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RESUMO 

 Para minimizar a diferença entre a oferta e a necessidade de formação para os profissionais 

em atuação na área do SUS, faz-se necessária a produção de novos modelos de cooperação 

entre Universidade e Sistemas de Saúde. Assim, a Universidade Federal do Ceará, como todas 

as instituições federais formadoras no país, tem o desafio contemporâneo de formar os 

profissionais no seu contexto de trabalho, com uma metodologia que permita a 

descentralização das atividades pedagógicas e em larga escala, mas sem redução na qualidade 

de conteúdos e processos de aprendizagem. Nesse contexto, desenvolveu-se esta 

especialização em saúde da família na modalidade semi-presencial, a qual objetiva formar 

Especialistas em Saúde da Família com conhecimentos, habilidades e atitudes necessários 

para a atuação na atenção básica dentro da rede do SUS. O estudo apresenta como objetivo  

descrever a experiência enquanto enfermeira integrante do curso de especialização semi-

presencial, durante o  processo de formação e educação permanente voltado para a Estratégia 

de Saúde da Família. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, do tipo 

relato de experiência, realizada no período de abril de 2010 a junho de 2011, em uma unidade 

do programa de saúde da família do município de Morada Nova-CE. Como instrumentos para 

coleta de dados utilizou-se fóruns, chats, exposição interativa, texto impresso, vídeo, estudo 

de caso, diálogo, testes, livros, questionários, atividades e participação online (moodle), 

dinâmica de grupo e discussões em plenária. A análise e interpretação dos resultados 

privilegiaram a discussão dos dados, de acordo com a sequência das disciplinas: Educação à 

distância em Saúde da Família; Processo de trabalho em saúde: Equipe Aruarú II; 

Saúde Mental e Violência; Modelo assistencial e atenção primária à saúde; 

Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde; Tecnologias para abordagem do 

indivíduo, da família e da comunidade - práticas pedagógicas em atenção básica à saúde; 

Saúde da Mulher; Participação Social e Promoção da Saúde; Saúde Ambiental, 

Acidentes Naturais, Artificiais e os Riscos para a Saúde da Família; Atenção Básica de 

Saúde no Contexto da Saúde Bucal; Atenção Básica de Saúde para Pessoas com 

Deficiência. A realização desta especialização foi de suma importância para a aprendizagem e 

prática profissional, visto que contemplou os objetivos propostos no início na formação, 

fazendo esse link da teoria e prática de forma constante, e utilizando essa modalidade de 

ensino que é bastante interativa e dinâmica, o que facilitou esse crescimento profissional. 

Assim, os profissionais de saúde precisam buscar metodologias e estudos que fortaleçam e 

embasem suas práticas para um melhor atendimento à clientela sob sua responsabilidade.  

Palavras-chave: enfermagem; programa saúde da família; educação a distância. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Inserção da pesquisadora no objeto de estudo 

 

O interesse em realizar uma especialização em saúde da família vem desde o ano 

de 2007, na graduação em Enfermagem, onde fui descobrindo o poder desta estratégia como 

porta de entrada nos serviços de saúde e como o profissional enfermeiro é importante neste 

cenário no sentido de que é ele que atua na maioria dos programas oferecidos dentro desta 

estratégia. 

Após a formatura, a pesquisadora atuou na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

do Município de Morada Nova, Estado do Ceará, Brasil no ano de 2008. A entrada no 

programa deu-se através de contratação e a saída foi através da solicitação de demissão, por 

motivo de ter conseguido aprovação em um concurso no Instituto Federal do Ceará (IFCE) 

em dezembro de 2008. 

Durante essa minha experiência de um ano na ESF, percebi o quanto ainda era 

inexperiente, apesar de ter estagiado em diversas unidades de saúde da família na graduação. 

Os maiores desafios eram desmistificar essa cultura hospitalocêntrica ainda bastante enraizada 

na comunidade e aplicar os conceitos aprendidos durante a graduação, desta forma, propondo 

uma mudança no paradigma da saúde, não mais centrada na assistência à doença, mas, 

sobretudo na promoção da qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam em 

risco, gerando novas práticas e afirmando a indissociabilidade entre os trabalhos clínicos e a 

promoção à saúde. 

Portanto, diante dessa realidade e com a experiência obtida durante o trabalho 

desenvolvido junto à comunidade de Morada Nova, percebi a necessidade de realizar estudos 

voltados para a prática da ESF o que culminou com a seleção para esta especialização em 

saúde da família, que desde já espero que seja uma grande oportunidade para minha 

qualificação no trabalho e ampliação dos estudos.  

 

1.1 Objeto de estudo e delimitação da problemática 

 

Para minimizar a diferença entre a oferta e a necessidade de formação para os 

profissionais em atuação na área do SUS, faz-se necessária a produção de novos modelos de 

cooperação entre Universidade e Sistemas de Saúde. Nessa perspectiva, há um esforço da 

gestão atual do Governo Federal no estímulo a essa mudança cultural, através de projetos de 

transferência de tecnologia, cooperação entre pares, colaboração internacional e pesquisas 
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permitindo intervenção para conceber e adotar novas políticas de formação permanente e 

organização dos trabalhadores em saúde. 

A Universidade Federal do Ceará, como todas as instituições federais formadoras 

no país, tem o desafio contemporâneo de formar os profissionais no seu contexto de trabalho, 

com uma metodologia que permita a descentralização das atividades pedagógicas e em larga 

escala, mas sem redução na qualidade de conteúdos e processos de aprendizagem. A formação 

disponibilizada, por outro lado, deve vincular-se cada vez mais às necessidades cotidianas 

reais da população e do serviço de saúde. 

Nesse sentido, a UFC estabeleceu parceria com o Ministério da Saúde, através da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, SGTES, passando a integrar o 

Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), para atender às necessidades de formação 

e educação permanente dos trabalhadores do SUS, inicialmente para as categorias de 

medicina, odontologia e enfermagem.  

 Nesse intento a UFC instituiu o Núcleo de Tecnologias e Educação a Distância 

em Saúde – NUTEDS/UFC, com caráter multidisciplinar, e atendendo necessidades de apoiar 

projetos já instalados e que devem convergir, especificamente o Projeto RUTE (Rede 

Universitária de Telemedicina), o Programa Nacional de Telessaúde e, agora, a UNA-SUS, 

desenvolvendo assim esta especialização em saúde da família na modalidade semi-presencial, 

a qual objetiva formar Especialistas em Saúde da Família com conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessários para a atuação na atenção básica dentro da rede do SUS. 
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2 OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 Descrever a experiência do curso de Especialização semipresencial, enquanto 

enfermeira, durante o processo de formação e educação permanente voltado para a 

Estratégia de Saúde da Família. 

 

Específicos 

 Discutir, a luz dos materiais disponíveis, acerca do processo de Trabalho em Saúde na 

atenção primária. 

 Relacionar o conhecimento produzido na especialização, com a experiência em serviço 

voltada para atenção básica e promoção da saúde. 

 Relatar as contribuições do curso de especialização em saúde da família na prática 

profissional no município de Morada Nova. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, do tipo relato de 

experiência. O estudo descritivo propõe-se a detalhar a realidade de um grupo ou comunidade 

ou serviço específico, contemplando suas características e relações existentes, de forma a 

favorecer a elaboração de hipóteses que colaborem com a solução do problema em estudo 

(CERVO, 2006). 

O método clínico-qualitativo busca interpretar os significados - de natureza 

psicológica e complementarmente sociocultural - trazidos por indivíduos (pacientes ou outras 

pessoas preocupadas ou que se ocupam com problemas da saúde, tais como familiares, 

profissionais de saúde e sujeitos da comunidade), acerca dos múltiplos fenômenos pertinentes 

ao campo dos problemas da saúde-doença (TURATO, 2005). 

 

 3.2 Cenário do Estudo 

O estudo foi desenvolvido no Município de Morada Nova, Região Metropolitana 

de Fortaleza, Estado do Ceará. O município possui cerca de 63.000 habitantes (IBGE 2008), 

que se localiza a 168km da capital Fortaleza, possui uma grande extensão territorial, e conta 

com oito distritos: Morada Nova (sede), São João do Aruaru, Boa Água, Juazeiro de Baixo, 

Lagoa Grande, Pedras, Roldão e Uiraponga. 

Dentre os oito distritos, São João do Aruarú, possui duas unidades do programa de 

saúde da família, Aruarú I e II. A unidade de Aruarú II é onde a enfermeira do estudo trabalha 

e é composta por uma equipe, ou seja, é só um PSF, e foi inaugurada há 14 anos. Possui uma 

população adscrita em torno de 6 mil habitantes.  

 

3.3  Período do Estudo 

O estudo foi efetivado entre o período de abril de 2010 a junho de 2011, através 

da participação das disciplinas e atuação no campo de estudo. 

 

3.4  Instrumentos e procedimentos para coleta de dados 

Os conteúdos das disciplinas estudados foram sendo repassados e utilizados diferentes 

recursos de aprendizagem/instrumentos para a condução das atividades pedagógicas tais como: fórum, 

chat,exposição interativa, texto impresso, vídeo, estudo de caso, diálogo, testes, livros, questionários, 

atividades e participação online (moodle), dinâmica de grupo e discussões em plenária. Segundo 

Moore (2007), a EaD é um “processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias”, no qual o 
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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. 

A utilização bem planejada de recursos multimídia, inclusive, pode facilitar de diversos 

modos a melhor compreensão de um determinado conjunto de informações, de um conteúdo, 

reforçando e facilitando o aprendizado. 

 

3.5  Análise dos Dados 

Os dados foram analisados e serão apresentados conforme a ordem cronológica 

das disciplinas dispostas pelo Curso de Especialização, iniciando pela disciplina de Educação 

a distância, depois Processo de trabalho em saúde: Equipe Aruarú II, Saúde Mental e 

Violência, Modelo assistencial e atenção primária à saúde, Planejamento e Avaliação das 

Ações de Saúde, Tecnologias para abordagem do indivíduo, da família e da comunidade - 

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

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

Saúde da Família, Atenção Básica de Saúde no Contexto da Saúde Bucal e Atenção Básica de 

Saúde para Pessoas com Deficiência. 

Acrescentamos também que à medida que as disciplinas serão apresentadas e 

comentadas, a experiência profissional será relatada articulando prática e fundamentação 

teórica com a literatura pertinente na área, a fim de fortalecer os resultados e discussões do 

estudo. 

 

3.6 Aspectos Éticos do Estudo  

O estudo atendeu à Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

respeitando os aspectos éticos e legais.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Educação à distância em Saúde da Família 

Um dos motivos de iniciar um Curso sobre Saúde da Família com uma Disciplina 

de Educação à Distância online se baseia no fato de que existe uma dificuldade de trabalhar 

com essa modalidade ou dentro desse modelo de processo de ensino aprendizagem, visto que 

a maioria das pessoas tem sua formação realizada quase exclusivamente no modelo presencial 

e tradicional. 
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Quando pela primeira vez se tem a oportunidade de experimentar a EaD online, 

um outro modelo que traz muitas diferenças, surge o impacto da falta de ambientação, o que é 

compreensível, mas inevitável. Para minimizar os efeitos negativos de começar um curso 

oferecido de uma maneira inteiramente diferente, sem compreendê-la pelo menos um pouco, 

imaginou-se que começando por demonstrar no que consiste a EaD online, estar-se-ia 

colaborando para minimizar o impacto inicial, e favorecendo um melhor aproveitamento dos 

alunos participantes.  

E afinal o que é educação a distância? Conforme Moore (2007), a 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. 

Na EaD o foco é o aprendizado, a figura central é o aluno, o professor torna-se um 

auxiliar mais experimentado no rumo de obter o aprendizado. O ato de aprender, por sua vez, 

é tarefa cuja responsabilidade maior recai sobre o próprio aluno, cuja autonomia deve ser 

estimulada, numa sociedade em que o aprendizado é permanente, ao longo da vida, face às 

demandas mutantes de uma sociedade em constante evolução (LITTO; FORMIGA, 2008). A 

tríade básica da EaD online, portanto se constitui de: conectividade, comunicação 

(interatividade) e autonomia. 

A interatividade pode significar a potencialidade técnica disponibilizada por alguns 

recursos didáticos (CD-ROMs, hipertextos, websites, etc.) ou um ação humana, isto é, do 

usuário, sobre a máquina, para dar e receber dados e informações, em diferentes formatos 

(áudio, vídeo, texto, etc.) (FAVERO; FRANCO, 2006; SANTOS et al., 2008). 

E o que seria esta autonomia? É a capacidade de governar por si mesmo o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, seguindo algumas atitudes para alcançá-la: 

comprometimento, criatividade, sensibilidade, persistência, maturidade, participação e  

responsabilidade.  

Quando se relaciona essa autonomia com a experiência vivenciada neste curso, posso 

dizer que além dessas atitudes citadas acima, utilizo também a capacidade de organizar os 

horários de estudo, de ter iniciativas de buscar informações complementares, ter disciplina, 

realizando leituras como experiência de formação (refletindo, comparando, agindo e 

transformando a nossa prática cotidiana) (LOPES; NEWMAN; SALVAGO, 2003). 
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Minha experiência com EAD antes desta especialização foi durante uns cursos que 

realizei na modalidade somente virtual, os quais foram muito bons e de grande proveito para o 

meu aprendizado, dessa forma não fiquei muito ansiosa de como iria mexer na plataforma do 

moodle, apenas curiosa de como seria. E a minha primeira apresentação neste curso foi no 

fórum 01-apresentação desta disciplina que tinha como objetivo interagir com os colegas, e 

comentar sobre as nossas expectativas com relação ao curso, como mostra a fala abaixo: 

 “Olá colegas virtuais, Sou Agnes tenho 25 anos, Enfermeira e 

Especialista em Enfermagem do Trabalho pela UECE. Atualmente 

sou enfermeira do Instituto Federal do Ceará (IFCE), mas já 

trabalhei 1 ano no Programa de Saúde da Família em Morada Nova, 

onde aprendi muito sobre saúde pública e o curso veio acalhar a 

minha vontade de continuar se atualizando nesta área que gosto 

muito! Desejo a todos um ótimo curso”. 

