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RESUMO 

 

Educação a distância é uma ferramenta importante utilizada no processo de ensino-

aprendizagem onde o professor-tutor e o aluno estão separados apenas pelo espaço físico, 

porém juntos por meio da tecnologia em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

Destaca-se a troca de experiências e opiniões entre profissionais de diversas realidades, 

apontando para a capacitação e aperfeiçoamento profissional. Com isso, este trabalho tem 

como objetivo destacar a importância do ambiente virtual como ferramenta de aprendizagem 

para profissionais da Estratégia Saúde da família.  

 

Palavras-chave: Educação a Distância; Programa Saúde da Família; Pessoal de Saúde;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Long-distance education is an important tool used in the teach-learning process where the 

professor-tutor and the pupil are separated by the physical space, but together by means of the 

technology in a Virtual Learning Environment. It is distinguished the exchange of experiences 

and opinions between professionals of different realities, pointing to professional 

qualification. Thus, this work has as objective to detach the importance of the virtual 

environment as a tool of learning for professionals of the Family Health Strategy.  

 

Keywords: Long-distance Education. Family Health Program. Health care Professional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução                                                                                                                             07 

2. Relato de minha experiência profissional                                                                             09 

3. Justificando a escolha do tema                                                                                              10 

4. Objetivo                                                                                                                                 11 

5. Metodologia                                                                                                                          12 

6. Portifólios                                                                                                                              13 

6.1 Processo de trabalho em Saúde                                                                                           13 

6.2. Saúde Mental                                                                                                                      16 

6.3. Modelo Assistencial em Saúde                                                                                          18 

6.4. Planejamento e avaliação de ações de Saúde                                                                     20 

6.5. Participação social e Promoção da Saúde                                                                          25 

6.6. Saúde da Mulher                                                                                                                26 

6.7. Saúde Ambiental                                                                                                                28 

6.8. Saúde Bucal                                                                                                                        30 

6.9. ABS Pessoas com deficiência                                                                                            33 

7. Conclusão                                                                                                                              35 

8. Referências                                                                                                                            36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Educação à distância é uma forma sistemática de estudo onde o aluno é responsável 

pelo seu próprio aprendizado, tendo como base, o material fornecido pelo tutor, através de 

módulos. Sendo necessário, para um ótimo aproveitamento do curso, dedicação, organização 

e responsabilidade. 

A educação à distância tornou-se atualmente uma ferramenta importante e começa a 

ser valorizada a cada dia no Brasil. É uma modalidade de ensino que permite atender grande 

demanda de alunos sem prejuízos à qualidade do serviço, pois é utiliza-se de várias formas de 

interação, tais como: fóruns, chats, videoconferências, e-mail, etc. 

 

No Brasil, podemos relatar diversos modelos de saúde desenvolvidos em diferentes 

momentos da história. No início da República, por exemplo, sanitaristas, guardas 

sanitários e outros técnicos organizaram campanhas para lutar contra as epidemias 
que assolavam o Brasil no início do século (febre amarela, varíola e peste). Esse tipo 

de campanha transformou-se em uma política de saúde pública importante para os 

interesses da economia agroexportadora daquela época e se mantém como 

modalidade de intervenção até os nossos dias no combate às endemias e epidemias 

(MOROSINI, 2007). 

 

 

Foi realizada uma pesquisa para identificar estratégias positivas de interação 

professor-aluno num curso a distância. O resultado demonstrou eficiência na promoção da 

aprendizagem. (TOSTES, 2011). Expondo a importância das tecnologias de informação no 

processo de ensino-aprendizagem.  
 

Considerando as dificuldades enfrentadas por profissionais de saúde que atuam em 

diversas áreas do saber, com relação ao acesso à formação continuada, vemos a 

Educação à Distância (EAD) como uma estratégia para a educação permanente 
frente às novas tecnologias e como uma inovação pedagógica na educação 

(OLIVEIRA, 2007). 

 

Um dos fatores mais importantes para que surjam mais adeptos a essa modalidade é a 

flexibilidade quanto ao acesso ao ambiente virtual de aprendizagem em qualquer horário e 

local.  

Um ambiente virtual de aprendizagem é algo mais do que a relação entre dois pólos, 

representados de um lado pelo aluno e de outro pelo professor. O que o caracteriza 

como tal é a rede informática, de alcance mundial, e consequentemente a 

possibilidade de acesso a uma quantidade literalmente infinita de informações, 

dentro da qual aquilo que oferece o ambiente do curso representa uma parte muito 

pequena (PONTES, 2000). 
 

 

A tecnologia está a serviço do homem moderno para muitas coisas e para o estudo 

não poderia ser diferente. Romper as barreiras da distância em prol do aprendizado é 

importante para o crescimento profissional, principalmente para aqueles que não podem se 

dirigir até a sala de aula. Além da sensação de liberdade e flexibilidade que o aluno sente ao 



ser o responsável pelo seu processo de aprendizagem e planejar seus estudos de acordo com 

sua disponibilidade. 

 

Essa sensação de liberdade em que o aluno se vê como gerente do processo de 

aprendizagem apresenta vantagens e desvantagens. As vantagens são as anunciadas 

pelas instituições que oferecem tais cursos - o aluno tem total autonomia para gerir 

seu ritmo e suas atividades de estudo. As desvantagens residem no fato de que nem 

todos os alunos têm o perfil necessário para administrar suas próprias atividades 

(TOSTES, 2011). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 RELATO SOBRE MINHA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E RELEVÂNCIA DO 

TEMA 

Após o término de minha graduação, trabalhei em várias áreas: emergência, 

vigilância epidemiológica, saúde da família e controle de infecção hospitalar. Contudo me 

identifiquei bastante com a saúde pública, pois desde a época de estudante, sempre gostei 

dessa área. Por isso, decidi cursar esta especialização na modalidade semi-presencial, já que 

trabalhava em todos os turnos e não teria tempo de me fazer presente em uma especialização 

presencial. 

