ampliação e 

qualificação do acesso da população às ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação em saúde bucal, entendendo que esta é fundamental para a saúde geral e para a 

qualidade de vida (BRASIL/MS, 2010). 

As principais linhas de ação do Brasil Sorridente são: a reorganização da Atenção 

Básica em saúde bucal especialmente pela ESF; a ampliação e qualificação da Atenção 

Especializada, principalmente por intermédio da implantação de CEO’s e LRPD’s e a 

viabilização da adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público 

(BRASIL/MS, 2010). 

Na ampliação do acesso, objetivando superar o modelo biomédico de atenção às 

doenças, propõem-se duas formas de inserção transversal da saúde bucal; por linhas de 

cuidados: prevendo o reconhecimento de especificidades próprias da idade, abordando a 

saúde da criança, do adolescente, do adulto e saúde do idoso; e por condição de vida, 

compreendendo a saúde da mulher, do trabalhador, portadores de necessidades especiais, 

hipertensos, diabéticos, dentre outras. Em relação ao grupo de gestantes, as diretrizes 

determinam que devam ser realizadas ações coletivas de promoção de saúde e a garantia do 

atendimento individual (SILVA; MARTELLI, 2009). 

Em resposta aos investimentos impostos, o MS, (2010) levantou dados que 

enfatizam a otimização dos serviços, como podemos observar em sua Pesquisa Nacional de 

Saúde Bucal. Alguns desses estão dispostos a seguir. 
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“A Proporção de crianças livres de cárie aos 12 anos cresce de 31% para 44%. 

Significa que cerca de 1,6 milhões de dentes deixaram de ser afetados pela cárie em crianças 

dessa faixa etária, entre 2003 e 2010” (BRASIL/MS, 2010). 

Hoje, 1,4 milhões de crianças não têm nenhum dente cariado na boca. Todas as 

regiões melhoraram o índice entre 2003 e 2010, exceto o Norte, que teve ligeiro aumento. Os 

valores extremos (Norte e Sudeste) mostram uma diferença de quase 90% (BRASIL/MS, 

2010). 

“Em Adolescentes de 15 a 19 anos houve Redução de 30% do CPOD, entre 2003 

e 2010, ao quais 18 milhões de dentes deixaram de ser atacados pela cárie nessa faixa etária” 

(BRASIL/MS, 2010). 

“O Índice CPOD de adultos entre 35 a 44 anos caiu 19% em 7 anos, passando de 

20,1 para 16,3 indicando o aumento do acesso da população adulta ao tratamento da cárie. 

Menos dentes estão sendo extraídos por conta da doença” (BRASIL/MS, 2010). 

Mais de 3 milhões de idosos (entre 65 e 74 anos) necessitam de prótese total (nas 

duas arcadas dentárias). Outros 4 milhões precisam usar prótese parcial (em uma das arcadas) 

(BRASIL/MS, 2010). 

O número de Equipes de Saúde Bucal atuando no PSF cresceu quase 5 vezes, 

passando de 4.261 para 20.300 entre 2002 e 2010. Estão situadas em 85% dos municípios 

brasileiros, sendo que em 2002, estavam em 41% e 72 milhões de kits de saúde bucal (escova 

e pasta de dente) já foram distribuídos. 

Durante esse mesmo período “o número de dentistas trabalhando no SUS cresceu 

49%, passando de 40.205 para 59.258, tendo 30% dos dentistas do país trabalham no 

programa atualmente” (BRASIL/MS, 2010). 

“Através do programa Brasil Sorridente os atendimentos odontológicos no SUS 

cresceram 57%, passando de 86 milhões para 147 milhões (set/2010). De 2001 até 2003, de 

todos os tratamentos odontológicos, 11% eram extrações dentárias. A partir de 2004, a 

porcentagem veio diminuindo e atingiu 5,2% em 2009, isso representa uma média de 400 mil 

dentes salvos por ano, o que dá aproximadamente 2,5 milhões de dentes salvos entre 2004 e 

2009” (BRASIL/MS, 2010). 

Doenças situadas na boca ou na língua podem interferir com a fala, prejudicando a 

comunicação e a auto-imagem. Pessoas idosas costumam apresentar alterações na boca, tais 
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como: lesão, avulsão ou perda de dentes, atrofia das papilas gustativas com diminuição da 

produção de saliva e atrofia do tecido gengival, causando dificuldades na mastigação e 

deglutição (SMELTZER; BARE, 2005). 