Essa disciplina realmente deve vir em primeiro lugar para qualquer curso a 

distância que eu possa fazer, pois é ela que esclarece como irá funcionar o curso, e quais 

ferramentas você terá a sua disposição para enriquecer o seu aprendizado. 

 

4.2 Processo de trabalho em saúde: Equipe Aruarú II 

Ao iniciarmos o curso de Especialização em Saúde da Família, em seus conceitos 

e teorias, foi bastante válido entendermos o processo de trabalho dentro desta estratégia de 

atenção à saúde. Tratou-se, portanto de atualizar-nos como profissionais de saúde para que 

tenhamos Conhecimento, Habilidades e Atitude, através de uma formação aprofundada, 

incentivando-nos a um raciocínio crítico, com objetivo de alcançarmos uma prática 

profissional diferenciada, eficiente, efetiva e eficaz. 

A Atenção Básica é desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e 

sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza 

tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de 

saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários 

com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e 

da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, 

da humanização, da equidade e da participação social (BRASIL, 2006). 

Tratando-se de um novo modelo de atenção, a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) tornou-se uma nova forma de organização da atenção básica no Brasil. Foi adotada 
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como modelo assistencial brasileiro (BRASIL, 2006), na tentativa de ultrapassar as barreiras 

de implementação dos princípios da igualdade, integralidade, intersetorialidade, equidade, 

universalidade, descentralização, preconizados pelo SUS.  Dentro do princípio da 

interdisciplinaridade, as equipes de saúde da família caracterizam-se por equipes 

multiprofissionais composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde. Já a equipe de saúde bucal é composta pelo Cirurgião Dentista (CD), 

Técnico em Higiene Dental (THD) ou Auxiliar de consultório Dentário (ACD). 

A gestão municipal é a responsável direta sobre todas as ações em saúde da 

atenção básica, estando a ESF sob gerenciamento municipal em primeira instância e Federal. 

“Os municípios e o Distrito Federal, como gestores dos 

sistemas locais de saúde, são responsáveis pelo cumprimento dos 

princípios da Atenção Básica, pela organização e execução das ações 

em seu território” (BRASIL 2006). 

Apesar de existir um modelo pelo qual o profissional da ESF deve basear sua 

prática, muitos profissionais passam a utilizá-lo como um modo de “mecanização” do 

trabalho, deixando de lado práticas inovadoras, a busca pela melhoria no atendimento dos 

usuários. A partir disto, pode-se observar profissionais cuja prática é voltada apenas para 

alcançar metas de atendimento e cumprir carga horária exigida, em detrimento à uma 

assistência de qualidade, voltada para as necessidades reais e potenciais da clientela. 

A realização de um trabalho adequado, voltado para um atendimento de qualidade 

necessita não só da atuação profissional, mas do usuário, do ambiente sócio-econômico e 

geográfico onde está sendo realizado e das políticas públicas vigentes.  

Atualmente, ainda se observam práticas em saúdes negativas, centradas na doença 

e em sua cura. Contudo, desde o início do século XX há uma preocupação em promover 

saúde e prevenir doenças, processo este imbricado no desenvolvimento da saúde pública 

(TRAVERSO; YÉPEZ, 2007). 

Com isto, em cada tipo de prática em saúde existem os componentes do processo 

de trabalho que são diferenciados. Para isto, o profissional necessita conhecer bem a área 

onde atua, a clientela residente, as doenças predominantes da região. Assim segue abaixo a 

descrição do posto de saúde de Morada Nova e da equipe que o compõe. 

 

Descrição do Posto de Saúde (PSF- Aruarú II) 

Município Morada Nova-CE(2008)  

Cidade 
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Morada Nova é um município com cerca de 63.000 habitantes (IBGE 2008), que 

se localiza a 168km da capital Fortaleza, possui uma grande extensão territorial, e conta com 

oito distritos: Morada Nova (sede), São João do Aruaru, Boa Água, Juazeiro de Baixo, Lagoa 

Grande, Pedras, Roldão e Uiraponga. 

A economia de Morada Nova é baseada na agricultura de milho, banana, 

caju,algodão, mandioca, feijão, abacaxi e flores. A pecuária de bovinos, suínos e aves. 

Também foram registradas ocorrências de mica branca e ametista no seu território. Apresenta 

também indústrias a mais importante é a Betânia. 

A atividade política partidária é polarizada entre dois grupos políticos tradicionais 

que se revezam à frente da administração municipal ao longo dos anos (os caborés e os 

corujas). 

Isso influencia muito na saúde, visto que os profissionais da saúde que não são 

concursados mudam a cada troca de prefeito, reduzindo assim o vínculo com a comunidade 

onde atuam. 

Unidade 

A unidade de saúde da família Aruarú II, é composta de uma equipe, ou seja, é só 

um PSF, e foi inaugurada há 12 anos, e está localizado em um distrito de Morada Nova-São 

João do Aruarú, o qual possui uma população de 12 mil habitantes. Para atender esta 

população nessa localidade existem 2 PSF( o Aruarú I e o Aruarú II, este que é o que eu 

trabalhei em 2008.) 

Este PSF é modelo em relação aos demais, passou por uma reforma aos moldes do 

que manda o Ministério da Saúde, então o espaço físico é bem grande. A área da recepção é 

bem ampliada e confortável para os clientes, mas nos horários de pico que é começoa da 

manhã e da tarde cria-se um tumulto, até porque pela manhã também chega o leite aí que 

muita gente vai só buscar o leite, e fica mais tulmutuado. A unidade possui recepção com 

balcão mesmo, farmácia, esterelização, sala da enfermeira, do médico e da dentista, sala de 

vacinação, cozinha, banheiros, e um espaço ao lado da área de recepção para os freezeres que 

armazenam o leite que é dado a comunidade. 

A unidade é bem equipada quanto ao instrumental e a equipe também. Só de vez 

em quando faltava medicamentos e materiais para realizar a prevenção do câncer. 

Ela funciona todos os dias de 08:00 às 11:30 e de 13:00 às 16:00 por ser distrito, o 

que eu como enfermeira levo 40 min de carro da sede até o distrito. Outra particularidade é o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Milho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caju
http://pt.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feij%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abacaxi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bovinos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%ADnos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aves
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mica_branca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ametista
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funcioamento deste posto no fim de semana em regime de plantão com médico e auxiliar de 

enfermagem. 

A equipe: 

 

É formada pelos seguintes profissionais: 

Hélio - 60 anos, médico, casado, 2 filhos e possui outro emprego na cidade de 

Chorozinho, o que faz com que ele atenda rapidamente os clientes e às vezes falte o trabalho 

no nosso posto. Um médico bastante político. 

Agnes Caroline – 23 anos, enfermeira graduada pela UFC,formou-se em 2007, este é o 

seu primeiro emprego na saúde pública, solteira e muito acessível aos clientes e a 

comunidade. 

Fátima – 40 anos, cirurgiã-dentista. Fatinha já trabalha nesta unidade há 5 anos. È 

divorciada e possui 2 filhos que moram em Fortaleza. É uma pessoa um pouco difícil em 

relação às mudanças e um pouco preguiçosa só quer atender 12 pacientes por dia! 

Juliana - 20 anos, auxiliar de saúde bucal. Trabalha como ASB desde a implantação da 

equipe; é muito habilidosa e gosta muito do seu trabalho. 

Liliane – 28 anos, solteira, auxiliar de enfermagem. Trabalha desde que o posto foi 

inaugurado é uma pessoas da comunidade mesmo, muito querida por todos os pacientes e 

prestativa demais!Tem uma forte relação com a Igreja Católica. 

Arnaldo,27 anos, solteiro, agente comunitário de saúde, área 1, com 150 famílias 

cadastradas. Muito inteligente e querido na sua área, presta muitos trabalhos sociais, às vezes 

brincamos chamando ele de assistente social. 

Maria, 40 anos, casada, agente comunitária de saúde, área 2, com 170 famílias 

cadastradas. Tem uma “bodega” em casa, que ajuda a completar o salário da família. 

Lêda 39 anos, viúva, agente comunitária de saúde da área 3, com 160 famílas 

cadastradas. Tem uma filha e uma netinha. È bastante comunicativa e mobilizadora da 

comunidade, exemplo de ACS. 

Marta, 25 anos, casada, agente comunitária de saúde da área 4, com 160 famílas 

cadastradas. Não tem filhos e é a mais preguiçosa de todas. 

Júlio, 33 anos, casada, agente comunitária de saúde da área 5, com 170 famílas 

cadastradas. È uma pessoa bastante sensível aos problemas da comunidade e sempre se 

mostra disposta a ajudar os outros principalmente os da sua área de abrangência. 
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Francisca, 54 anos, casada, agente comunitária de saúde da área 6, com 165 famílas 

cadastradas. Ultimamamente ela só tem se preocupado com a sua possível aposentadoria aos 

55 anos de idade. Ela é bastante trabalhosa e a que menos aparece no posto devido à distância. 

Nêga, 38 anos, casada, agente comunitária de saúde da área 7, com 180 famílas 

cadastradas. È ótima na sua função, sempre correta e muito pontual. É evangélica,com muita 

fé em Deus, mas muito agoniada e é hipertensa. Uma graça de pessoa. 

 

O dia a dia da equipe 

O médico acompanha os pacientes hipertensos e diabéticos, gestantes, visitas 

domiciliares e demanda espontânea que é o seu grande público. A enfermeira(eu), faço 

acompanhamento do planejamento familiar, hipertensos e diabéticos, gestantes, prevenção do 

câncer de colo do útero, vacinação, controle dos medicamentos, coordeno os agentes 

comunitários e visitas domiciliares e outros programas que sempre chegam ao município. 

A dentista atende a demanda dela que em relação a nossa é bem mais restrita. A 

auxiliar de enfermagem trabalha na esterelização, prepara os pacientes para ser atendidos por 

mim e pelo médico, estereliza os materiais, faz vacinação junto comigo, aplica injeções, 

dentre outros. 

Os agentes comunitários de saúde são mais soltos pois não temos como verificar 

sua atuação in loco, somente temos dois encontros por mês que é para avaliação e capacitação 

que faço com eles. Os ACS se revezam no posto para a entrega do leite. Eles estão na unidade 

sempre quando tem periodicamente o peso do bolsa família e nas campanhas de vacinação. 

Com isto, a disciplina forneceu subsídios para um melhor entendimento do 

processo de trabalho em saúde de forma que discutimos e aprendemos sobre a otimização de 

recursos, valorização da população assistida e dos profissionais.  

O Processo de trabalho em saúde deve ser seguido de forma a favorecemos a 

atuação profissional e também os usuários, fortalecendo a ESF como atenção integral e 

humanizada. 

 

4.3 Saúde Mental e Violência 

A disciplina de Saúde Mental e Violência foi, além de formativa, uma opção de 

praticarmos o autoconhecimento, relaxamento, compreensão da função mental do nosso corpo 

a qual faz parte de um conjunto e não deve ser menosprezada. Além disto, aprendemos a 

incluir em nossas práticas na atenção básica, em diferentes situações de saúde, os cuidados em 
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saúde mental, de forma a implementarmos uma prática que valoriza o ser humano como um 

ser biopsicossocial. 

Os primeiros pontos foram dados relembrando a história da psiquiatria, onde os 

ditos “loucos” eram asilados, excluídos da sociedade e do convívio familiar. Então estes 

sobreviviam em condições subumanas e recebiam tratamentos dolorosos que poderiam levar a 

morte na tentativa de curá-los. 

De acordo com Franca Neto (2009), há cerca de 30 anos vem sendo fortalecido no 

Brasil um movimento social que luta pela desinstitucionalização do paciente psiquiátrico, a 

Reforma Psiquiátrica. Esta é derivada da Reforma Sanitária no Brasil, e tinha como objetivos 

a desospitalização da pessoa com transtorno mental e sua reinserção social, caracterizada pela 

tentativa de superação do cenário histórico de desassistência e maus-tratos no campo da saúde 

mental e a construção de novos espaços de intervenção assistenciais, políticos e jurídicos em 

relação à "loucura" (DIMENSTEIN, 2009). 

Daí entende-se que a Estratégia de saúde da Família (ESF) é um local onde se 

pode iniciar as práticas de saúde mental pelos diversos profissionais nela inseridos, na 

tentativa de regionalizar a atenção às pessoas com transtornos mentais, minimizando as 

hospitalizações e a exclusão social. 

Os profissionais da Atenção Básica unem-se às redes de apoio locais formando 

uma rede assistencial ampla e integrada na tentativa de manter o paciente em sua comunidade 

e assim poder ser assistido de maneira integral e humanizada, preservando sua autonomia e 

valorizando suas habilidades individuais. Apesar de toda tentativa de implantação dos 

princípios da Reforma Psiquiátrica, ainda hoje podemos observar condutas pregressas, com 

indivíduos hospitalizados, excluídos, vivendo em condições subumanas, privados de sua 

autonomia, liberdade e privacidade. 

No primeiro fórum de discussão relatei minha experiência ao visitar um hospital 

psiquiátrico particular, credenciado ao SUS contendo alguns leitos públicos descrita no texto 

abaixo: 

“Para mim foi algo chocante entrar naquela instituição e ver de perto o sofrimento 

dos clientes hospitalizados e seu isolamento social. A maioria da clientela era composta por 

alcoólatras e drogaditos com alguns casos de esquizofrenia e maníaco-depressivos. Os leitos 

são totalmente isolados e separados por grades como prisões. Além de serem mal iluminados 

e com pouca circulação de ar. Alguns dos clientes ficavam presos em uma ala onde nós não 

pudemos entrar por se tratarem de pessoas violentas. Nesta mesma ala era notório o mal 

cheiro de urina e fezes. Havia um pátio para lazer e uma sala de artes onde quem coordena é a 
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terapeuta ocupacional. Os clientes recebiam seus familiares em horários e dias específicos, 

mas a maioria não recebia visita alguma, sendo abandonados pela família e alguns deles já 

eram considerados “moradores” do hospital, onde a família paga para que ele lá permaneça.  