No começo, foi um pouco difícil adaptar-me a rotina de acessar o conteúdo pelo 

menos três vezes por semana, mas com o tempo, essa atividade tornou-se rotineira e 

prazerosa, já que o curso sempre foi muito dinâmico e o tutor estava sempre presente. Com 

isso, decidi escrever sobre minha experiência com essa “nova” metodologia de estudo e 

mostrar a outras pessoas que o esforço foi válido e o conhecimento adquirido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 JUSTIFICANDO A ESCOLHA DO TEMA 

Escolhi-o no intuito de divulgar a importância dessa ferramenta (ambiente virtual) na 

aquisição de novos conhecimentos e sua relevância para a capacitação de todos os 

profissionais da Estratégia Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 OBJETIVO 

 

4.1 GERAL 

● Destacar a importância do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) como ferramenta de 

aprendizagem para profissionais da Estratégia Saúde da família. 

 

4.2 ESPECÍFICO 

● Divulgar o ambiente virtual de aprendizagem como instrumento relevante para o 

conhecimento dos profissionais de saúde; 

● Apresentar os portifólios das disciplinas estudadas ao longo do curso; 

● Discutir a inserção do AVA n capacitação dos profissionais da ESF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um relato de experiência. Segundo SCRIBD (2011) é a descrição, de 

maneira mais informal e sem o rigor exigido na apresentação de resultados de pesquisa, que 

se incorpora no texto e dá, muitas vezes, mais vida e significado para leitura do que se fosse 

apenas um texto analítico.  

 

5.2 LOCAL DO ESTUDO 

O Estudo foi desenvolvido na 2ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) / 

Caucaia e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da plataforma moodle do Curso de 

Especialização em Saúde da Família à Distância. 

 

5.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram coletados a partir das disciplinas apresentadas no ambiente virtual do 

curso, participação em fóruns, chats, artigos científicos e sites do Ministério da Saúde. As 

disciplinas apresentadas foram as seguintes: Processo de Trabalho em Saúde, Saúde Mental, 

Modelo Assistencial em Saúde, Planejamento e Avaliação de ações de Saúde, Participação 

Social e Promoção da Saúde, Saúde da Mulher, Saúde ambiental, Saúde Bucal e ABS Pessoas 

com deficiências. A análise dos dados se deu através da criação de portfólios referentes às 

respectivas disciplinas.  

 

5.4 PRINCÍPIOS ÉTICOS 

Por ser relato de experiência, não foi necessária a aprovação no Comitê de Ética e 

Pesquisa em Seres Humanos (CEP).  

 

 

 

 

 

 



6 PORTIFÓLIOS   

6.1. PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE 

 

6.1.1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de trabalho em saúde é uma forma de organização do serviço de saúde, 

ou seja, das atividades a serem realizadas, onde o profissional oferece uma assistência mais 

eficiente e resultados mais fidedignos. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, nos últimos anos, vem mostrando 

significativos avanços desde sua criação pela constituição de 1988. Entre eles está a 

ampliação do número de equipes de Saúde da Família, com cobertura crescente da 

população brasileira e melhoria na assistência e de seus mecanismos gestores. 

(Ministério da Saúde, 2010). 

Alguns fatores interferem significativamente na qualidade desse processo em saúde, 

tais como: objetivos (fornecer atendimento adequado para que a saúde seja oferecida de forma 

universal e igualitária), finalidade (visando qualidade de vida, onde o foco é a família), meios 

materiais (contar com as três esferas de governo: Federal, Estadual e Municipal, cada uma 

com suas peculiaridades), condições (equipe multiprofissional para que os usuários sejam 

vistos como um ser humano e não apenas como um doente), sujeito do processo (onde família 

e comunidade têm papel fundamental nesse processo) e objeto (que é o próprio processo). 

O Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf), 

mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de 

março de 2008. O principal objetivo foi o de apoiar a inserção da Estratégia de 

Saúde da Família na rede de serviços, além de ampliar a abrangência e o escopo das 

ações da Atenção Básica, e aumentar a resolutividade dela, reforçando os processos 

de territorialização e regionalização em saúde. (Ministério da Saúde, 2010). 

 

6.1.2 PROCESSO DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA 

“A Atenção Primária à Saúde (APS) representa um complexo conjunto de 

conhecimentos e procedimentos e demanda uma intervenção ampla em diversos aspectos para 

que se possa ter efeito positivo sobre a qualidade de vida da população”. (Ministério da 

Saúde, 2010). 

A implantação do Núcleo de Assistência da Saúde da Família (NASF) é uma 

ferramenta importante para que o processo de trabalho em saúde seja realizado de forma 

organizada e que atenda a todas as necessidades da população, prestando uma assistência 

multidisciplinar. 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) como componente estruturante do sistema 

de saúde brasileiro tem provocado um importante movimento com o intuito de 

reordenar o modelo de atenção no SUS. O principal propósito da ESF é reorganizar 

a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, 

levando a saúde para mais perto das famílias e, com isso, melhorar a qualidade de 
vida da população. (Ministério da Saúde, 2010). 



Abaixo, consta um quadro contendo minhas intervenções profissionais na unidade 

básica de saúde, citando cada componente do processo de trabalho em sua dimensão histórica. 

Intervenções 

profissionais 

Objetivo Finalidade Meios 

materiais 

Condições ou 

RH 

Sujeitos Objeto 

Consulta de 

Enfermagem 

Detectar 

problemas e 

esclarecer 

dúvidas 

Prevenção, 

tratamento e 

reabilitação 

Consultó-

rio, sala de 

situação, 

próprio 

ambiente 
familiar 

Competência e 

habilidade  

Cliente e 

família 

O 

problema 

Prevenção do 

câncer de 

mama e 

detecção 

precoce do 

C.A de colo 

de útero 

Prevenir ou 

tratar 

problemas 

Abordar todas 

as mulheres  

Consultó-

rio 

Competência, 

habilidade e 

dedicação 

A mulher O tema 

central 

Educação em 

saúde 

Educar Assistência 

em saúde 

Banners, 

fotos, 

vídeos, 

cartazes, 

panfletos, 
fantoches.. 