Problemas ocasionais do envelhecimento podem ser exacerbados pela dentição 

deficiente, como o déficit da ingestão alimentar, perda do apetite, isolamento social, maior 

suscetibilidade a infecções sistêmicas e trauma da cavidade oral secundário às mucosas orais 

mais delgadas e menos vascularizadas (SMELTZER; BARE, 2005). 

O Brasil é considerado o país dos desdentados. Dentre os vários aspectos da 

saúde, a saúde bucal merece atenção especial. Historicamente, os serviços odontológicos não 

possuem como prioridade a atenção ao idoso, que da mesma forma que a população adulta, 

possui alta prevalência de cárie e de doenças periodontais (MOREIRA et al., 2005). 

A saúde bucal tem sido relegada ao esquecimento, no Brasil, quando se discutem 

as condições de saúde da população idosa. A perda total de dentes (edentulismo) ainda é 

aceita pela sociedade como algo normal e natural decorrente ao avanço da idade, e não como 

reflexo da falta de políticas preventivas de saúde, destinadas principalmente à população 

adulta, para que mantenha seus dentes até idades mais avançadas (COLUSSI; FREITAS, 

2002). 

Segundo MOREIRA et al., (2005), os valores médios do CPOD variaram de 25 

a 31, em relação à severidade da cárie e suas conseqüências entre os idosos. Os dados 

mostram que os indivíduos desse grupo etário possuem, em média, de 1 a 7 dentes livres de 

cárie. O número de indivíduos com ausência total de dentes e que usam prótese foi 

elevado. 

Espera-se que outros estudos surjam para auxiliar o avanço da Saúde Bucal 

brasileira, afim de que todos possam usufruir de uma excelente qualidade de vida, já que a 

saúde começa pela boca. 

 

3.11 Atenção Básica à Saúde das Pessoas com Deficiência 

 
 

 “No Brasil, aproximadamente, 24,6 milhões de habitantes, 14,5% da população 

total são pessoas portadoras de deficiência (PPDs). Apresentam dificuldade de enxergar, 

ouvir, locomover-se ou alguma deficiência física ou mental. O Nordeste apresenta o maior 
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percentual de portadores de deficiência, 16,8% em relação aos estados brasileiros” (IBGE, 

2003). 

Considerando o grau de severidade da incapacidade, observa-se que existem, no 

Brasil, aproximadamente, 148.000 pessoas cegas, e 2,4 milhões de pessoas que declararam ter 

baixa acuidade visual. Do total de cegos, cerca de 77.900 são mulheres, e 70.100 são do sexo 

masculino. Em relação à audição, 166.400 pessoas, 5,7 milhões se declararam incapazes de 

ouvir, das quais 80.000 são mulheres e 86.400 são homens. Quase 900.000 pessoas 

declararam ter grande dificuldade permanente para ouvir. Um total de 16,6 milhões de 

pessoas referiram algum grau de deficiência visual, desses quase 150 mil se declararam cegos 

(IBGE, 2003). 

Na composição da pirâmide etária do total de pessoas com pelo menos um tipo de 

incapacidade, observa-se que o maior número de pessoas portadoras de deficiência 

encontrasse na população entre 40 a 49 anos de idade, especialmente a feminina (IBGE, 

2003). 

Nota-se que com o avançar do processo de envelhecimento surgem, não 

generalizadamente, maiores casos de deficiência. Quanto mais avançada a idade, maiores as 

possibilidades de acometimento por algum tipo de deficiência. 

Essa observação nos remota a ideia de uma maior preocupação quanto a essa 

clientela, tão numerosa nos serviços de saúde. Para tanto, deve-se estar atento às capacitações 

e atualizações. Essas especialidades, muitas vezes são esquecidas ou ignoradas, dificultando 

assim, a assistência prestada. 