Pude presenciar uma cena de uma cliente em crise e a abordagem dos técnicos de enfermagem 

os quais eram dois homens que praticamente “pularam em cima dela” e aplicaram uma 

injeção intramuscular de algum sedativo, como se estivessem domando um “cavalo bravo” ou 

coisa parecida. Ficou evidente para mim a forte presença do modelo hospitalocêntrico como 

uma forma de exclusão, de tortura mental, de retirada total da dignidade do ser humano em 

sofrimento mental. Mesmo tão próximo do hospital dia que contém atividades totalmente 

diferentes, a Casa de Saúde São Gerardo ainda perpetua as práticas dos antigos hospitais 

sendo um ambiente onde dificilmente quem entra lá sai com menos sofrimento do que quando 

entrou”. Os relatos dos colegas também foram enriquecedores e chegamos por fim refletindo 

sobre problemas atuais como o alcoolismo, o uso de drogas, suicídios, e o questionamento 

sobre suas causas e a busca de um sentido para a vida. 

Ao final da disciplina elaboramos em equipe um caso clínico sobre uma mulher, 

alcoólatra, abandonada pelas filhas e pelo esposo passou a se prostituir, viciou-se em drogas e 

passou a viver como moradora de rua e costumava realizar furtos. A equipe muito lutou por 

uma vaga em um hospital psiquiátrico da capital, contudo a mulher suicidou-se ateando fogo 

no próprio corpo. Muitos outros relatos riquíssimos foram feitos em um momento presencial, 

no qual pudemos refletir sobre nossa atuação profissional e sobre nossa própria existência 

como seres humanos. 

4.4 Modelo assistencial e atenção primária à saúde 

Após a explanação sobre o processo de trabalho em saúde, torna-se importante a 

discussão sobre o modelo de assistência ou assistencial que rege a prática na atenção básica, 

ou seja, na Estratégia de Saúde da Família (ESF). Para isto, é necessário compreender todo o 

processo de formação e de transformação da assistência em saúde no Brasil e do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

A palavra modelo tem como significado “aquilo que serve como objeto de 

imitação” (FERREIRA; FERREIRA; ANJOS, 2009). Relacionando às práticas de saúde, 

pode-se entender como modelo assistencial aquele que foi criado para ser seguido ou imitado 

por quem realiza a assistência em saúde. Tais modelos não são rígidos ou inflexíveis, 

sofrendo mudanças e evoluções ao longo dos anos, sofrendo influências das políticas locais, 

da comunidade dos indivíduos e dos profissionais. 
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No Brasil, vários modelos assistenciais foram implantados, desde Caixas de 

Aposentadoria e Pensão (CAPs) em 1923, passando pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão 

(IAPs) em 1930, Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em 1964 até o início da luta 

por um sistema de saúde acessível e igual para todos, culminando com a criação e 

implantação do SUS em 1988. 

Durante todo este percurso, predominaram práticas assistenciais voltadas para a 

manutenção da produção de indústrias, com o início do capitalismo. Consequentemente, a 

população mais pobre, cujo trabalho não representava mão de obra ou lucro para as grandes 

indústrias, ficavam desassistidos. Posteriormente, práticas centradas na cura de doenças, na 

utilização do hospital, de medicamentos, favoreciam as grandes empresas e multinacionais 

visando apenas o lucro, também excluindo a população mais pobre. 

Finalmente, com a realização de Conferências Internacionais de Saúde, como em 

Otawa, no Canadá em 1986, que tinha como lema “Saúde para todos no ano 2000”, o Brasil 

também sofreu fortes influências destes movimentos realizando no mesmo ano a VIII 

Conferência Nacional de Saúde que tinha como tema “Democracia é Saúde”, um momento 

chave da Reforma Sanitária Brasileira (BRASIL, 2006). 

O Movimento da Reforma Sanitária foi um movimento político, articulado com o 

movimento pela redemocratização do país e que teve como objetivo garantir a todos o acesso 

aos serviços de saúde não só do ponto de vista assistencial, mas também do ponto de vista da 

promoção e da prevenção (SOUZA, 2007). 

A Figura abaixo mostra toda essa evolução dos modelos assistenciais: 

Figura 1 – Modelos Assistenciais em Saúde. 
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Com isto, no processo de criação do SUS são encontrados o conceito ampliado de 

saúde, a necessidade da criação de políticas públicas, a participação social e a impossibilidade 

do setor sanitário assumir sozinho a responsabilidade por estas mudanças na tentativa de 

garantir saúde para toda a população (BRASIL, 2006). 

Portanto, é impossível renunciar as políticas quando o objetivo é garantir o 

cumprimento rigoroso dos princípios de universalidade, integralidade, igualdade e eqüidade 

no acesso aos serviços de saúde (VIEIRA, 2008). 

Em 1992 foi criado o Programa de Saúde da Família que se iniciou com o 

Programa de Agentes Comunitários (PACS). Com seu êxito, hoje é conceituado como 

Estratégia de Saúde da Família, visando à conversão do modelo assistencial do sistema de 

saúde (BUSS; CARVALHO, 2009).  

A Atenção Básica no Brasil tem como princípios a  integralidade, a qualidade, a 

eqüidade e a participação social (BRASIL, 2011). Assim, a ESF é colocada em ação através 

do trabalho de equipes multiprofissionais, as equipes de Saúde da Família, em Unidades 

Básicas de Saúde (UBAS), nas residências e na comunidade adstrita. Logo, por meio da 

adstrição de clientela, as equipes Saúde da Família estabelecem vínculo com a população, 

possibilitando o compromisso e a co-responsabilidade destes profissionais com os usuários e a 

comunidade (BRASIL, 2011). 

As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 

reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta 

comunidade (BRASIL, 2011). Logo, ressalta-se a importância do trabalho em equipe 

principalmente pela integralidade da assistência em saúde através dos múltiplos olhares dos 

profissionais que compõem as equipes interdisciplinares (ARAUJO; ROCHA, 2007). 

Na tentativa de alcançar as metas propostas, a ESF incorpora um modelo de 

assistência horizontal através da adoção de um conceito ampliado de saúde/doença e orienta 

as práticas não apenas pelo enfoque da doença, mas também pelos problemas de saúde da 

população, riscos e determinantes (ARAUJO; ROCHA, 2007).  

Com isto, os profissionais organizam sua carga horária de trabalho (quarenta 

horas semanais) em ações que vão desde o atendimento de demanda espontânea, demanda 

programada, educação em saúde à alimentação de sistemas de informação do Ministério da 

Saúde, reuniões administrativas, gerenciamento de unidades, dentre outros. 

As atividades são segredadas de acordo com a competência de cada profissional, 

cada um exercendo seu papel em união com a atividade profissional do outro. Portanto,  
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trabalhar em equipe no PSF de maneira integrada significa estabelecer conexões entre os 

distintos processos de trabalho, fundamentando-se em um certo conhecimento sobre o 

trabalho do outro e na valorização das contribuições deste na produção de cuidados 

(COLOME; LIMA; DAVIS, 2008). 

Assim, estabelecendo-se as prioridades e metas a serem alcançadas pode-se buscar 

um atendimento de qualidade para a clientela.  

De acordo com a realidade de Morada Nova, as estratégias e ações vêm sendo 

desenvolvidas dentro do “pacote” que é a Estratégia de Saúde da Família, o qual já é um 

instrumento para que seja implementado a fim de conseguirmos alcançar os objetivos do SUS. 

Diante disso nossa equipe desenvolve ações, que são diárias, onde cada profissional tem o seu 

cronograma afixado no posto para que todos tenham acesso e se organizem, sendo este refeito 

mensalmente junto com toda a equipe (com os ACS). 

As ações são:  

1- Demanda espontânea: onde o médico é colocado num regime de horário no qual essa 

demanda seja principalmente atendida por ele; 

2- Demanda Programada: atendimento a grupo e situações de risco especiais; Exemplos: 

planejamento familiar, pré-natal, puericultura, prevenção do câncer de mama e de colo, 

hipertensos, diabéticos, vacinação (duas vezes ao mês para as crianças); 

3- Outras ações 1: visitas domiciliares semanais, capacitação e supervisão dos 

ACS(mensal), planejamento do cronograma, processamento de planilhas para serem entregues 

na secretaria(varia de acordo com o programa, quase todos os dias tem algum programa para 

ser entregue); 

4- Outras ações 2: acolhimento e educação em saúde para grupos, antes das consultas na 

sala de espera. 

Algumas ações não são rotineiras, e isso inclui campanhas de vacinação, peso do Bolsa 

Família, Programa do Ferro, Programa do Leite e isso varia também de acordo com cada 

município. 

Temos nos esforçado juntamente aos agentes de saúde no sentido de implantar a 

cultura na população de que o posto de saúde é onde devemos ir quando estamos “saudáveis” 

e não somente ao adoecer, que as pessoas acordem no sentido da prevenção e não somente da 

“cura”. E essa é a grande dificuldade de manter esse nível de qualidade de vida da nossa 

população, pois aqueles que não estão no grupo de risco, ou seja, crianças, gestantes, 

hipertensos e diabéticos, etc., acham que não precisam ir ao posto de saúde e somente vão 

quando sentem algo. Outro percalço a enfrentar são os políticos que sabem o que tem que ser 
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feito para melhorar a saúde da população, mas não o fazem, colocando tudo para a saúde 

resolver e sabemos que sem saneamento básico adequado, alimentação, esporte, transporte e 

emprego essa população também “adoece” e não temos enquanto setor de saúde condições de 

efetivar nossas ações se estes outros pontos não forem sancionados ou melhorados. 

Portanto, conhecer a história da saúde no Brasil e todo o modelo da ESF foi uma 

tarefa prazerosa além de formativa, contribuindo para uma melhoria na prática profissional.  

 

4.5 Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde 

Como o quarto ponto a ser desenhado neste processo de construção do 

conhecimento, passamos a tratar sobre o planejamento e a avaliação das ações em saúde. A 

importância desta sequência se dá pelo fato de se ter primeiramente discutido sobre os 

detalhes das ações em saúde como o processo de trabalho em saúde, a articulação com redes 

de apoio na disciplina de saúde mental e o modelo que rege a saúde da família. Entender o 

planejamento e a avaliação é saber organizar estas ações para o alcance de metas e de um 

serviço de qualidade. 

Para todo ser humano, o processo de planejamento é uma necessidade cotidiana e 

um processo permanente, onde queremos alcançar os objetivos, mesmo diante dos 

imprevistos e dificuldades, principalmente financeiras. 

Entende-se o planejamento como um método de se pensar ações, de organizar, de 

alcançar resultados e de efetivar metas estabelecidas (LANZONI et al., 2009). Significa, 

portanto traçar metas, e, de acordo com a realidade, estabelecer os caminhos e os recursos 

para alcançá-las.  

A consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) tem se constituído num desafio 

para os gestores, em nível federal, estadual e municipal, bem como para os trabalhadores que 

atuam na Rede Pública (GELBCKE et a.l, 2006). Daí surge a necessidade de novas formas de 

gestão e de planejamento na tentativa de suprir as necessidades e demandas deste sistema. 

Por se tratar de um sistema de sáude que preconiza a descentralização da atenção 

em saúde, em níveis de atenção interligadas através de um sistema de referência e contra-

referencia, exige-se, portanto que cada responsável ou gestor tenha intimidade com práticas 

de gerenciamento. 

Planejar em saúde, no Brasil, representa uma das ações de gerenciamento dentro 

do sistema Único de Saúde (SUS) e está atrelado aos seus princípios doutrinários e 

organizativos. Trata-se do Planejamento Estratégico em Saúde (PES) o qual não se trata de 
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algo rígido ou imutável, mas de um processo dinâmico, ativo e deliberativo e que sem ele as 

chances de fracasso são maiores (LANZONI et al., 2009).  

O PES foi criado pelo economista chileno Carlos Matus, o qual começou a pensá-

lo em 1973 (BRASIL, 2007). Matus contribuiu com a criação de um modelo de planejamento 

adaptável a diversas realidades e adversidades. Com isto, construiu uma dicotomia entre dois 

diferentes modos de planejamento: o normativo, exemplificado por aquelas experiências 

concretas, e o estratégico, indicado como um modo a ser construído (MATTOS, 2010). 

Assim, o PES envolve as tomadas de decisão em longo prazo e em geral, reflete tanto a 

eficácia (conseguir resultados adequados) quanto à eficiência (resultados em relação aos 

insumos) (KURCGANT; CIAMPONE; MELLEIRO, 2006). Além disto, este modelo 

preconiza a participação de diversos atores, defendendo o diálogo e a interação entre os eles 

dentro de uma mesma realidade.  

O modelo de PES constitui-se de quatro momentos que visam a organização de 

intervenções e a produção de resultados sobre uma determinada realidade (KLEBA; 

KRAUSER; VENDRUSCOLO, 2011), como exposto no quadro abaixo: 

 QUADRO 1 – Etapas do Planejamento Estratégico Situacional. 

Fonte: KLEBA, KRAUSER, VENDRUSCOLO, 2011 

Etapas Explicação 

Momento Explicativo Propõe estratégias para identificar, descrever e explicar 

os problemas, utilizando tanto informações objetivas 

como dados quantitativos, normas e rotinas, quanto 

informações subjetivas como a percepção dos diversos 

atores sobre os problemas analisados (KLEBA, 

KRAUSER, VENDRUSCOLO, 2011).  

Momento Normativo Momento onde são traçados os objetivos e os 

resultados a alcançar, bem como a previsão de 

estratégias e ações necessárias para seu alcance 

(KLEBA, KRAUSER, VENDRUSCOLO, 2011).   

Momento Estratégico Momento onde se analisam os recursos econômicos, 

administrativos e políticos, necessários e/ou 

disponíveis (KLEBA, KRAUSER, VENDRUSCOLO, 

2011). 