Equipe 

multiprofissional 

Comunida-

de 

Educação 

em saúde 

Assistência 

pré-natal 

Prevenção de 

doenças e 

promoção da 

saúde da 

mulher e do 

bebê 

Controle de 

agravos, 

qualidade de 

vida, bem-

estar, motivar 

quanto à 

chegada do 

bebê, tirar 

dúvidas, 

detectar 

problemas 

Consultó-

rio 

Equipe médica, 

de Enfermagem e 

odontológica 

Gestante Mãe e 

filho 

 

Puericultura Promoção da 
saúde e 

prevenção de 

doenças  

Acompanha-
mento da 

criança até os 

5 anos quanto 

ao 

crescimento e 

desenvolvi-

mento 

Consultó-
rio 

Enfermeiro Criança  A Criança 

Planejamento 

familiar 

Prevenção de 

doenças e 

planejamento 

quanto ao 

número de 

filhos 

Planejar a 

família 

desejada 

Consultó-

rio 

Equipe de saúde O casal A família 

 

 

6.1.3 INFLUÊNCIA DOS DETERMINANTES SOCIAIS 

 

Os determinantes sociais influenciam bastante nesse processo em saúde, pois 

incluem costumes, hábitos, valores, condições sociais, entre outros. Como falar em família se 

aquele adolescente não tem em casa esse exemplo? Como falar sobre boa alimentação se 



aquela família é miserável e mal tem condições de se manter viva? Como falar da importância 

da higiene e de condições mínimas de saúde, se aquela família vive em condições precárias, 

sem local adequado para realizar suas necessidades fisiológicas, comem restos de comida 

catados no lixo e vive em local inóspito?  

6.1.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É preciso saber que o processo de trabalho em saúde não é simples, requer cuidado, 

dedicação, conhecimento, planejamento das ações e ética. Deve-se ter cuidado com as 

peculiaridades e olhar cada ser humano de forma integral, universal, igualitária, respeitando 

suas limitações, opiniões, valores e costumes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 SAÚDE MENTAL 

6.2.1 INTRODUÇÃO 

A partir dos anos 70, houve mudanças significativas no âmbito da saúde mental, uma 

vez que começava a surgir um novo modelo assistencial para os portadores de transtornos 

mentais voltado para a comunidade e para o ser humano, substituindo o hospital psiquiátrico. 

O início do processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil é contemporâneo da eclosão 

do “movimento sanitário”, nos anos 70, em favor da mudança dos modelos de 

atenção e gestão nas práticas de saúde, defesa da saúde coletiva, eqüidade na oferta 

dos serviços, e protagonismo dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos 

processos de gestão e produção de tecnologias de cuidado (Ministério da Saúde, 

2005). 

6.2.2 CONHECENDO A REFORMA PSIQUIÁTRICA E O MODELO SUBSTITUTO 

A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de atores, 

instituições e forças de diferentes origens, e que incide em territórios diversos, nos 
governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no mercado dos serviços 

de saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com transtornos 

mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais, e nos territórios do imaginário 

social e da opinião pública. Compreendida como um conjunto de transformações de 

práticas, saberes, valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida das instituições, 

dos serviços e das relações interpessoais que o processo da Reforma Psiquiátrica 

avança, marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios (Ministério da Saúde, 

2005). 

 

Os CAPS são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais, 

estimular sua integração social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da 

autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico. Sua característica 
principal é buscar integrá-los a um ambiente social e cultural concreto, designado 

como seu “território”, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida quotidiana de 

usuários e familiares. Os CAPS constituem a principal estratégia do processo de 

reforma psiquiátrica (Ministério da Saúde, 2004). 

6.2.3 CONHECENDO O CAPS 

Tive a oportunidade de conhecer um aqui em Fortaleza e fiquei encantada com a 

recepção e o acompanhamento que os profissionais ofereciam aos pacientes. O trabalho 

realizado é realmente acolhedor e foca cada caso específico, através do trabalho 

multidisciplinar. 

A equipe é formada por 2 psiquiatras, 1 enfermeira, 1 terapeuta ocupacional, 1 

educador físico, 1 psicóloga e 3 auxiliares de enfermagem. Os pacientes quando chegam no 

serviço pela primeira vez, são acolhidos pela enfermeira e pela psicóloga que fazem um 

questionário sobre a vida do paciente, conversam sobre suas angústias, seus medos, suas 

experiências em casa.... e encaminham o caso para a médica diagnosticar o transtorno. 



Todos os dias existem atividades específicas para cada profissional e para cada 

paciente de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, as segundas e quartas, a enfermeira, 

a terapeuta ocupacional e a psicóloga realizam atividades como pintura, colagem, desenho, 

aonde cada um expressa o que está sentindo naquele momento através do papel. Às terças e 

quintas o educador físico acompanha os pacientes com atividades físicas como ginástica, 

alongamento e hidroginástica. Às sextas-feiras são formados grupos para trabalhar a 

convivência com o problema de cada um e relatos de experiências são compartilhados entre 

os pacientes, aonde cada um expõe o seu problema da sua maneira. 

6.2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um marco bastante importante na história da saúde mental foi o surgimento do 

CAPS, direcionando as políticas e práticas em saúde mental de forma terapêutica e 

comunitária, realizando assim, um trabalho centrado no ser humano e em regime 

ambulatorial, diminuindo as internações desnecessárias e ajudando na inclusão da família 

durante o tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 MODELO ASSISTENCIAL EM SAÚDE 

6.3.1 INTRODUÇÃO 

 
A descentralização municipal da saúde, uma das diretrizes básicas para a 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) no país, tem se constituído em 

estratégia definidora de uma nova agenda para o setor. Ao longo dos anos 90, este 

processo consolidou a reestruturação da arena decisória em torno da saúde, com 

transferência de responsabilidades e recursos financeiros aos municípios (SENNA, 

2002). 

 

As ações e estratégias mais utilizadas no dia-a-dia, visando à melhoria da assistência 

prestada ao cliente são: estimular a demanda espontânea, que inclui o atendimento de casos 

agudos e de urgência, mas sem esquecer-se da demanda programada que também é 

importante, pois incluem grupos de risco especiais. 

As ações gerenciais e relacionadas à produção, também influenciam diretamente nos 

indicadores de saúde, uma vez que se trabalha discutindo a realidade da comunidade e 

desenvolvendo ações específicas para atender às necessidades de cada grupo. As ações 

relacionadas à produção são indispensáveis, pois são através dos dados repassados ao 

Ministério da Saúde que há planejamento das ações de saúde necessárias para cada município. 