Os dados do Censo Populacional (IBGE, 2003) mostram que o sexo masculino 

predomina no caso de deficiência mental, física (especialmente no caso de falta de membro ou 

parte dele) e auditiva. Sendo compreendida pela compatibilidade com o tipo de atividade 

desenvolvida pelos homens e com o risco de acidentes de diversas causas. Já a predominância 

do sexo feminino, relaciona-se com dificuldades motoras (incapacidade de caminhar ou subir 

escadas) ou visuais. Essa condição foi percebida melhor em mulheres a partir dos 60 anos. 

Pode-se observar que a taxa de alfabetização para as pessoas de 15 anos ou mais 

de idade no Brasil é de 87,1%. Entre os portadores de deficiência esta proporção cai para 

72,0%. 

No caso do Nordeste, menos da metade das pessoas com deficiência ou 

incapacidade severa (46,7%) estava alfabetizada (IBGE, 2003). Isso significa uma maior 
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dificuldade para aquisição de conhecimentos para a população em geral. Imagina-se quão 

difícil é para portadores de deficiência auditiva ou visual, por exemplo. 

A acessibilidade é hoje um termo muito empregado. Será que todos que fazem 

uso dessa palavra sabem o seu significado? Pois bem, a acessibilidade segundo o 

Ministério do Turismo e Acessibilidade (BRASIL, 2006) é o fornecimento de condições 

ideais para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoas com deficiência 

ou com mobilidade reduzida. 

Qualquer pessoa livre de deficiência ou redução de sua mobilidade encontra 

obstáculos em seu caminho. O que dizer para àqueles que as tem? Barreiras muito maiores 

são deparadas diariamente por essas pessoas que bravamente lutam para ter vida pessoal, 

social e profissional com maior qualidade e obter sucesso em seus ideais. 

Essas pessoas são munidas de Leis, Decretos e Portarias que lhe asseguram 

seus direitos. Dentre estes se destacam as presentes no quadro seguinte: 

  

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO 

Lei nº. 10.048, de 08 de 

novembro de 2000 

Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras 

providências. 

Lei nº. 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000 

Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Lei nº. 10.741, de 01 de 

outubro de 2003 
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso. 

Lei nº. 11.126, de 27 de 

junho de 2005 

Dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e 

permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. 

Decreto nº. 5.626, de 22 de 

dezembro de 

2005 

Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a 

Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000. 
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Decreto nº. 5.296, de 02 de 

dezembro de 

2004 

 

Regulamenta a Lei nº 10.048/2000, que dá prioridade e atendimento às 

pessoas e a Lei nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida. 

Decreto nº 5.904, de 21 de 

setembro de 

2006 

 

Regulamenta a Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o 

direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em 

ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia e dá outras 

providências. 

Portaria nº. 310, de 27 de 

junho de 2006 

 

Aprova a Norma Complementar nº 01/2006, que trata de recursos de 

acessibilidade para pessoas com deficiência, na programação veiculada 

nos serviços de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de 

televisão. 

Quadro 1 - Legislações: Leis, Decretos e Portarias que aparam as pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida. 

Fonte: BRASIL, 2006.   

 

Um dos maiores obstáculos enfrentado pelos surdos, por exemplo, é o de 

encontrar um serviço de saúde que não tenha recursos para atendê-los respeitando a sua 

deficiência. 

Relatos mostram a dificuldade de comunicação como um dos problemas 

apresentadas por usuários dos serviços de saúde. 

Depoimento de usuários surdos em relação aos serviços de saúde, colhidos por 

Santos e Shiratori, (2004): 

“Tenho muita dificuldade quando vou ao médico, pois eu não sei muito bem o 

português (escrito) e quando eles escrevem, eu não entendo, preciso que a minha irmã vá 

comigo.” 

“A minha esposa que também é surda está precisando muito de ir ao 

ginecologista, pois está com problema sério sente dores depois do sexo,... Tem dificuldade, 

não tem como explicar para o médico, precisa que eu vá junto para ajudá-la ou outra pessoa 

da família.” 

“Tenho muita dificuldade ao ser atendido no Hospital ou Posto de Saúde, pois 

eles falam muito rápido e eu não consigo acompanhar o que eles explicam.” 
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“No futuro se eu precisar de ir ao médico sozinha sem a minha mãe eu não 

saberei como, pois para o ouvinte é fácil e para o surdo é difícil.” 

Percebe-se nessas falas as dificuldades dos surdos perante um atendimento em 

saúde.  