Momento Tático-Operacional Etapa onde ocorre é programada a implementação das 

propostas, incluindo cronograma, recursos, atores 

responsáveis e participantes na execução (KLEBA, 

KRAUSER, VENDRUSCOLO, 2011). 
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A partir disso, é possível concluir que o PES é uma ferramenta de gestão capaz de 

identificar os fatos atuais e de projetar os passos a serem dados por uma organização, de 

acordo com um diagnóstico prévio, buscando antecipar-se aos possíveis problemas que 

possam surgir, otimizar seus aspectos positivos e adaptar-se às mudanças necessárias 

(LANZONI et a.l, 2009).  

Na Estratégia de Saúde da Família, planejar também requer avaliações, através de 

um olhar crítico sobre a realidade, para que erros sejam corrigidos ou mesmo que projetos 

inteiros sejam modificados, caso sejam considerados obsoletos ou irrelevantes. A avaliação no 

processo de prestação de saúde é uma ferramenta indispensável para a melhoria da qualidade 

da assistência, incluindo a da atenção básica, em que novas práticas e tecnologias são 

disponibilizadas (SARTI et al., 2008). 

Contudo, apenas uma boa forma de gerir não significa que o planejamento deva 

ser feito de forma correta. Vários fatores interferem e um dos mais importantes é a 

capacitação dos profissionais voltados para a gestão dos serviços de saúde, além da 

familiaridade com a comunidade e com as características peculiares da atenção básica. 

 

4.6 Tecnologias para abordagem do indivíduo, da família e da comunidade - práticas 

pedagógicas em atenção básica à saúde 

A educação ultrapassa as técnicas apenas transmissivas, onde o aluno recebe do 

professor todo o conhecimento de forma passiva, ausente de pensamento crítico e reflexão. 

Trata-se de um processo onde aquele que é educado aprende com autonomia e identifica o que 

na sua realidade o incomoda ou não está adequado, e passa a elaborar estratégias para a 

melhoria da sua vida concreta. 

A partir disso, observamos a importância de uma abordagem pedagógica que melhor 

se adeque à realidade da sua população, buscando seus fatores culturais, religiosos, políticos 

assim como os mesmos fatores para cada indivíduo, e dessa forma tentar adentrar em suas 

realidades e modificá-las de maneira a obtenção de melhores resultados. 

O momento da consulta, do atendimento, da visita domiciliar, das rodas de conversa, 

são estratégicos e de suma importância para a educação em saúde e tentativa de mudança de 

comportamento dos clientes. As tecnologias de ação mais estratégicas capazes de efetivar a 

mudança estão contidas no processo de intervenção em ato, ou seja, no momento assistencial 

(VILLA; ARANHA, 2009). Portanto, não deve se restringir apenas a estratégias curativas, 
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mas a momentos de reflexão por parte do cliente e de direcionamento para uma mudança de 

atitudes.  

Dentre as técnicas pedagógicas de ensino, a transmissiva é a mais antiga e 

tradicional, além de ser a mais cheia de erros e de prejuízos ao aprendiz. A do 

condicionamento dá uma condição para que o aluno obtenha satisfação, ou seja, aprovado, 

que são o estudo para obtenção de notas, o qual é falho, principalmente por viciar o aluno em 

notas e não no aprendizado. Por fim, temos a pedagogia da problematização, a qual estimula a 

criticidade do aprendiz, sua capacidade de solucionar problemas e modificar sua realidade, 

sendo este último o modelo pedagógico mais adequado e utilizado atualmente para a educação 

em saúde. 

Muitas pessoas que buscam o atendimento em Unidade de Saúde da Família, são 

pessoas carentes, sem instrução, quando não são totalmente analfabetos. Nesses casos, um 

abordagem pedagógica totalmente transmissiva torna-se ineficaz, já que o cliente nem sempre 

entende o que o profissional está dizendo, e muitas informações são dadas ao mesmo tempo e 

os clientes se tornam incapazes de memorizar e responder ao tratamento. 

Os clientes adultos e idosos geralmente são os mais difíceis de modificar seus hábitos 

e conhecimentos, já que estão enraizados em suas vidas há longos anos. Contudo, quando se 

buscam estratégias acolhedoras, onde eles se sentem valorizados, compreendidos e muitas 

vezes, apenas ouvidos, eles passam a valorizar a opinião profissional e começam a aderir aos 

tratamentos e a melhorar os hábitos de vida. 

Dentre as várias tecnologias para abordagem do indivíduo, família e comunidade, as 

principais utilizadas na ESF são: acolhimento, trabalho com grupos, visita domiciliar e 

consulta. 

O acolhimento e o trabalho com grupos (educação em saúde) são tecnologias leves. 

Constituem-se em ferramentas de grande valor para tornar o usuário mais próximo e satisfeito 

com o sistema de saúde. A atuação dos profissionais de saúde no trabalho com grupos é 

primordial para o estabelecimento da comunicação local. Já o acolhimento oferece segurança, 

satisfação e receptividade ao usuário, tornando o sistema mais democrático, respeitando os 

principios da integralidade, equidade e humanização do SUS. 

O objetivo do acolhimento é dar uma resposta positiva àquele que busca o serviço de 

saúde, visando a melhor solução possível.  Não tem local nem hora certa para acontecer, nem 

um profissional específico para fazê-lo: faz parte de todos os encontros do serviço de saúde 

(BRASIL, 2008). Todos são atendidos, mas há atenção ao grau de sofrimento físico e 

psíquico dos usuários e agilidade no atendimento a partir dessa análise (BRASIL, 2008).  
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Para o acolhimento, faz-se necessário um local apropriado e um profissional disposto 

a escutar suas queixas e necessidades. Deve ser respeitada a hierarquia profissional e, de 

acordo com a necessidade do paciente, ser encaminhado a um profissional mais qualificado. 

Todos os profissionais envolvidos no acolhimento devem estar bem preparados para isto, 

dedicando-se à construção de um vínculo solidário com a população, garantindo o acesso e a 

resolutividade. Com isto, leva ao reconhecimento do usuário como sujeito e participante ativo 

no processo de produção da saúde (BRASIL, 2006b). 

 

De acordo com Egry e Fonseca (2000, p. 235) “a visita domiciliária pode ser 

redefinida como um instrumento no conjunto dos instrumentos (técnicas, procedimentos e 

saberes)”. De posse deste instrumento, o profissional da saúde pode atuar nas mais diversas 

situações que requerem uma atenção específica e voltada para o ambiente domiciliar. O 

calendário semanal na ESF deve incluir tanto as visitas como as consultas que são rotina 

profissional e constituem um momento de importante interação com o usuário do SUS. 

A visita domiciliária é uma tecnologia fundamental para que o profissional conheça a 

realidade da vida da comunidade. O profissional entra no lar de seus clientes tendo como foco 

principal a família que reside naquele local, abarcando suas diversas necessidades, tendo em 

vista não só a prevenção da saúde e a recuperação e reabilitação de doenças mas, também, a 

promoção da saúde (MANDU et al., 2008). 

O momento da consulta geralmente é atribuído ao profissional médico, onde o cliente 

busca a cura para os seus males. Atualmente, os Enfermeiros, odontólogos também realizam 

suas consultas em consultório próprio, devendo estes atender segundo os critérios do 

acolhimento de acordo com o que lhes compete realizar de acordo com a legislação. 

Durante o encontro que ocorre na consulta, o usuário deve perceber que se trata de 

algo diferente do que ele já vivenciou, e que o sistema está funcionando realmente. O 

profissional pela escuta conquista o cliente e neste momento, estratégias para a adesão ao 

tratamento devem ser discutidas e elaboradas com a participação do profissional e do usuário. 

Muitas vezes, pela má colocação do profissional, o cliente não adere ao tratamento, quando 

não deixa de ir totalmente às consultas por não se sentir bem acolhido, podendo prejudicar sua 

situação emocional e de saúde. 

Fica claro, portanto que tecnologias em assistir o ser humano em saúde e de forma 

integral, ultrapassam os artefatos mecânicos que podem ser adquiridos ou comprados. Saber 

abordar um indivíduo em todos os contextos em que ele se encontra, seja na unidade de saúde 
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ou no domicílio, requer práticas educativas específicas além do uso da comunicação efetiva 

como principal recurso tecnológico. 

A seguir alguns comentários sobre os fóruns e vídeos vistos na disciplina: 

 

Fórum 

            Antes de escrever, li todos os depoimentos do fórum, e me identifiquei mais com a  

colega Bernadete, a qual fala sobre o SPE, o qual desenvolvo junto aos adolescentes que 

trabalho no IFCE. Esse programa de educação em saúde desenvolve temáticas ligadas à 

educação sexual, DST/AIDS, drogas, protagonismo juvenil, gênero e família também. É um 

trabalho árduo e diário, sendo que trazer os pais à escola e explicar que devemos trabalhar 

esses assuntos com os filhos deles é a parte mais delicada de todo o processo, que somente 

com o tempo e a confiança poderemos desenvolver melhor nosso trabalho junto aos pais 

destes adolescentes também! Obrigada a todos por esta excelente disciplina! 

E complementando essa postagem anterior, a partir da leitura do texto de 

Bordenave, considero que a pedagogia da problematização é ideal para trabalhar as questões 

de saúde na comunidade, escola, etc. Pois assim trabalharemos as questões da nossa realidade, 

das percepções pessoais, identificando os pontos-chave dos problemas e entendendo melhor a 

situação, podendo assim compreender melhor essa realidade, mudando-a e transformando o 

outro. De forma que o indivíduo/comunidade perceba os reais problemas existentes e sejam 

capazes de "pensar" numa forma de como esses problemas poderiam ser resolvidos, tornando 

esse indivíduo "responsável" por essas mudanças. 

Another Brick in the Wall: A época em que o vídeo é mostrado nos remete a 

educação de antigamente, onde a repressão pelo professor era bastante acentuada e a educação 

rígida e severa, e ao final mostra como tem sido nos dias de hoje, onde os alunos se rebelam e 

não aceitam mais aquela opressão de antes. Essa rebelação é mostrada no vídeo quando eles 

cantam assim: “Não queremos que controlem nossos pensamentos”, “Professor deixe seus 

alunos em paz”. 

Aprendizagem programada: máquina de ensinar: Nesta forma de 

aprendizagem com o uso da máquina de ensinar é mostrada várias vantagens para o aluno, 

onde: o aluno é livre para se mover no seu próprio ritmo: o estudante rápido completa o 

material em um tempo mais curto, e o mais lento num espaço mais longo, mas dentro do 

prazo, ou seja, o aluno tem sua autonomia em relação aos estudos e não precisa, por exemplo, 

se atrasar por aquele aluno mais lento; cada estudante segue um programa cuidadosamente 

planejado. 
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4.7 Saúde da Mulher 

O gênero feminino, dentro da sociedade em que vivemos, tem buscado 

reconhecimento social e igualdade, contudo, ainda é submetido às situações de desigualdade 

em comparação ao gênero masculino. As mulheres vêm se tornando agentes modificadores do 

perfil sócio demográfico mundial, através do planejamento familiar, aumento do grau de 

escolaridade, entrada no mercado de trabalho, participação na renda familiar, dentre outros. 

O desempenho de inúmeros papéis, como os de mãe, de esposa, de filha, de 

trabalhadora, de chefe de família e de cidadã (ARAUJO; FERNANDES, 2008), surgiu com a 

necessidade de se incluir em um mercado de trabalho, reflexo dos movimentos feministas que 

lutavam por uma igualdade de gênero. Contudo, ainda existem muitas mulheres as quais 

realizam apenas trabalhos domésticos, sendo financeiramente dependentes de seus cônjuges, 

responsabilizando-se pelo cuidado com o lar e com os filhos. 

Neste universo, são muitos obstáculos ao desempenho dos seus papéis, 

principalmente quando essa mesma mulher adoece. Daí surge a necessidade de uma atenção 

em saúde para esta população de forma integral e humanizada, na tentativa de atender suas 

necessidades de acordo com as características biopsicossociais na qual ela está inserida. 

No Brasil, a população feminina se sobrepõe à masculina, como consequencia à 

sobremortalidade masculina, com o excedente populacional total sempre crescente, o qual em 

2000 era de 2,5 milhões de mulheres e, em 2050, poderá atingir quase sete milhões (BRASIL, 

2008). 

No Ceará, a população feminina representa 51,25% do total da população em 

2010 e em Fortaleza, representam 53,18% da população da capital (BRASIL, 2011). 

Embora todos estes fatores sóciodemográficos sejam importantes, a peculiaridade 

feminina reside também nas etapas que a mulher vivencia em seu ciclo vital quanto à 

sexualidade e reprodução. Elas são: menarca, gravidez, parto, puerpério, climatério e 

menopausa. Além disto, a amamentação, tensão pré-menstrual (TPM), depressão pós-parto, 

são situações que somente o gênero feminino pode vivenciar, e por isso devem ser tratados de 

forma particular. 

Para isto, o Ministério da Saúde publicou em 1984 o PAISM – Programa de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher e, como complemento, lançou anos depois o documento 

“Assistência Integral à Saúde da Mulher: bases de ação programática” o qual enfatiza ações 

de saúde reprodutiva com ações dirigidas à atenção integral das necessidades prioritárias da 

população feminina (BRASIL, 2005). 
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O ano de 2004 foi consagrado pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva, 

como o Ano da Mulher, quando foi realizada a primeira conferência Nacional de Políticas 

Públicas para as Mulheres e o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher (BRASIL, 2005). 

Esta política visava atender aos critérios de universalidade, equidade e 

integralidade do SUS e realizar estratégias de promoção da saúde, abrangendo todas as faixas 

etárias, inclusive a terceira idade, lésbicas, negras, indígenas, trabalhadoras do campo, além 

de tentar consolidar os direitos sexuais e reprodutivos visando reduzir a mortalidade 

obstétrica, aumentar o acesso ao planejamento familiar, a atenção ao abortamento inseguro e à 

violência doméstica e sexual (BRASIL, 2005). 