Daí vem a importância da Vigilância Epidemiológica que é um meio importante para o 

repasse da realidade de saúde de cada comunidade. 

 

Os anos 90 são marcados pelo aprofundamento do processo de descentralização da 

saúde em direção aos municípios como uma das diretrizes básicas da reforma 

setorial. A implantação do SUS, a partir do início da década, tem redesenhado os 

contornos da atenção à saúde no país, redefinindo as responsabilidades e 

competências de cada nível de governo e atribuindo aos municípios papel central na 

gestão do sistema local de saúde (SENNA, 2002). 

 

 

6.3.2 PRINCÍPIOS DO SUS ENVOLVIDOS NESSE PROCESSO 

O SUS pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais consagradas pela 

Constituição de 1988. Seus princípios apontam para a democratização nas ações e 

nos serviços de saúde que deixam de ser restritos e passam a ser universais, da 

mesma forma, deixam de ser centralizados e passam a nortear-se pela 
descentralização (Ministério da Saúde, 2000). 

 

Porém, não devemos esquecer que além da descentralização, a participação social é 

uma forma de respeitar e atender as necessidades da população de acordo com os princípios 

doutrinários, buscando promover ações de prevenção e promoção da saúde. 

A integralidade, em minha opinião, é o princípio mais importante, pois diz que o 

indivíduo deve ser visto como um todo, sob todos os aspectos e não só a doença. Antes da 



doença, existe um ser humano dotado de angústias, fraquezas, medos, inquietações e é no 

momento da doença que estamos mais fragilizados. 

 

6.3.3 DIFICULDADES ENFRENTADAS NO PROCESSO DE MUDANÇA 

 

Enfrentamos muitas dificuldades quando falamos em mudança no estilo de vida, na 

qualidade de vida das pessoas. Na Unidade Básica de Saúde atendemos, principalmente, a 

população mais carente e mais necessitada de tudo (educação, saúde, alimentação de 

qualidade, emprego e remuneração digna...). Com isso, fica mais difícil “convencer” a família 

a adotar um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais equilibrada, a importância 

das ações preventivas antes das curativas, entre outras. 

Outro ponto importante são as condições dadas aos profissionais nas Unidades 

Básicas de Saúde, por exemplo, como prestamos uma assistência de qualidade em um lugar 

adaptado para se “fazer” saúde, sem material, sem ventilação, sem objetos necessários em 

cada consultório, enfim, sem um ambiente adequado? Não podemos achar que temos que 

aceitar o que foi dado, devemos ter o mínimo para poder colocar em prática o que aprendemos 

na faculdade. Não estou falando de mordomias, mas de um ambiente tranqüilo e dotado de 

condições de se realizar ações de saúde adequadas à população.  

 

6.3.4 A IMPORTÂNCIA DO PSF 

 

Acredita-se que o PSF tem potencialidades como estratégia para mudança do 

modelo assistencial, mas verifica-se a necessidade de flexibilizar as tarefas 

estabelecidas para o seu funcionamento, assim como conscientizar não somente os 

profissionais de saúde e universidades para o aprimoramento de conhecimentos no 

que se refere a uma abordagem às famílias, trabalho em equipe, assistência 

humanizada, mas, também, conscientizar os gestores e a população da importância 

da sua participação no planejamento das ações uma vez que é um trabalho de 

parceria PSF/ Família/Comunidade (ROSA, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE 

 

6.4.1 INTRODUÇÃO 

 

A resolução de um problema é uma atividade que requer estudo, entendimento e 

planejamento das ações a serem realizadas, atentando para a complexidade de cada caso, 

executando o plano no momento da ação. 

 

O processo de planejamento, portanto diz respeito a um conjunto de princípios 

teóricos, procedimentos metodológicos e técnicas de grupo que podem ser aplicados 

a qualquer tipo de organização social que demanda um objetivo, que persegue uma 

mudança situacional futura. O planejamento não trata apenas das decisões sobre o 

futuro, mas questiona principalmente qual é o futuro de nossas decisões (TONI, 

2004). 

 

 

6.4.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL 

 

O planejamento estratégico situacional foi desenvolvido pelo economista Carlos 

Matus, propiciando trabalhar com problemas sociais. 

Há sempre um ator que planeja e os demais são simples agentes econômicos com 

completamente previsíveis. O planejamento pressupõe um “sujeito” que planeja 

normalmente o Estado, e um “objeto” que é a realidade econômica e social. O 

primeiro pode controlar o segundo (TONI, 2004). 

 

 

6.4.3 PLANO DE AÇÃO EXECUTADO EM EQUIPE 

 

1
o
 Passo: Definição de problemas 

 

1. Tabagismo 

2. Hipertensão arterial 

3. Diabetes Mellitus 

5. Altos índices de doenças parasitárias 

 

2
o
 Passo: Priorização dos problemas 

 

Priorizamos o tabagismo, pois além de ser um problema sério que acarreta diversas 

complicações para a saúde da população, é um assunto delicado ao ser discutido pelos 

profissionais da saúde no momento da consulta, uma vez que interfere diretamente nos 

hábitos de vida da população.  

 



3
o
 Passo: Descrição do problema selecionado 

O tabagismo é uma toxicomania caracterizada pela dependência física e psicológica 

do consumo de nicotina, substância presente no tabaco. Segundo o Ministério da 

Saúde brasileiro, os cigarros contém cerca de 4.720 substâncias tóxicas, sendo uma 

delas, a nicotina, responsável pela dependência. De acordo com a Organização Pan-

Americana da Saúde, o tabagismo é o responsável por cerca de 30% das mortes por 

cancro (câncer no Brasil), 90% das mortes por cancro do pulmão, 25% das mortes 

por doença coronariana, 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crónica e 

25% das mortes por derrame cerebral. Ainda de acordo com a OPAS, não existem 

níveis seguros de consumo do tabaco. As doenças ocasionadas pelo consumo de 

tabaco matam 3 milhões de pessoas no mundo anualmente, com uma projeção 

estimada de óbitos em torno de 10 milhões até o ano 2020 - das quais 7 milhões 

ocorrerão nos países em desenvolvimento. Vale dizer que o tabagismo, hoje, mata 

mais que a soma das mortes por AIDS, cocaína, heroína, álcool, suicídios e 

acidentes de trânsito. As doenças causadas pelo tabaco são responsáveis por perdas 

econômicas de aproximadamente US$ 200 bilhões de dólares, no mundo. O método 

de avaliação de Fagerström é, hoje, utilizado por especialistas, para ajudar a definir a 

melhor estratégia para quem quer largar o cigarro. Trata-se de um questionário 

utilizado por médicos a fim de determinar se uma pessoa está seriamente viciada na 

nicotina. No Brasil, estima-se que cerca de 200 mil mortes por ano são decorrentes 

do tabagismo (WIKIPEDIA, 2011). 