Para surdos, cegos e mudos a interatividade com os profissionais se saúde é 

prejudicada por não haver, em sua grande maioria, uma comunicação em comum entre 

cliente-profissional. 

A educação em saúde torna-se altamente prejudicada por essas barreiras de 

comunicação. Questões como indicação das medicações, o uso de métodos contraceptivos, 

como se previne as doenças sexualmente transmissíveis, o câncer de mama e do colo do útero 

são frequentes entre os usuários da saúde. 

Por não saberem expressar seus sentimentos, queixas, os usuários não sentem 

satisfação nas respostas dos médicos, enfermeiros, odontólogos e outros que por sua vez 

sentem-se recuados por não saberem como repassar as orientações, prescrições e descrição 

dos diagnósticos encontrados nesses pacientes estando, portanto, despreparados para atender 

essa clientela. 

Esta questão se motiva quando 90% dos entrevistados da pesquisa realizada por 

Santos e Shiratori, (2004), afirmam que nunca foram orientados sobre quaisquer questões de 

saúde. Sem falar no acesso físico dos estabelecimentos que não dispõem de espaços 

adequados para a total mobilidade de PPDs. 

As unidades de saúde não possuem, em sua maioria, placas de identificação, as 

rampas são inclinações verticalmente favorecidas, dificultando à subida, não possuem 

indicativos no piso para deficientes visuais, entre outras barreiras físicas. 

Santos e Shiratori, (2004 apud SOUZA; PAGLIUCA, 2002) citam que o surdo 

e incluem-se aqui os demais deficientes, comprometem a sua cidadania na medida em que 

estes passam a depender de outras pessoas para ter acesso às informações que melhorariam 

a sua qualidade de vida. 

Outra preocupação é que além de sua deficiência particular, podem também 

apresentar diabetes, hipertensão ou outras doenças crônicas que necessitam de atenção 

dobrada tanto por parte dos clientes como dos profissionais. No Brasil, essas doenças tem sido 

responsável por milhares de óbitos por ano, necessitando de cuidados específicos que carecem 

ser bem esclarecidos. 
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É evidente que a educação em saúde exerce importante papel na construção da 

autonomia de cada pessoa, preparando-as para defenderem-se e fazerem escolhas 

conscientes no que diz respeito ao seu modo de viver, pois como citam Santos e Shiratori 

(2004 apud Silveira 1985, p.12) “educar para a Saúde não significa o ensino de conteúdos 

de higiene pessoal e geral, mas também a adoção de posturas e comportamentos que 

levam o indivíduo e a comunidade a valorizar modelos adequados de qualidade de vida 

[...]”. 

Fica aqui comprovada a preocupação diante desse quadro, ressaltando a urgência 

de qualificação por parte dos profissionais de saúde quanto ao atendimento humanizado e 

dentro do conceito da acessibilidade às pessoas com deficiência ou com perda da mobilidade 

para que haja melhor aproveitamento de ambas as partes e melhoria na qualidade de vida. 



48 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 
 

O curso em questão contribui, significativamente para o engrandecimento 

profissional de seus cursistas. Valoriza a necessidade de transformação de trabalho isolado 

em trabalho coletivo que, sintetiza os múltiplos conhecimentos e práticas, determinando 

um novo modo de contribuir para a produção da saúde. As mudanças positivas sofridas 

nessa área serão reforçadas por cada vez mais profissionais buscarem a qualificação.  

Os saberes aperfeiçoados contribuirão para uma prática melhor e eficaz à saúde 

da comunidade e para tanto, deve-se fundamentar as ações na articulação multiprofissional, 

interdisciplinar e intersetorial. 

É notória a necessidade de unir as várias categorias da saúde em prol do 

aperfeiçoamento da ESF. A experiência vivida durante a especialização em Saúde da 

Família em conjunto com enfermeiros, odontólogos e médico foi um avanço e contribuiu 

positivamente para a atuação de todos dentro dessa estratégia. 

Encorajou o relacionamento entre a equipe de saúde, sendo possível visualizar 

um real atendimento integral para a saúde dos usuários do programa, o que resultará em 

uma melhor qualidade de vida à população. Dessa forma, as várias disciplinas aplicadas 

nos possibilitaram avançar alguns degraus à frente para alcançar o que teoricamente foi 

possível. 
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