O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o 

início da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e 

a garantia do bem-estar materno e neonatal. Essa atenção deve incluir ações de promoção e 

prevenção da saúde, além de diagnóstico e tratamento adequado dos problemas que possam 

vir a ocorrer nesse período. 

Então as consultas de pré-natal devem orientar as gestantes quanto aos cuidados 

com a gravidez: realização dos exames de rotina, no sentido de detectar precocemente 

patologias e tomar as providências cabíveis o mais precoce possível, vacinação para evitar o 

tétano neonatal, garantir a saúde bucal, orientar as gestantes quanto às alterações anátomo-

fisiológicas, no sentido de tranqüilizar-las, realizar grupos com gestantes no sentido de 

socializar entre elas seus anseios, medos, dúvidas, para que na hora do parto elas estejam bem 

orientadas e tranquilas. 

Assim essa assistência à gestante deve ser mensal e bem acompanhada por toda a 

equipe, para que no final de todo o ciclo podemos diminuir os índices de mortalidade infantil 

e materna. 

Quando eu trabalhava no PSF em Morada Nova, as ações de prevenção do câncer 

cérvico-uterino e de mama era realizado somente pelo enfermeiro que no caso era eu. E as 

ações eram: a realização de orientações sobre o auto-exame, sobre as DST/AIDS e outras 

dúvidas que a cliente possuía e o exame PCG propriamente. Após a realização do exame, o 

material era encaminhado ao laboratório municipal e em média após um mês esse resultado 

era encaminhado ao PSF novamente, onde eu separava pelas ACS para que elas solicitassem o 

comparecimento da clientela para entregar o resultado dos exames. Dependendo do resultado, 

a cliente era encaminhada para o serviço de ginecologia do município para uma avaliação 

mais específica e um tratamento adequado. A cobertura (mulheres atingidas) feita pelas 



30 
 

atividades de rastreamento de câncer de mama e cérvico-uterino promovidas pela minha 

equipe era de 80%.  A prevalência das lesões precursoras entre as mulheres diagnosticadas era 

baixa, em torno de 5%. 

As estratégias utilizadas para a busca ativa de mulheres que estão sem cobertura 

da atividade, eram realizadas por meio de um trabalho junto aos ACS no sentido deles irem 

até as casas dessas mulheres e incentivá-las à fazerem o exame, a sua importância e 

consequências da não realização do mesmo. O sistema de monitoramento para que todas as 

mulheres sejam avaliadas com a periodicidade necessária, é feita através de um 

cadastro(prontuário) de todas as mulheres que fazem o exame na unidade separadas por cada 

ACS, e mensalmente eles olham quais clientes precisam fazer novamente os exames, pois no 

próprio prontuário já colocamos a data do retorno. 

Por fim, discutir a realidade da mulher brasileira requer entender o círculo de 

violência ao qual ela está vulnerável. As práticas machistas ainda presentes na sociedade 

atual, favorece para que as mulheres sejam agredidas em seu domicílio, no trabalho ou nas 

ruas. Esta agressão não obrigatoriamente ocorre de forma física, podendo ter caráter 

psicológico como a agressão verbal ou a opressão. 

A violência contra a mulher em todas as suas formas (psicológica, física, moral, 

patrimonial, sexual, tráfico de mulheres) é um fenômeno que atinge mulheres de diferentes 

classes sociais, origens, regiões, estados civis, escolaridade ou raças (BRASIL, 2007). A lei  

nº 11.340, de sete de agosto de 2006, foi criada na tentativa de coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. 

Em 2007, o presidente Luis Inácio Lula da Silva lançou o Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, para que o Governo Federal juntamente com os 

níveis Estadual e Municipal criassem estratégias e planejassem ações para a consolidação da 

Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (BRASIL, 2007). 

Apesar da criação da lei e dos programas contra a violência à mulher, muitas 

pessoas ainda não têm conhecimento e não sabem como agir diante desta situação. Os 

profissionais de saúde devem estar familiarizados com os direitos e deveres destas mulheres, 

de acordo com a lei instituída, reconhecer sinais de violência já que muitas vezes as próprias 

agredidas não reconhecem como tal, por suas crenças e atitudes. 

    A violência contra a mulher é um problema sério de saúde pública, onde o setor 

de saúde realmente encontra-se despreparado para atender esta demanda. Mas enquanto ESF 

temos que fazer algo para ajudar, afinal somos a porta de entrada do sistema, e para isso 

poderíamos desenvolver as seguintes atividades: orientar as mulheres (adolescentes e adultas) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
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tanto em escolas quanto nas consultas individuais sobre os diversos tipos de violência contra 

elas e mostrar onde e como elas podem denunciar seus agressores; elaborar um fluxograma de 

atendimento a mulher vítima de violência intersetorialmente, contemplando os seguintes 

órgãos: PSF, CRAS, CAPS, NASF, Delegacia da Mulher, Conselho Tutelar, Conselho da 

Mulher, Hospital Municipal e outros, onde todos possam estar preparados para esse 

atendimento integral à vítima; e por último e mais complicado seria a formação de um grupo 

com mulheres vítimas de violência, onde elas pudessem trocar experiências, se auto ajudarem 

no sentido de melhorarem sua auto-estima! 

4.8 Participação Social e Promoção da Saúde 

O termo Promoção da Saúde aparece pela primeira vez em 1920, em Winslow, no 

contexto do final da Primeira Guerra Mundial, mostrando o fortalecimento das organizações 

de trabalhadores, descrevendo o esforço da comunidade organizada para alcançar políticas 

que melhorassem as condições de saúde e os programas educativos para a população 

(ARANTES et al., 2008). 

A partir de então, as sociedades sentiram a necessidade de melhor organizar as 

ações de saúde para as populações, discutindo sobre saúde e como promovê-la por meio de 

reuniões e conferências internacionais, como está exposto nas descrições abaixo, em ordem 

cronológica: 

- Carta de Ottawa: Defesa de causa, capacitação, mediação, significados das ações de 

promoção à saúde, criando ambientes favoráveis, reforçando a ação comunitária, 

desenvolvendo habilidades pessoais, reorientação dos serviços de saúde e a ação intersetorial. 

- Declaração de Adelaide: políticas públicas saudáveis tanto no nível local como nacional que 

terão como prioridades quatro áreas: apoio à saúde da mulher, alimentação e nutrição,tabaco e 

álcool, e criando ambientes saudáveis. 

- Declaração de Sundsvall: visou a criação dos ambientes favoráveis junto a comunidade e 

para isso identificou quatro estratégias fundamentais: Reforçar a defesa da proposta através de 

ações comunitárias, particularmente pelos grupos organizados de mulheres; Capacitar 

comunidade e indivíduos a ganhar maior controle sobre sua saúde e ambiente, através da 

educação e maior participação nos processos de tomada de decisão; Construir alianças para a 

saúde e os ambientes favoráveis; Mediar os interesses conflitantes na sociedade, de modo que 

se possa assegurar o acesso igualitário a ambientes favoráveis à saúde. 

- Declaração de Santa Fé de Bogotá: tratou da promoção da saúde na América Latina. 

- Declaração de Jacarta: promoção da saúde no século XXI, e incluiu o setor privado no apoio 

à promoção da saúde. As prioridades: Promover a responsabilidade social para com a saúde; 
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Aumentar os investimentos para fomentar a saúde; 

Consolidar e expandir parcerias em prol da saúde; 

Aumentar a capacidade comunitária e dar direito de voz ao indivíduo; 

Conseguir uma infraestrutura para a promoção da saúde.  

- Declaração do México: Colocar a promoção da saúde como prioridade fundamental das 

políticas e programas locais, regionais, nacionais e internacionais; identificação das 

prioridades de saúde e estabelecimento de políticas e programas públicos para implantá-las; 

apoio às pesquisas que ampliem o conhecimento sobre as áreas prioritárias, etc. 

No Brasil, em 1986, temos a 8ª Conferência Nacional da Saúde - momento chave 

do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira que tinha como tema “Democracia é Saúde”, 

defendendo a descentralização do sistema de saúde e a implantação de políticas públicas.  

A partir desta conferência foram dados os primeiros passos para a criação e 

implantação do Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, onde na base de sua criação 

encontram-se: o conceito ampliado de saúde, a necessidade de criar políticas públicas para 

promovê-la, o imperativo da participação social na construção do sistema e das políticas de 

saúde e a impossibilidade do setor sanitário responder sozinho à transformação dos 

determinantes e condicionantes para garantir opções saudáveis para a população (BRASIL, 

2006). 

Em 1992, inicia-se o Programa de Saúde da Família, depois transformado em 

política estruturada, sendo entendido como uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de 

saúde (BUSS; CARVALHO, 2009). 

Atualmente a Promoção da Saúde atua na alimentação, habitação, educação, 

equidade, justiça social, paz, renda, ecossistema e recursos sustentáveis. A promoção da saúde 

trabalha através de ações comunitárias concretas e efetivas no desenvolvimento das 

prioridades, na tomada de decisão, na definição de estratégias e na sua implementação, 

visando à melhoria das condições de saúde. 

Em relação ao vídeo Ilha das Flores mostrado na disciplina, podemos observar 

que várias cartas e declarações se relacionam com o vídeo. Dentre elas: Ottawa, Adelaide e 

Sundsvall, por terem como prioridades o ambiente saudável (que não era o caso de Ilha das 

Flores), a questão da alimentação, a capacitação da comunidade para um maior controle da 

sua saúde, etc. 

Eu imagino que nós profissionais da Estratégia de Saúde da Família, podemos 

contribuir nas atribuições do gestor municipal para a implantação da Política Nacional de 
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Promoção da Saúde através da inserção da promoção da saúde na atenção básica voltadas às 

ações de cuidado com o corpo e a saúde, alimentação saudável e prevenção, e controle ao 

tabagismo; estímulo à inclusão nas capacitações do SUS de temas ligados à promoção da 

saúde; favorecimento da articulação entre os setores da saúde, meio ambiente, saneamento e 

planejamento urbano a fim de prevenir e/ou reduzir os danos provocados à saúde e ao meio 

ambiente; participar de oficinas de capacitação oferecidas pelos gestores de saúde municipais; 

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

nos atendimentos individuais; prescrição e aconselhamentos de exercícios físicos visando 

estimular hábitos de vida mais saudáveis; Realizar ações educativas de sensibilização da 

população para a promoção de “comunidades livres de tabaco”, divulgando ações 

relacionadas ao tabagismo e seus diferentes aspectos. 

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

priorizadas algumas ações específicas estudadas no decorrer das aulas. Dessa forma selecionei 

algumas ações específicas possíveis de serem desenvolvidas na Estratégia de Saúde da 

Família, e que buscassem o empoderamento da população e o envolvimento de redes sociais 

de apoio, no período de três meses. 

PLANO DE ATIVIDADES 

 Atividades 

desenvolvidas 

para esta ação 

Resultados 

esperados 
Atores envolvidos 

Recursos 

Necessários 
Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentação 

Saudável 

 

 

 

 

 

1Desenvolvimento 
de campanhas nas 

rádios da 

localidade para 

orientar e 
sensibilizar a 

população sobre 

os benefícios de 
uma alimentação 

saudável; 

2- Sensibilizar as 
gestantes 

atendidas quanto à 

importância e aos 

benefícios da 
amamentação; 

3-Implantar banco 

de leite nesta 
unidade; 

4-Orientar as 

gestantes HIV+ 

sobre a não 
amamentação e 

uso de fórmula 

1-População bem 
orientada e 

sensibilizada 

quanto aos 

benefícios da 
alimentação 

saudável; 

2- Uma maior 
adesão das mães 

para amamentar 

seus filhos nos 
primeiros 6 

meses; 

3- Que o banco 

seja implantado e 
funcione; 

4-Que as mães 

soropositivas se 
conscientizem 

que não podem 

amamentar e 

utilize a fórmula 
infantil, 

reduzindo assim a 

1- Toda a equipe 
da ESF; 

 

 

 
 

 

2- Enfermeiro, 
Médico e ACS. 

 

3- Secretaria de 
Saúde junto 

com a 

enfermeira da 

unidade e as 
parturientes 

doadoras; 

4- Enfermeiro, 
Médico e ACS; 

 

 

 
 

 

1-A rádio 
comunitária e a 

equipe da ESF; 
 
 
 
2-Cartazes, 

folders, próteses 

da mama, material 
educativo e a 

equipe da ESF; 

3-Espaço físico, 
freezer, 

enfermeira, e as 

parturientes. 

4- A Equipe de 
ESF e 

disponibilidade da 

fórmula infantil e 
do banco de leite; 

 

 
 

 

Até 
maio/2011 

 

 

 
 

 

 
Imediatame

nte 

(fevereiro 
de 2011) 

 

 

Até 
maio/2011 

 

 
 

 

 

Imediatame
nte 

(fevereiro 
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infantil ou leite do 

banco; 

5-Divulgação 

ampla do Guia 
Alimentar da 

População 

Brasileira para 
todas as famílias 

da comunidade; 

6-Promover a 

alimentação 
saudável nas 

visitas 

domiciliares, 
atividades de 

grupo e nos 

atendimentos 
individuais; 

 

transmissão 

vertical; 

5-Que todas as 

famílias sejam 
contempladas 

com esta 

divulgação do 
guia; 

 

6-O 

comprometimento 
de toda a equipe 

da ESF com esse 

compromisso, 
visando uma 

melhor qualidade 

de vida da 
comunidade. 