 

4
o
Passo: Explicação do problema 

 

O hábito de fumar está relacionado há várias circunstâncias, como:  

- Baixa escolaridade; 

- Tentativa de “fuga” dos problemas; 

- Pobreza; 

- Desinformação; 

 

5
o
 Passo: Seleção dos nós críticos 

 

- Hábitos e estilo de vida; 

- Influencia da família; 

- Desinformação; 

- Desemprego; 

- Mobilização dos profissionais de saúde quanto à gravidade do problema para a população 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Toxicomania
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cigarro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Depend%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Pan-Americana_da_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Pan-Americana_da_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Pan-Americana_da_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cancro
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcoolismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suic%C3%ADdio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_de_autom%C3%B3vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fagerstr%C3%B6m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nicotina


6
o
 Passo: Desenho das operações 

 

1) Mobilizar gestores e profissionais de saúde para a gravidade do problema; 

2) Reunir todos os atores envolvidos no combate ao tabagismo para somar idéias de 

enfrentamento do problema; 

3) Conversar com os profissionais da saúde para elaborar a melhor forma de conscientização 

da população (Ex: palestras, visitas domiciliares, carro de som, folders explicativos; anúncio 

na rádio comunitária...) 

4) No momento da consulta aproveitar para fazer educação em saúde, incluindo o tabagismo, 

não julgando, mas expondo sua gravidade; 

 

7
o 
Passo: Identificação dos recursos críticos 

 

1) Carro para visitas e divulgação da campanha; 

2) Folders auto-explicativos para toda a população; 

3) Cartazes de conscientização em escolas, unidades básicas de saúde e hospitais; 

4) Um ginásio grande que caiba toda a população de uma comunidade para assistir às 

palestras; 

5) Apoio dos gestores locais e estaduais; 

6) Apoio da rádio comunitária para divulgação da campanha e dos agentes de saúde; 

 

8
o
Passo: Análise de viabilidade do plano 

 

- Modificar hábitos de vida; 

- Aumentar o nível de informação; 

- Preparar o serviço de saúde para enfrentamento do problema; 

- Apoio das associações de bairro, rádio local, agentes de saúde, gestores locais e municipais, 

Ministério da Saúde, Ministério da Educação... 

 

9
o
Passo: Elaboração do plano operativo 

 

- Campanha educativa na rádio local;  

- Caminhadas em prol da conscientização da população; 

- Carros de som divulgando a campanha; 



- Exposição dos riscos futuros da exposição ao tabaco; 

- Promover um curso para pelo menos 80% da população fumante da comunidade; 

- Depoimentos de ex-fumantes em relação à melhoria de vida após deixar o vício; 

 

10
o
Passo: Gestão do plano 

 

RESPONSÁVEIS ATIVIDADE JUSTIFICATIVA PRAZO 

MARINA VISITAS 

DOMICILIARES 

PROMOVER 

EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE DENTRO 

DO CÍRCULO 

FAMILIAR EM 

TODA A 

COMUNIDADE 

6 

MESES 

ORIANE CAMPANHA 

EDUCATIVA 

NA RÁDIO 

LOCAL 

CONSCIENTIZAR 

TODA A 

COMUNIDADE 

PARA OS 

RISCOS DO 

TABACO 

1 MÊS 

MERLIN CURSOS PARA 

PELO MENOS 

80% DOS 

FUMANTES DA 

COMUNIDADE 

EXPOR RISCOS 

À SAÚDE 

2 

MESES 

ROCHELLE CONVIDAR 5 

EX-FUMANTES 

PARA DAR 

DEPOIMENTOS 

DURANTE O 

CURSO 

TENTAR 

“CONVENCER” 

OS FUMANTES A 

LARGAREM O 

VÍCIO 

2 

MESES 

OCIVAN EDIR APOIO 

AOS 

GESTORES 

LOCIAS E 

MUNICIPAIS 

NA 

CAMPANHA 

SENSIBILIZAR 

OS GESTORES 

QUANTO À 

IMPORTÂNCIA 

DA CAMPANHA 

2 

MESES 

 

 

 6.4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O planejamento estratégico situacional (PES) é um método utilizado para resolução 

de problemas de forma estratégica. Diz respeito principalmente, às decisões que serão 

tomadas futuramente, a partir do estudo da situação e dos problemas a serem enfrentados.  



Esse processo envolve diversos momentos, tais como: explicativo (identificar 

problemas), operacional (planejar ações de acordo com o problema identificado), estratégico 

(definir a melhor estratégia), tático-operacional (executar o plano). 

O PES se apresenta como um conjunto articulado de estratégias voltadas para as 

políticas públicas, contribuindo para melhoria das ações de saúde no serviço público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5 PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

6.5.1 INTRODUÇÃO 

 

A estratégia de promoção da saúde, a partir do Sistema Único de Saúde (SUS), 

enfoca as condições de vida da população, tais como: alimentação, moradia, lazer, trabalho, 

entre outros aspectos, cuja relevância é significativa no âmbito da promoção da saúde. 

A saúde, sendo uma esfera da vida de homens e mulheres em toda sua diversidade e 
singularidade, não permaneceu fora do desenrolar das mudanças da sociedade nesse 

período. O processo de transformação da sociedade é também o processo de 

transformação da saúde e dos problemas sanitários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010). 

 

A promoção da saúde deve ser vista como um processo complexo, no qual estão 

envolvidos os profissionais, gestores, sociedade, cada um com a sua responsabilidade social. 

Na base do processo de criação do SUS 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. 