 

 

5- Toda a equipe 

da ESF e as 
famílias que já 

foram 

orientadas; 
 

 

6-Enfermeiro, Médico e 

ACS; 

 

 

 

5- A Equipe da 

ESF e a 
disponibilização 

dos Guias; 

 
 

 

6-Cartazes, 

folders, Guias, 
álbuns sobre os 

alimentos e a 

Equipe de ESF. 

de 2011) 

 

 

 
 

 

Até 
abril/2011 

 

 

 
 

 

Imediatame
nte 

(fevereiro 

de 2011) 

 

 

 

 

 

 

Prática 

Corporal/atividade 

física 

 

 

1-Prescrição de 

caminhadas e 
práticas de 

atividade física 

para os clientes 
atendidos; 

2-Oferecer dentro 

da ESF atividades 

esportivas e 
corporais para a 

comunidade; 

3- Articulação 
intersetorial para a 

melhoria dos 

espaços públicos 

para a realização 
das práticas 

esportivas. 

1-Redução dos 

índices de  PA, 
glicemia, 

obesidade, 

colesterol,etc, e 
uma melhor 

qualidade de vida 

para estes; 

2-Uma maior 
adesão da 

comunidade e 

melhor 
acompanhamento 

desta pela equipe 

da ESF; 

3- Uma maior 
realização de 

atividades físicas 

pela comunidade, 
reduzindo o 

sedentarismo e 

muitas outras 
conseqüências 

decorrentes da 

ausência desta 

prática. 

1-Enfermeiro, Médicoe 

ACS; 
2- NASF (Educador 

físico e fisioterapeuta); 

3- Secretaria de Saúde 
e Prefeitura local. 

 

1-Locais 

apropriados para 
indicarmos a 

prática de 

atividades para os 
clientes; 

2-Espaço físico e 

insumos 

solicitados pelos 
profissionais do 

NASF(colhonetes, 

cones, bambolês, 
alteres, bolas, etc) 

3- Secretário de 

Saúde e o 

Prefeito; 

Imediatame

nte 
(fevereiro 

de 2011) 

Até 
Maio/2011 

 

 

 
 

 

 
 

 

Imediatame

nte 
(fevereiro 

de 2011) 

 

 

 

 

 

Prevenção e 

Controle do 

Tabagismo 

 

 

1-Aumentar o 

acesso do fumante 

aos métodos 
eficazes para 

cessação de 

fumar; 

2- Articular com a 
secretaria 

municipal de 

educação o 
estímulo à 

1-Um maior 

controle do 

Tabagismo; 
 

 

 

2- Um maior 
controle do 

Tabagismo entre 

crianças e 
adolescentes; 

1-A equipe da ESF 

junto com o CAPS AD; 

 
 

 

 

2-Secretário de 
educação, escola 

(professores) e a ESF; 

 
 

1-Mais 

profissionais no 

CAPS AD e 
melhor referência 

da unidade básica; 

 

2-Das pessoas 
citadas como 

responsáveis; 

 
 

Imediatame

nte 

(fevereiro 
de 2011) 

 

 

 
Imediatame

nte 

(fevereiro 
de 2011) 
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iniciativa de 

promoção da 

saúde no ambiente 

escolar; 
3- Realizar ações 

educativas de 

sensibilização da 
população para a 

promoção de 

“comunidades 

livres de tabaco”; 
4-Divulgar os 

dias:31/05 e 

29/08; 

 

 

 

 
3-Estimular a 

comunidade a 

realmente ser 
“livre de tabaco”; 

 

 

 
4- Sensibilizar a 

comunidade em 

relação aos dias 
de mundial sem 

tabaco e dia 

nacional de 
combate ao fumo. 

 

 

 

 
3-Secretaria de 

Educação, escola 

(professores) e a ESF; 
 

 

 

 
4-Secretaria de 

Educação, escola 

(professores) e a ESF 

 

 

 

3- Das pessoas 
citadas como 

responsáveis e de 

materiais 
educativos, 

cartazes, folders, 

vídeos, etc. 

 
4- Das pessoas 

citadas como 

responsáveis e de 
materiais 

educativos, 

cartazes, folders, 
vídeos, etc. 

 

 

 

 

 
 

Imediatame

nte 
(fevereiro 

de 2011) 

 

 
 

 

 
Até maio/ 

2011) 

 

Redução da 

Morbimortalidade 

em decorrência do 

uso abusivo de 

álcool e outras 

drogas 

 

 

1-Realizar ações 

educativas e 
sensibilizadoras 

para crianças e 

adolescentes 
quanto ao uso 

abusivo de álcool 

e suas 

conseqüências; 
2-Distribuir 

material educativo 

para orientar e 
sensibilizar a 

população sobre 

os malefícios do 

uso abusivo do 
álcool; 

3-Referenciar o 

usuário para as 
iniciativas de 

redução de danos 

pelo consumo de 
álcool e outras 

drogas. 

1-Reduzir ou 

minimizar o uso 
dessas drogas ou 

para aqueles que 

nunca usaram 
continuarem com 

esta postura; 

 

 
2-Uma menor 

adesão de uso por 

parte da 
comunidade 

assistida; 

 

 
 

3-Que o usuário 

possa realizar o 
tratamento no 

local 

especializado 
para este 

problema. 

1-A equipe da ESF 

junto com o CAPS AD 
e com ex-usuários de 

álcool e outras drogas; 

 
 

 

 

 
2-A escola 

(professores), a equipe 

da ESF junto com o 
CAPS AD, com ex-

usuários de álcool e 

outras drogas e a igreja 

também; 
 

3- A equipe da ESF 

junto com o CAPS AD 
e a própria 

comunidade; 

1- Das pessoas 

citadas como 
responsáveis e de 

materiais 

educativos, 
cartazes, folders, 

vídeos, etc; 

 

 
2- Das pessoas 

citadas como 

responsáveis e de 
materiais 

educativos, 

cartazes, folders, 

vídeos, etc; 
 

3-Mais 

profissionais no 
CAPS AD 

destinados a esta 

ação e insumos 
necessários para o 

tratamento. 

Imediatame

nte 
(fevereiro 

de 2011) 

 
 
 
 
 
 
Imediatame

nte 

(fevereiro 

de 2011) 

 
 
 
 
Imediatame

nte 
(fevereiro 

de 2011) 

 

Redução da 

Morbimortalidade 

por acidente de 

trânsito 

 

 

1- Apoio às 

campanhas de 
divulgação em 

massa dos dados 

referentes às 
mortes e seqüelas 

provocadas por 

acidentes de 

trânsito; 
2- Promoção de  

ações educativas 

junto à escola e 
comunidade; 

1-Redução das 

mortes e seqüelas 
causados pelos 

acidentes de 

trânsito; 
 

 

 

 
2-Sensibilizar a 

população para a 

seriedade da 
questão; 

1-Toda a Equipe da 

ESF; 
 

 

 
 

 

 

 
2- Enfermeiro, ACS e 

os agentes de trânsito; 

1-Folders, 

cartazes, material 
para distribuição; 

 

 
 

 

 

 
2-Folders, 

cartazes, material 

para distribuição e 
do Enfermeiro e 

Até 

Abril/2011 
 

 

 
 

 

 

 
Até 

Abril/2011 
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ACS. 

 

 

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

Mais um importante ponto, para a construção deste processo de formação foi 

tratar do tema meio ambiente, saúde do trabalhador e saúde da família.  

A questão ambiental vem sendo discutida em todas as esferas sociais e em todo o 

mundo. Este mesmo debate acontece dentro da saúde pública, inclusive na atenção básica, já 

que o viver saudável está intrinsecamente relacionado com a qualidade de vida humana e 

ambiental. A degradação do meio ambiente pelo seres humanos reflete-se em catástrofes 

ambientais como os desmoronamentos, o aquecimento global, as chuvas ácidas, as enchentes, 

ocasionando danos à sua saúde.  

No decorrer da história da humanidade, o Capitalismo apresentou-se como o 

período onde o homem rompeu sua relação com o meio ambiente, preocupando-se 

excessivamente com o acúmulo de capital em detrimento dos recursos naturais. Este processo 

histórico que apresenta uma visão dicotômica entre o ser humano e a natureza, é reforçado 

pelo modo de produção e acumulação de recursos econômicos (CAMPONOGARA; 

KIRCHHOF; RAMOS, 2009). 

 O modelo capitalista apresentou-se, portanto, como uma verdadeira revolução 

técnica e social, repercutindo em escala e abrangência inéditas, em todos os aspectos da vida 

das sociedades ocidentais modernas, inclusive o trabalho, a saúde e o ambiente (RIGOTTO; 

AUGUSTO, 2007).  

A revolução industrial trouxe como ideal o progresso através da produção de bens 

de consumo. As pessoas passaram a ser vistas como mão de obra e como consumidores, 

divididos em classes sociais distintas, onde as pessoas de classe social mais elevada, com 

maior poder aquisitivo, eram levadas a comprar objetos de pouca utilidade apenas com o 

intuito de acumular bens, como pregava o sistema capitalista. Já a população pobre não tinha 

acesso aos bens e somente ao que era considerado sem valor, ou seja, sobreviviam com o que 

sobrava. 

Com o crescimento industrial acelerado, surgiu a agricultura irrigada, que produz 

em larga escala, que culminou com uso indiscriminado de agrotóxicos, trazendo 

consequências negativas, como uma oferta limitada de água potável distribuída de forma 

muito desigual. 

http://www.medicina.ufc.br/moodle/course/view.php?id=326
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Quanto a vida dos trabalhadores das indústrias, na maioria das vezes o ofício era 

realizado em condições desfavoráveis, com exagerada produção, em carga horária excessiva, 

e com baixa remuneração, pois o “exército de reserva” era muito grande em decorrência do 

crescente aumento da população. 

Como consequência de uma relação predatória entre o homem e seu habitat, 

construída ao longo dos anos, sinais de desequilíbrio do ecossistema, como a escassez de água 

potável, as chuvas ácidas, os desmoronamentos, a destruição das geleiras são observados 

todos os dias, causando danos à humanidade. Portanto, o tão almejado progresso, atualmente, 

pode ser reconhecido como fonte de autodestruição da sociedade (RIGOTTO; AUGUSTO, 

2007). 

No Brasil, a história de deterioração do meio ambiente iniciou-se no período do 

descobrimento, quando a ocupação do território brasileiro ocorreu de forma predatória, 

devastando as paisagens (BRUZOS et al., 2011). 

A busca pelo desenvolvimento ocasionou uma discrepância entre as classes 

sociais com uma distribuição de renda desigual em todo o país, dentro dos estados e mesmo 

de cidades e/ou municípios. Como reflexo tem-se que apenas uma minoria tem acesso à 

crescente produção de bens e serviços, enquanto uma proporção muito grande é forçada a 

sobreviver com o restante (WESTPHAL, 2000). 

Como consequência imediata tem-se o grande impacto sobre as condições 

ambientais e as condições de saúde da população (WESTPHAL, 2000), visto que o modelo 

econômico prevalente baseia-se na extração de matéria-prima, sem sustentabilidade, levando 

à extensa devastação e deterioração de áreas, interferindo diretamente no meio ambiente. 

(BRUZOS et al., 2011). 

A partir disto, problemas à saúde da população surgem de forma aumentada a 

cada dia, como um reflexo da desarmonia entre o homem e o seu meio. Isto ocorre por que o 

meio não é apenas o cenário onde a população vive, mas no qual acontecem suas interações e 

inter-relações, influenciando direta e indiretamente no processo saúde-doença (BRUZOS et 

al., 2011). 

Alguns dos problemas de saúde, decorrentes deste modelo de desenvolvimento 

são a desnutrição, algumas doenças infecciosas que reapareceram ou avançaram, a violência, 

o uso de drogas e a AIDS, os quais são obstáculos para a qualidade de vida nas cidades 

(WESTPHAL, 2000). 

Além disto, a falta de emprego surge como um problema territorial, assim com a 

falta de condições de trabalho e salários incompatíveis. Portanto, estar empregado pode não 
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ser sinônimo de qualidade de vida e de saúde, pois o próprio ambiente de trabalho pode ser 

espaço de exploração, sofrimento, contaminação e acidentes, a depender das relações, 

condições e formas da organização do trabalho (SANTOS; RIGOTTO, 2010). 

A questão da falta de emprego é também importante já que os desempregados 

tornam-se alienados em suas relações produtivas com a comunidade, a família e toda a 

sociedade (RATTNER, 2009). Torna-se uma relação de conflito interior, não só de 

impotência material, e, por isso, deve ser analisada em suas dimensões psicossociais, políticas 

e humanas, além dos aspectos econômicos financeiros (RATTNER, 2009). 

A abordagem socioambiental passa a definir promoção à saúde como o processo 

de capacitação (enabling) de indivíduos e coletivos (communities) para que tenham controle 

sobre os determinantes de saúde com o objetivo de terem uma melhor qualidade de vida 

(CARVALHO, 2004). A Saúde ambiental é entendida como um campo da saúde pública que 

produz conhecimento através da interdisciplinaridade e da intersetorialidade, envolvendo não 

apenas o setor saúde como o governo, instituições acadêmicas e a sociedade civil (FREITAS 

et al., 2009). Evidencia-se, portanto que a saúde ambiental deve ser discutida e aprimorada 

dentro das práticas em saúde, inclusive na atenção básica, que trabalha diretamente com 

práticas interdisciplinares, intersetoriais e com delimitação de território.  

Diante da territorialização, implantado pelo SUS, a gestão dos territórios permite 

o conhecimento da região, diagnosticando situações de risco social, o monitoramento das 

ações, a busca por ações intersetoriais e com participação social e comunitária (RIGOTTO; 

AUGUSTO, 2007).                                                

Porém, no Brasil, ainda é evidente a falta de articulação entre os cuidados em 

saúde com o ambiente, fruto da permanência de ações voltadas ao modelo biomédico, 

centrado do indivíduo e na doença, em detrimento do meio onde vive, de suas condições de 

moradia, trabalho, dentre outros. Fica claro que existe ainda pouco engajamento do setor 

saúde no sentido de refletir sobre esta crise, bem como de efetivar estratégias de ação no que 

se refere aos danos por ela provocados (CAMPONOGARA; KIRCHHOF; RAMOS, 2009). 

É necessário que os profissionais de saúde estejam familiarizados com a temática 

de saúde ambiental para que possam atender as necessidades de sua clientela de forma 

integral e individualizada. Portanto, é relevante discutir tal temática entre os profissionais para 

que eles se empoderem desse conhecimento e identifiquem problemas relacionados à questão 

ambiental, propondo ações resolutivas e preventivas, juntamente com a comunidade, 

procurando amenizar os riscos ambientais a que todos estão expostos (BRUZOS et al., 2011). 
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A seguir comentários das atividades propostas na disciplina e que enriquecem a 

discussão: 

Essa aula faz com que ao lermos, vamos identificando aquilo que conhecemos e 

fazemos todos os dias sem nos atentarmos para a gravidade da questão ambiental dentro do 

nosso trabalho, nossa casa e sua relação com a saúde. Os textos favorecem uma reflexão das 

nossas atitudes com a natureza, os recursos naturais e minerais, com o trabalho e nossos 

companheiros de profissão, a que ponto estamos chegando e o que podemos fazer para mudar 

esse caminho que com certeza será sem volta. 

Achei muito interessante quando a professora coloca os aspectos relevantes do 

capital que foram estudados por Karl Marx, nos mostrando que todos esses aspectos descritos 

são muito atuais e que realmente é o que na prática ocorre. 

No tópico quatro aprendi como se deu realmente o processo de modernização que 

hoje vivemos e as suas consequências, pois o texto volta no tempo desde as sociedades 

primitivas/tradicionais e as transições para as sociedades modernas, fazendo um ótimo 

raciocínio para a compreensão atual. 

As leituras complementares foram excelentes, a exemplo da professora Rigotto, a 

qual já tive a oportunidade de assistir brilhantes palestras. Seus livros retratam muito bem 

essa questão do desenvolvimento, do capitalismo, do consumo além do necessário, e nos 

ensina a sermos mais críticos em relação ao que é divulgado principalmente na mídia. 

                   Notícia sobre acidente de trabalho: Publicado em 27 de Janeiro de 2011, às 

19h20min. Autor: Da Editora de Cidades – Tribuna do Norte. O trabalhador rural de Rio 

Bom, Bruno César Maia, 25 anos, perdeu parte da perna direita ontem, por volta das 

08h15min, em um acidente de trabalho. Maia e companheiros faziam coleta e trituração de 

pés de milho no sítio Oriente, quando sua perna direita foi puxada e dilacerada pelo 

equipamento agrícola. O socorro foi feito pelo um médico do município, Corpo de Bombeiros 

e SAMU, de Apucarana. Só os bombeiros mobilizaram nove homens para o atendimento. 

Pelos comentários advindos da notícia acima podemos crer que neste local de 

trabalho não havia uma política/gestão de segurança do trabalhador eficaz. Este caso é mais 

um exemplo do que aconteceu nesta região e continuará acontecendo se a visão dos 

empregadores e empregados continuarem sendo arcaica. Onde o trabalhador sente-se 

incomodado ou realmente não aceita as orientações de segurança, como por exemplo: o uso 

dos EPIs e EPCs, etc e o empregador vê isto como um gasto a mais, haja visto que o 

investimento em segurança do trabalho, o retorno só virá após um período de cinco anos, e 

quanto vale um acidente de trabalho? Isto é uma preocupação, porque isso gerará despesas aos 
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cofres públicos da previdência social por esse tipo de lacuna. Acho que nesse caso as 

empresas rurais devem capacitar seus empregados quanto ao uso dos equipamentos de 

trabalho, quanto ao uso e fornecimento dos EPIs, oferecer um ambiente de trabalho favorável 

ao desenvolvimento de suas atividades, enfim sempre priorizar a relação: saúde-trabalho-

ambiente. 

 

4.10 Atenção Básica de Saúde no Contexto da Saúde Bucal 

 

Ao introduzirmos a saúde bucal no contexto desta formação, corroboramos com o 

novo modelo de saúde da família, onde a equipe de saúde bucal foi introduzida, fortalecendo 

os princípios da interdisciplinaridade, integralidade e intersetorialidade, preconizadas pelo 

SUS, e a inclusão de todos a uma assistência em saúde bucal, anteriormente excludente. 

Como prioridade nos níveis de atenção à saúde, a melhoria da atenção básica tem 

sido questão de discussões e trabalhos na tentativa de atender as necessidades de saúde da 

população. Uma das iniciativas foi a de incluir as equipes de saúde bucal dentro da estratégia 

de saúde da família, tarefa importante para o progresso da Odontologia como profissão no 

Brasil e da Saúde Bucal como condição de cidadania dos brasileiros. 

A equipe de saúde bucal, embora inserida somente em 2001 nesse contexto da 

ESF, apresenta-se como parte integrante e importante para a saúde da população (ALMEIDA; 

FERREIRA, 2008). Com a implantação destas equipes na ESF, tenta-se alcançar estratégias 

de saúde humanizadas, com práticas preventivas, com o intuito de desligarem-se das ações de 

baixa complexidade, na sua maioria curativas e mutiladoras, com acesso restrito, oferecidas 

pelo serviço de saúde pública (BRASIL, 2011). 

As doenças bucais representam problemas de saúde pública (BRASIL, 2004), 

trazendo graves conseqüências sociais e econômicas. Segundo o Levantamento Nacional de 

Saúde Bucal – SB Brasil – concluído em 2003 pelo Ministério da Saúde, 13% dos 

adolescentes nunca haviam ido ao dentista, 20% da população brasileira já tinha perdido todos 

os dentes e 45% dos brasileiros não possuíam acesso regular a escova de dente (BRASIL, 

2011). 

Além disto, este estudo epidemiológico demonstrou que o índice de dentes 

cariados, perdidos ou obturados (CPO-D) aos 12 anos de idade foi de 2,8 dentes, em média, 

elevando-se para 6,2 dentes na faixa etária de 15 a 19 anos, enquanto que , na idade adulta (35 

a 44 anos) e em idosos (65 a 74 anos) os valores de CPO-D variaram entre 20,1 e 27,8 dentes 

(BRASIL, 2004).  
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Estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1998), na 

Pesquisa Nacional por amostra de domicílio (PNAD) de 1998, revelou que trinta milhões de 

brasileiros nunca tiveram acesso a nenhuma forma de atenção em saúde bucal, dentre os 

quais, aproximadamente vinte milhões eram de crianças a jovens de dezenove anos.   

A faixa etária dos idosos também merece destaque, pois dois terços da população 

acima de setenta anos eram desdentados totais (IBGE, 1998). Tal fato pode ser relacionado ao 

conformismo com práticas mutiladoras, onde, de forma contrária, a perda de dentes em sua 

maioria poderia ser prevenida, além de existir uma insuficiente reabilitação protéica como um 

fator agravante (DA CRUZ et al., 2009). 

Por estes dados estatísticos, a atenção em saúde bucal tornou-se alvo de políticas 

públicas que identificassem as regiões com maior ocorrência e rico para doenças bucais, e as 

doenças mais prevalentes no país, abrangendo todas as faixas etárias, que vão de 18 meses aos 

74 anos.  

Obedecendo ao princípio da Integralidade da Atenção, a equipe de saúde bucal 

deve estar capacitada a oferecer de forma conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, 

tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual quanto coletivo (BRASIL, 2004b). 

A equipe pode ser composta de duas modalidades distintas, onde a modalidade 

um é formada por um cirurgião dentista (CD) e um Auxiliar de Consultório Dentário (ACD), 

e na modalidade dois, por um (CD), um Técnico em Higiene Dental (THD), e um (ACD) 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2010). 

A saúde bucal, na ESF, é voltada para ações de promoção da saúde, ações 

preventivas e também curativas, onde os cuidados se iniciam com a busca de uma estimativa 

de possíveis doenças bucais, seguindo-se de problemas na dentição decídua, permanente, 

perdas dentárias, doenças periodontais, detecção do câncer bucal e atenção aos idosos 

(BRASIL, 2004).  

Além disto, a Política Nacional de Saúde Bucal propõe a incorporação de ações de 

promoção à saúde e prevenção de doenças, como fluoretação das águas de abastecimento, 

educação em saúde, higiene bucal supervisionada e aplicações tópicas de flúor (BRASIL, 

2011). Esta política, também chamada Brasil Sorridente, tem como objetivos ampliar o acesso 

da população aos serviços odontológicos em todos os níveis de atenção e a tratamentos 

especializados, como ortodontia, cirurgias, ortodontia, câncer bucal, dentre outros (BRASIL, 

2011). 

Isto significa que as ações de saúde bucal devem ser inseridas em uma estratégia 

planejada pela equipe de saúde numa inter-relação permanente com as demais ações da 
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Unidade de Saúde (BRASIL, 2004 b). Além disto, a ESB deve desenvolver a capacidade de 

propor alianças não só com o setor saúde, mas com áreas de saneamento, educação, 

assistência social, cultura, transporte, entre outras (BRASIL, 2004b). 

Apesar de muitos esforços para se incluir a saúde bucal na assistência integral, 

juntamente com o trabalho das outras equipes de saúde, sabe-se que ainda persistem práticas 

curativas, profissionais pouco capacitados para trabalhar dentro dos princípios do SUS. 

Portanto, muito ainda tem-se que trabalhar para fazer com que a assistência em saúde bucal 

seja realizada de forma efetiva em concordância com as outras atividades profissionais da 

ESF. 

A seguir comentários das atividades propostas na disciplina e que enriquecem a 

discussão: 

Na unidade básica de saúde em que trabalho, existe na equipe de saúde bucal 1 dentista 

e 1 auxiliar de consultório dental. Quanto às propostas do PNSB, a nossa realidade ainda está 

muito aquém desta preconizada. As atividades do setor de odontologia não são tão discutidas 

com os outros profissionais da equipe, não temos tanta esta articulação, a dentista só atende 

12 pacientes por dia (6 pela manhã e 6 pela tarde), as ações de Higiene Bucal Supervisionada 

é feita esporadicamente na escola próximo ao posto de saúde, e as ações de prevenção ao 

câncer bucal nunca nem ouvi falar e o atendimento é feito às gestantes porque a enfermeira 

insistiu muito nesta importância. A realidade é limitada tanto pelos insumos materiais que a 

secretaria de saúde deixa faltar e por isso não tem atendimento, quanto pelo não interesse do 

profissional em melhorar seu atendimento e sua prática. 

Às vezes precisamos sensibilizar nossos colegas de profissão ou não para que eles 

realmente entendam seu papel dentro do programa de saúde e nos ajude a oferecermos uma 

atendimento integral a esse paciente. 

Eu realmente não compreendia esta dimensão do trabalho do dentista, mas ainda 

não conseguimos superar essa fragmentação existente entre atendimento médico-enfermagem 

e odontólogo. Vejo que esta questão da organização da atenção à saúde bucal das crianças, 

adolescentes e adultos seria melhor respondida pelo próprio dentista.  

 

4.11 Atenção Básica de Saúde para Pessoas com Deficiência 

 

As pessoas com deficiência (PcD) têm direitos iguais aos de todos os cidadãos, 

devendo ser garantida a acessibilidade à saúde, à educação, ao lazer e ao trabalho, à cultura, 

ao lazer, contribuindo para a formação de uma sociedade inclusiva e para uma vida saudável 
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(PAGLIUCA; ARAGÃO; ALMEIDA, 2007). Desta forma, todos os níveis de atenção em 

saúde, em particular, a atenção básica, devem estar preparados para garantir a acessibilidade, 

não só rompendo as barreiras físicas, mas através da prestação de cuidados efetivos a esta 

população além da ampliação de ações de prevenção de doenças e de promoção à saúde. 

O conceito de deficiência vem sendo modificado com o passar dos anos 

(BAPTISTA; PAGLIUCA, 2009), evoluindo de inválido e incapacitado a pessoas com 

deficiência, termo atualmente utilizado (SASSAKI, 2003).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o termo deficiência 

refere-se a um fenômeno complexo o qual reflete a interação entre as características do corpo 

da pessoa com deficiência e as características da sociedade na qual ela vive (WORL 

HEALTH ORGANIZATON (WHO), 2011). Trata-se de um termo abrangente, que 

compreende as deficiências, as limitações e a restrição na participação de atividades comuns 

(WHO, 2011). Ou seja, trata-se da interação entre a pessoa com deficiência e as barreiras 

ambientais e atitudinais que as impedem de participar da vida em sociedade com igualdade 

(BRASIL, 2008). 

Geralmente associa-se o temo deficiente às pessoas com cegueira, com surdez ou 

com pessoas que são fisicamente incapacitadas de exercerem suas atividades diárias 

(KOSTANJSEK, 2011). Contudo, a deficiência é classificada em deficiência física, auditiva, 

visual e intelectual, onde o indivíduo pode apresentar uma delas ou apresentar deficiência 

múltipla (BRASIL, 2010).  

Dados da Organização das Nações Unidas (2008) afirmam que existem cerca de 

seiscentos e cinquenta milhões de pessoas com deficiência em todo o mundo, o que 

compreende dez por cento da população mundial. Destas, oitenta por cento vivem em países 

em desenvolvimento e muitas em condições de pobreza (ONU, 2008). 

No Brasil, 24,5 milhões de pessoas apresentam algum tipo de deficiência, 

representando 14,5% da população. Dentre estas foi identificado que 48% apresentam 

deficiências visuais, 23% deficiência motora, 17% deficiência auditiva, 8% deficiência 

intelectual e 4% deficiência física (IBGE, 2000). 

Dada a magnitude da deficiência em todo o mundo e no país, compreendeu-se a 

necessidade da criação de políticas públicas voltadas para a inclusão social destas pessoas. 

Então, foi criada a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

(PNIPPD) inserida no Decreto nº 3.298/99, sancionado em 20 de dezembro de 1999. Esta 

contém um conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar a esses sujeitos o 
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pleno exercício dos direitos no campo da saúde, educação, habilitação e reabilitação, trabalho, 

cultura, turismo e lazer (FRANÇA; PAGLIUCA; BAPTISTA, 2008). 