Nesse sentido, o SUS, como política do estado brasileiro pela melhoria da qualidade 

de vida e pela afirmação do direito à vida e à saúde, dialoga com as reflexões e os 

movimentos no âmbito da promoção da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

 

No esforço por garantir os princípios do SUS e a constante melhoria dos serviços 

por ele prestados, e por melhorar a qualidade de vida de sujeitos e coletividades, 

entende-se que é urgente superar a cultura administrativa fragmentada e desfocada 
dos interesses e das necessidades da sociedade, evitando o desperdício de recursos 

públicos, reduzindo a superposição de ações e, conseqüentemente, aumentando a 

eficiência e a efetividade das políticas públicas existentes (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010). 

 

“No caso dos PSF, os itens participação popular e controle social são ingredientes 

fundamentais para o bom desenvolvimento do sistema”. (FONTES, 2010). 

 

6.5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O modelo de atenção à saúde no Brasil sofreu mudanças significativas, 

principalmente quanto à participação social, mas ainda encontramos dificuldades para realizar 

esse modelo integralmente. 

Um ponto importante a ser discutido é a dificuldade dos usuários em adquirir hábitos 

saudáveis e preventivos. Muitas vezes, preferem as novas tecnologias e o modelo curativo, 

por isso, a educação em saúde é uma prática que deve ser aprimorada e adequada a cada caso 

para que funcione da forma correta e traga benefícios reais e não apenas teóricos à nossa 

população. 

 



6.6 SAÚDE DA MULHER 

 

6.6.1 INTRODUÇÃO 

 

A assistência pré-natal tem como principal objetivo a detecção precoce dos riscos e 

complicações para a mãe e o bebê, mesmo a gravidez sendo um estágio fisiológico e normal, 

necessita de cuidados especiais para que tanto a mãe quanto o bebê passem por esse período 

sem problemas.   

Em 2003 teve início a construção da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher - Princípios e Diretrizes, quando a equipe técnica de saúde da mulher 

avaliou os avanços e retrocessos alcançados na gestão anterior. Em maio de 2004 o 

Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher - Princípios e Diretrizes, construída a partir da proposição do SUS e 

respeitando as características da nova política de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011). 
 

O contexto de cada gestação é determinante para o seu desenvolvimento bem como 

para a relação que a mulher e a família estabelecerão com a criança desde as 

primeiras horas após o nascimento. Interfere, também, no processo de amamentação 

e nos cuidados com a criança e com a mulher. Um contexto favorável fortalece os 

vínculos familiares, condição básica para o desenvolvimento saudável do ser 

humano (SCHIRMER, 2000). 

 

Levando em consideração as mortes maternas obstétricas, a maioria poderia ser 

evitada durante a realização do pré-natal de qualidade, na qual deve incluir orientações 

referentes à gravidez, parto e puerpério. 

 

6.6.2 INTERDISCIPLINARIDADE 

 

O bom relacionamento entre Enfermeiro e Médico também é importante para uma 

assistência pré-natal de qualidade, pois assim, ocorre uma troca de experiências e uma 

discussão sobre as gravidezes de risco e suas possíveis complicações, além do consenso 

relativo a prescrições de medicamentos que podem afetar o bebê.  

No contexto da assistência integral à saúde da mulher, a assistência pré-natal deve 

ser organizada para atender às reais necessidades da população de gestantes, 

mediante utilização dos conhecimentos técnico-científicos existentes e dos meios e 

recursos disponíveis mais adequados para cada caso (SHIRMER, 2000). 

 

6.6.3 CONSULTA ODONTOLÓGICA 

 

A consulta odontológica também é de fundamental importância para a gestante, pois 

algumas doenças periodontais simples se tornam mais complicadas na gestação devido aos 

picos hormonais, facilitando assim, complicações como infecções graves.  



A realização de exames é indispensável para qualquer gestante, a fim de evitar 

complicações futuras e garantir uma gravidez sem riscos.  

O puerpério é o período mais indicado para o acompanhamento da mãe, pois é nesse 

período que ocorrem a maioria das mortes maternas, devido a hemorragias e infecções, por 

isso a visita domiciliar é imprescindível nesse período, não esquecendo também das 

orientações relativas ao recém-nascido, tais como: amamentação adequada, exposição ao sol, 

cuidados com a mama, a importância de uma alimentação adequada e balanceada, entre 

outras.  

 

6.6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo da assistência pré-natal é acolher a gestante desde o inicio da 

gravidez, juntamente com seus medos, angústias, dúvidas, entre outros aspectos que 

envolvem uma gravidez. 

Uma escuta sem preconceitos e julgamentos é a melhor forma de conhecer a fundo a 

história de vida daquela mulher e, conseqüentemente, saber como conduzir a consulta e como 

orientá-la para uma gestação tranqüila e saudável. 

Uma assistência pré-natal de qualidade é o alicerce para uma gestação tranqüila, 

além de evitar complicações durante e após o parto, principalmente reduzindo a mortalidade 

materna e neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.7 SAÚDE AMBIENTAL 

 

6.7.1 INTRODUÇÃO 

 

A saúde ambiental é um assunto extremamente importante para todos nós, uma vez 

que a saúde do ambiente em que vivemos influencia diretamente na nossa saúde como um 

todo. Na UBS vivenciamos várias situações de pobreza e ignorância das pessoas, pois a falta 

de educação e informação faz com que a comunidade não reflita nos prejuízos futuros 

causados pela poluição do meio ambiente, além das doenças infectocontagiosas transmitidas 

por insetos que se proliferam devido ao lixo jogado nas ruas, calçadas, nos rios... Por outro 

lado, existem os grandes empresários que visam apenas o capital, esquecendo da importância 

que o meio ambiente tem sobre nós. O desmatamento exagerado, a derrubada de árvores 

indiscriminadamente, por exemplo, vem destruindo nossas matas e roubando nosso “ar puro”. 

 

Os Órgãos Ambientais pressionados pela demanda de crescimento econômico 

constante necessário para sobrevivência do capitalismo sofrem de uma forte crise, e 

têm dificuldade para identificação dos conceitos que propiciariam meios para 

alcançar o desenvolvimento humano sustentável (ACPO, 2011). 