Em 2002, foi regulamentada a Política Nacional de Saúde da Pessoa com 

Deficiência, com propósitos que vão da prevenção de agravos à proteção da saúde, passando 

pela reabilitação (BRASIL, 2010). Além disto, uma de suas diretrizes é a ampliação da 

acessibilidade com a melhoria das estruturas físicas, do acesso à informação e aos bens e 

serviços disponíveis (BRASIL, 2010). 

Dentre as várias barreiras na acessibilidade às PcD, encontram-se, de maneira 

importante, a falta de acessibilidade física e a dificuldade em manter uma comunicação 

efetiva com esta população. Assim, torna-se cada vez mais difícil atender as necessidades 

deste público, já que muitos não conseguem se locomover à unidade ou não conseguem se 

comunicar com o profissional de saúde. 

 Apesar da instituição da lei, estudos comprovaram que, dentre os usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS), as PCD física e/ou visual são as que enfrentam as maiores 

dificuldades de acesso devido à existência barreiras físicas (PAGLIUCA; ARAGÃO, 

ALMEIDA, 2007). 

Quanto à barreira comunicacional, o deficiente auditivo enfrenta maior 

dificuldade acesso, visto que a audição é o sentido essencial para a aquisição e uso da 

linguagem (PAGLIUCA; FIUZA; REBOUÇAS, 2007), exigindo dos profissionais a 

capacitação em meios de efetivação da comunicação para a prestação de cuidados efetivos.  

A atenção básica, como uma tentativa de reorganizar o sistema único de saúde, 

tem como princípios de seu processo de trabalho a integralidade, equidade e 

interdisciplinaridade. Assistir a pessoas com deficiência requer profissionais preparados a 

compreender suas limitações, incentivar seus potenciais através de uma comunicação efetiva 

com a PcD. 

As PcD tem direito à consulta médica, dentista, enfermagem, visita dos agentes 

comunitários de saúde, aos exames básicos e aos medicamentos que sejam distribuídos pelo 

SUS,  além do direito a diagnóstico específico, a serviços especializados e de reabilitação, ao 

recebimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (BRASIL, 2010). 

Além disto, as atividades da atenção básica também devem estar voltadas para 

ações de prevenção às deficiências e promoção da saúde, que são o acompanhamento pré-

natal, assistência ao recém-nascido, estratégias de educação em saúde nas unidades, nas 

escolas e nos ambientes de trabalho. As visitas domiciliares regulares, com o apoio dos 
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agentes comunitários de saúde para a identificação de famílias de risco e o rastreamento de 

famílias não assistidas também são importantes. 

Portanto, entender os direitos e as características particulares das PcD tornam os 

profissionais da atenção básica mais capacitados para atender esta clientela de forma inclusiva 

e igualitária. Além disto, é de máxima importância a participação dos mesmos na formulação 

de políticas públicas voltadas para a inclusão das PcD, na mudança arquitetônica das unidades 

e na construção de campanhas para melhorar a inclusão dos deficientes, além da ação 

reforçada para a prevenção das deficiências. 

                  Seguindo a pergunta do fórum as conquistas legais da pessoa com deficiência nas 

questões de saúde serão especificadas abaixo: 

1-  Buscar-se-á tornar acessíveis as unidades de saúde, por meio do cumprimento da 

normatização arquitetônica (de acordo com a Norma Brasileira 9050/ABNT, como descrito 

no Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde2); 

2- Assegurar a representação das pessoas com deficiência nos Conselhos de Saúde, 

viabilizando sua participação na proposição de medidas, no acompanhamento e na avaliação 

das ações levadas a efeito nas esferas municipal, estadual e federal; 

3- O setor Saúde deve unir esforços a outras áreas como: educação, segurança, trânsito, 

assistência social, direitos humanos, esporte, cultura, comunicação e mídia, dentre outras, para 

atuação potencializada. 

4-  Especificamente na área da Saúde devem ser implementadas estratégias de prevenção, 

tendo em vista que cerca de 70% das ocorrências são evitáveis ou atenuáveis, com adoção de 

medidas apropriadas e oportunas. Ações em imunização; acompanhamento às gestantes (em 

especial as de risco); exames para os recém-nascidos; acompanhamento do crescimento 

infantil; acompanhamento aos diabéticos; hipertensos e pessoas com hanseníase, prevenção de 

acidentes (domésticos, no trânsito e no trabalho) e de violências (álcool/drogas). 

5- Medidas preventivas deverão envolver, também, ações de natureza informativa e 

educacional, voltadas à população, aos profissionais de saúde e aos gestores de serviços, em 

todo território nacional. 

6- De acordo com suas características, as pessoas com deficiência têm direito ao 

encaminhamento para serviços mais complexos; a receber assistência específica nas unidades 

especializadas de média e alta complexidade, para reabilitação física, auditiva, visual e 

intelectual; como também às ajudas técnicas, órteses, próteses e meios auxiliares de 

locomoção de que necessitem, complementando o trabalho de reabilitação e as terapias. 
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Isto o que foi apresentando é o que está escrito na Política Nacional da Pessoa com 

Deficiência (2010), mas o que pude acompanhar na minha experiência de PSF em Morada 

Nova era bem distante desta realidade preconizada, a começar pelo acesso ao posto de saúde, 

não existindo rampas de acesso e nem banheiros adaptados, o calçamento para chegar à 

unidade também era bastante irregular, o que fazíamos era assegurar as estratégias de 

prevenção que foram preconizadas acima e o encaminhamento para unidades especializadas. 

Já neste outro trabalho no IFCE, temos elevadores, banheiros adaptados e rampas de acesso 

em todo o Campus.  Estamos criando o Núcleo de Inclusão Social juntamente com o serviço 

social e setor de pedagogia para que nos preparemos para incluir esse aluno com deficiência. 

De acordo com os artigos e textos da aula lidos, pude perceber o quanto esta temática 

da pessoa cega é delicada, e o quanto nós profissionais de saúde estamos despreparados para 

atendê-la. 

Dessa forma vimos que a comunicação verbal oral sofre pouca influência da 

percepção visual já que a pessoa ouve e aprende e reproduz o que ouve, e que a comunicação 

verbal escrita é impossível ao cego e tem como alternativa a escrita Braille, sendo que nem 

todos os cegos têm acesso à Escola Especial para serem alfabetizados (PAGLIUCA, 1996). 

Ainda que o cego tenha tido a oportunidade de ser alfabetizado, o que é raro em nosso 

meio, encontra dificuldades de acesso à leitura, pois pouco do que se escreve em tinta é 

transcrito para o Braille. 

Assim fica claro que como profissionais de saúde não precisamos dominar o Braille 

visto que não é de domínio da maioria dos cegos e nem acreditamos que deva ser de domínio 

da enfermeira e sim utilizar estratégias de fácil compreensão para os mesmos (PAGLIUCA, 

1996). 

A partir disso podemos apreender que a forma como vamos lidar com esta clientela 

no nosso dia-a-dia, deve perpassar por todas aquelas orientações gerais para o estabelecimento 

da relação interpessoal com o cego durante a consulta mostrados na aula 02 e encontrados em 

outras fontes: 

1- Tratá-los como seres iguais a qualquer pessoa humana;  

2- Não generalizar aspectos positivos ou negativos de uma pessoa cega; 

3- Estimular a realizar o que sabe, pode e deve fazer sozinho 

4- Se dirigir a uma pessoa cega chamando-a de pelo nome;  

5- Falar em tom de voz normal;  

6- Evitar exclamar "maravilhoso" ou "extraordinário" ao ver o cego consultar o 

relógio, discar o telefone ou assinar o nome;  
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7- Utilizar a palavra “ver” com naturalidade;  

8- Indicar a localização da porta, dos objetos por onde deseja passar;  

9- Evite se dirigir à pessoa cega através do seu guia; 

10- Para guiar a pessoa cega basta deixá-la segurar o seu braço; 

11- Para indicar a cadeira, pôr a mão no espaldar da cadeira que isso lhe indicará a 

posição correta para sentar-se; 

12- Conserve as portas fechadas ou bem abertas, pois a porta meio aberta é um 

obstáculo muito perigoso para o cego;  

13- Evitar pôr objetos no caminho por onde uma pessoa cega costuma passar;  

14- Falar ao entrar no recinto onde haja uma pessoa cega anuncia sua presença e a 

auxilia a identificá-lo;  

15- Ao se ausentar do ambiente avise a pessoa cega;  

16- Aperte a mão da pessoa cega ao encontrá-la ou ao despedir-se dela, pois o aperto 

de mão cordial substitui, para ela, o sorriso amável; 

17- A pessoa cega tem os mesmos interesses de uma pessoa que enxerga. Não a trate 

como um ser diferente; 

18- Não limite o cego mais do que a própria cegueira impedindo-o de fazer o que ele 

sabe, pode e deve fazer sozinho; 

19- Aceite a colaboração de um cego. Como qualquer pessoa, ele também pode ser 

útil; 

20- É indelicado designar alguém por sua deficiência física. Não se dirija a um cego 

chamando-o de cego ou ceguinho qualquer.pessoa, ele também pode ser útil. 

   Assim como os deficientes visuais, de acordo com os artigos e textos da aula 

lidos, pude perceber o quanto esta temática da pessoa deficiente auditiva também é bastante 

delicada, e o quanto nós profissionais de saúde estamos despreparados para atendê-la. 

Nesse sentido vimos que o sucesso da comunicação com os pacientes surdos 

depende das características individuais de cada pessoa surda, o que irá facilitar ou dificultar a 

nossa comunicação e que nós como profissionais de saúde da atenção primária devemos estar 

trabalhando essa prevenção, a qual refere-se às ações que antecedem o problema da surdez, 

evitando sua ocorrência e deve ser realizada por meio de campanhas de vacinação dos jovens 

contra a rubéola; acompanhamento pré-natal; campanhas de vacinação infantil contra 

sarampo, meningite, caxumba, etc.; evitar a automedicação sem consultar o médico e realizar 

palestras e orientações às mães.  
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Em relação à atuação da equipe de saúde da família, um artigo mostrou que foi 

realizado um trabalho de capacitação em deficiência auditiva com os ACS e foi visto que a 

atuação dos ACS pode possibilitar o diagnóstico e a intervenção na deficiência auditiva no 

período crítico de desenvolvimento da criança e que estes profissionais já que são o vínculo 

entre a comunidade e o Sistema Único de Saúde (SUS), podem atuar como os identificadores 

e encaminhadores (quando necessário) das perdas auditivas (ALVARENGA et al., 2008).  

E em outro estudo realizado pela mesma autora com enfermeiras, foi observado 

que existe o despreparo destas no domínio do processo de comunicação com deficientes 

auditivos. Em relação à percepção do processo de comunicação, todas se enquadraram no 

grupo com dificuldade de comunicação. As enfermeiras mostraram- se inseguras ao se 

relacionarem com os surdos por não conhecerem a língua utilizada por eles e pela falta de 

habilidade em transmitir a informação sobre sua saúde (PAGLIUCA et al., 2007). 

A partir disso podemos perceber que a forma como vamos nos comunicar com 

esta clientela no nosso dia-a-dia, deve perpassar por todas aquelas orientações gerais para o 

estabelecimento da relação interpessoal com o deficiente auditivo durante a consulta 

mostrados na aula 03 e encontrados em outras fontes: 

 Falar de maneira clara, pronunciando bem as palavras, sem exageros, usando a 

velocidade normal, a não ser que ela peça para falar mais devagar.  

 Usar um tom normal de voz, a não ser que peçam para falar mais alto. Gritar nunca 

adianta.  

 Falar diretamente com a pessoa, não de lado ou atrás dela.  

 Fazer com que a boca esteja bem visível. Gesticular ou segurar algo em frente à boca 

torna impossível a leitura labial. Usar bigode também atrapalha.  

 Quando falar com uma pessoa surda, tentar ficar num lugar iluminado. Evitar ficar 

contra a luz (de uma janela, por exemplo), pois isso dificulta a visão do rosto.  

 Se souber alguma linguagem de sinais, tentar usá-la. Se a pessoa surda tiver 

dificuldade em entender, avisará. De modo geral, as tentativas são apreciadas e 

estimuladas.  

 Ser expressivo ao falar. Como as pessoas surdas não podem ouvir mudanças sutis de 

tom de voz, que indicam sentimentos de alegria, tristeza, sarcasmo ou seriedade, as 

expressões faciais, os gestos ou sinais e o movimento do corpo são excelentes 

indicações do que se quer dizer.  

 A conversar, manter sempre contato visual, se desviar o olhar, a pessoa surda pode 

achar que a conversa terminou.  
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 Nem sempre a pessoa surda tem uma boa dicção. Se houver dificuldade em 

compreender o que ela diz, pedir para que repita. Geralmente, os surdos não se 

incomodam de repetir quantas vezes for preciso para que sejam entendidas.  

 Se for necessário, comunicar-se através de bilhetes. O importante é se comunicar. O 

método não é tão importante.  

 Quando o surdo estiver acompanhado de um intérprete, dirigir-se a ele, não ao 

intérprete.  

 Alguns preferem a comunicação escrita, alguns usam linguagem em código e outros 

preferem códigos próprios. Estes métodos podem ser lentos, requerem paciência e 

concentração.  

Ao final desta disciplina sobre deficiências pude ampliar meus conhecimentos e 

me sentir mais preparada para lidar também com esta clientela, e que de forma alguma a 

minha unidade de saúde está preparada para receber um deficiente físico de acordo com o 

roteiro de observação que nos foi passado, pois quase não marquei nada, devido a não 

existência real dessa adaptação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização desta especialização foi de suma importância para a aprendizagem e 

prática profissional, visto que contemplou os objetivos propostos no início na formação, 

fazendo esse link da teoria e prática de forma constante, e utilizando essa modalidade de 

ensino que é bastante interativa e dinâmica, o que facilitou esse crescimento profissional. 

Assim, os profissionais de saúde precisam buscar metodologias e estudos que fortaleçam e 

embasem suas práticas para um melhor atendimento à clientela sob sua responsabilidade. 
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