 

 

6.7.2 EXPERIÊNCIAS NO TOCANTE ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

Atualmente, ou melhor, há alguns anos, as pessoas estão cada vez menos 

preocupadas com o nosso meio ambiente, estão visando apenas o lucro e o acúmulo de bens, 

onde a sociedade se preocupa apenas em ter, esquecendo dos outros valores essenciais à vida. 

As pessoas passam a viver em função do consumismo, onde quem tem mais vive melhor e é 

mais feliz. É importante ressaltar que a globalização recente ou a “Americanização” do 

mundo, está cada vez mais se expandindo, onde os bens materiais de consumo estão acima de 

qualquer coisa, ou seja, a felicidade está atrelada ao consumismo. A natureza está sendo vista 

apenas como um recurso para obtenção de mais riqueza e poder, favorecendo a extinção de 

animais e vegetais, importantes para o nosso meio ambiente. 

 

6.7.3 ACIDENTES DE TRABALHO 

 

 Outro assunto relevante é a saúde do trabalhador que deveria ser mais valorizada e 

assistida. Diante de inúmeros acidentes de trabalho, pode-se dizer que a saúde do trabalhador 

ainda deixa muito a desejar, pois muitos dos acidentes poderiam ser evitados se houvesse 

mais investimento com equipamentos de proteção individual e coletiva, além da preocupação 



com a saúde de seus funcionários, investindo em treinamentos e capacitações. Se os grandes 

empresários investissem mais em prevenção, não precisariam se desgastar tanto após o 

ocorrido, além de gastos muito maiores como indenizações, tratamento médico etc.  

 

Segundo a Lei 8.213/91, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do 

trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional, de caráter temporário ou 

permanente. Pode causar desde um simples afastamento, a perda ou a redução da 

capacidade para o trabalho, até mesmo a morte do segurado. São elegíveis aos 

benefícios concedidos em razão da existência de incapacidade laborativa decorrente 

dos riscos ambientais do trabalho: o segurado empregado, o trabalhador avulso e o 

segurado especial, no exercício de suas atividades. A doença proveniente de 

contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade se equipara a 

acidente de trabalho (RACISMO AMBIENTAL, 2011). 
 

 

6.7.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os seres humanos interagem com o meio ambiente através de ações diretas e 

indiretas, propiciando um ambiente favorável ou não à nossa sobrevivência, uma vez que 

querem atender às suas necessidades, esquecendo do impacto causado no meio ambiente. 

A natureza está sujeita às necessidades de consumo do capitalismo, visando apenas 

lucro imediato e esquecendo-se dos danos futuros que ocasionarão impacto significativo na 

vida de todos os seres vivos, principalmente dos seres humanos, além de estarem associados 

às condições de vida e trabalho da população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.8 SAÚDE BUCAL 

 

6.8.1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, mesmo a Política de Saúde Bucal estando estruturada aos princípios e 

diretrizes do SUS, ainda vimos modelos obsoletos, incapazes de suprir as necessidades da 

população. Dentre outros problemas, cito como principais: a falta de profissionais nas UBS 

para atender a demanda que é enorme, os baixos salários pagos aos profissionais de saúde em 

geral, a falta de equipamentos necessários para um atendimento completo e satisfatório.  

Um marco importante para a saúde bucal foi a 1ª Conferência Nacional de Saúde 

Bucal, que a determinou como parte integrante e indissociável da saúde do indivíduo e está 

ligada às condições de alimentação, moradia, renda, acesso aos serviços de saúde, entre 

outros. Acredito que a partir dessa Conferência, muita coisa mudou pra melhor, mas ainda 

falta muito para atingir um patamar adequado para suprir as necessidades de toda a população 

assistida pelas UBS. 

 

6.8.2 POLÍTICAS DE SAÚDE BUCAL 

Em 2004, foram criadas as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), 

também conhecida por “Brasil Sorridente” que visou à reorganização da saúde bucal em todos 

os níveis de atenção, centrado na qualidade de vida e nos fatores que possam afetá-la. Dentre 

as diretrizes, podemos citar: garantir qualidade e resolutividade nos atendimentos, assegurar a 

integralidade e utilizar-se da epidemiologia para conhecer mais fidedignamente as reais 

necessidades da população.  

 

A prestação de serviços públicos de saúde bucal no Brasil, historicamente, 

caracterizava-se por ações de baixa complexidade, na sua maioria curativa e 

mutiladora, com acesso restrito. A grande maioria dos municípios brasileiros 

desenvolvia ações para a faixa etária escolar, de 6 a 12 anos, e gestantes. Os adultos 

e os idosos tinham acesso apenas a serviços de pronto atendimento e urgência, 

geralmente mutiladores. Isso caracterizava a odontologia como uma das áreas da 

saúde com extrema exclusão social. 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 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 

 

 

 

 



6.8.3 REDES INTEGRADAS DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2011. 

 

6.8.4 PROCESSO DE TRABALHO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL 

 

A UBS aonde eu trabalhei, não conseguia garantir essa resolutibilidade nos 

atendimentos, devido à falta de materiais, por exemplo. Outro ponto que não atingia as 

diretrizes era a utilização da epidemiologia, pois não tínhamos disponibilidade de carros para 

realizar visitas domiciliares. Não era por falta de interesse dos profissionais, era por falta de 

recursos necessários para realizá-las. 

Outro ponto importante é a falta de comunicação entre odontólogos, enfermeiros e 

médicos, ou seja, não existe a interdisciplinaridade nas ações, pois os dentistas e médicos não 

participam de atividades exercidas por enfermeiros, como por exemplo, nas campanhas de 

vacinação, o que poderia ser utilizada para fazer passar informações sobre a importância do 

autocuidado, como adquirir ou manter a saúde bucal, realizar atendimentos de prevenção nas 

crianças, sobre as principais doenças e como evitá-las, entre outras.   

Os idosos brasileiros vivem uma condição de mutilação histórica por um conjunto de 

fatores que vão muito além de uma simples intervenção do poder público.  

No começo da saúde publica em nosso país, o acesso da população mais carente ao 

profissional de odontologia era extremamente raro. Quem possuía um maior poder aquisitivo 

procurava o atendimento privado, quem não possuía esta condição ficava a mercê de 



profissionais práticos, aqueles que não possuem diploma ou formação acadêmica, para 

resolver o problema. Não exista qualquer política de promoção e prevenção de saúde que 

focasse a área odontológica.  

Por todas estas dificuldades, quando uma pessoa tinha algum problema dentário 

como, por exemplo, dores de dente causadas por cárie, não se queria correr o risco de voltar a 

sentir tais dores e não ter como tratá-la na ausência do profissional, logo se pensava: “se doer 

ou cariar o melhor é extrair mesmo para não doer mais”. Esta mentalidade permaneceu por 

muito tempo em nosso país. 

Com o advento do programa nacional Brasil Sorridente e com a implementação de 

políticas de promoção e prevenção da cárie dentária a situação populacional melhorou 

significativamente.   

 

6.8.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A facilidade de acesso ao serviço público somado às políticas funcionais de 

promoção e prevenção a saúde bucal, tais como: saúde bucal nas escolas, distribuição de 

escovas dentais gratuitas a todos os pacientes acompanhados em programas de promoção e 

prevenção, fluoretação das águas da rede de abastecimento público, contribuíram para uma 

melhoria significativa quanto à saúde bucal no Brasil. 

A inclusão do cirurgião dentista na equipe de saúde da família também foi 

importante para que o programa Brasil Sorridente tenha triunfado na saúde pública reduzindo, 

assim, o descaso com a população em geral e em particular com os idosos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.9 ABS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

6.9.1 INTRODUÇÃO 

 
Todas as pessoas, entre as quais se incluem as que possuem algum tipo de 

deficiência, têm direito ao acesso à educação, à saúde, ao lazer e ao trabalho. Essas 

áreas contribuem para a inserção social, desenvolvimento de uma vida saudável e de 

uma sociedade inclusiva (PAGLIUCA, 2007). 

 
 

A Política Nacional da Pessoa com Deficiência é um marco para a saúde dos 

usuários especiais, pois permite que as pessoas com deficiência recebam a atenção adequada e 

de forma integral, ou seja, promoção, proteção e reabilitação da saúde.  

“A inclusão social das pessoas com deficiências significa torná-las participantes da 

vida social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus direitos no âmbito da 

Sociedade, do Estado e do Poder Público” (BRASIL, 2011). 

 

Completa 20 anos a Lei 8213 que estabeleceu o Plano de Benefícios da Previdência. 

Embutida nela, em algumas poucas linhas, foi estabelecida a determinação de uma 

cota de empregados com deficiência nas empresas. Encaixava-se perfeitamente, ao 

lado dos reabilitados da previdência, essa atenção às pessoas com deficiência e aí 

nascia uma esperança para que se conseguisse uma transformação no olhar da 

empresa sobre sua capacidade profissional e uma mudança no seu dificílimo desafio 

de conseguir emprego (IBDD, 2011). 

 

6.9.2 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Para um deficiente físico conseguir chegar à unidade aonde eu trabalhava, era 

necessária a ajuda de outras pessoas, pois não havia rampas de acesso, a calçada tinha 

desníveis e buracos.  

A minha maior dificuldade era atender uma deficiente auditiva, pois era necessário o 

intermédio da mãe para que o atendimento fosse realizado. Também atendia uma senhora 

diabética e deficiente visual que só conseguia chegar à unidade na companhia do filho, pois 

era impossível conseguir caminhar pelas ruas sem asfalto e, muitas vezes, sem calçada e 

cheias de buracos. 

 

 

 

 

 

 

 



6.9.3 ACESSIBILIDADE 

 

 

Mesmo com as políticas públicas voltadas para o acesso e a acessibilidade dos 

portadores de deficiências, a condição de acessibilidade dessas pessoas aos serviços de saúde 

continua comprometida. 

Consoante estabelecido pela mencionada lei, configura-se crime, punível com 

reclusão de um a quatro anos e multa, recusar, retardar ou dificultar de alguma 
forma o acesso da pessoa portadora de deficiência física ao serviço de saúde, ou 

negligenciar assistência médico- hospitalar e ambulatorial, quando possível, a essas 

pessoas (PAGLIUCA, 2007). 

 

 

6.9.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pessoas portadoras de deficiências precisam se tratadas de maneira específica 

para cada caso, não podem sofrer qualquer tipo de preconceito e devem ter garantidos o 

acesso, a acessibilidade e o tratamento adequados, sem sentir-se excluídos. Para isso, os 

profissionais precisam ser treinados para oferecer um tratamento adequado. 

A nossa sociedade deve ser inclusiva, respeitando e atendendo necessidades da 

população sem preconceitos, paradigmas, barreiras culturais ou sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 CONCLUSÃO 

O AVA mostrou-se uma ferramenta eficaz e importante na transmissão de 

conhecimentos aos profissionais da ESF, sendo um recurso a mais no processo de ensino-

aprendizagem. Recurso este que pode ser utilizado por qualquer pessoa, em qualquer local e 

horário, dando abertura para que o aluno tenha autonomia e seja o maior responsável pelo seu 

processo de aprendizagem. Porém, deve haver motivação de ambos os lados, pois tanto o 

aluno quanto o professor precisam estar motivados.   

A maior contribuição do AVA para profissionais da ESF é a falta de tempo para 

comparecer à sala de aula, constituindo uma ferramenta moderna e que se molda à realidade e 

disponibilidade de cada um. 

 

Sendo assim, além das características: caráter multidisciplinar, especificidade, a 

integração com a rede, a construção de conhecimentos na prática, há outro aspecto a 

apontar: as necessidades dos profissionais que apresentam limitações de tempo 

devido a sua a jornada de trabalho e os que ao assumir suas funções estão 

impedidos, pela localização geográfica, de continuar seus estudos e engajar-se em 

um processo de formação em serviço (ABREU, 2011). 

 

 

Através dos conhecimentos obtidos ao longo do curso, pude me aperfeiçoar e 

oferecer um atendimento adequado na área de saúde pública, pautado nos princípios do SUS. 

Além de adquirir conhecimentos específicos e especializados nas áreas de saúde da criança, 

da mulher, do idoso, dos portadores de deficiências, etc. 

Após concluir mais essa etapa de minha vida, pretendo utilizar os conhecimentos 

adquiridos durante todo o curso, ao longo de minha vida profissional, garantindo um 

atendimento integral, igualitário e universal. 
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