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RESUMO 

 

 

Criado em 1994, o Programa de Saúde da Família é uma estratégia de reorientação do modelo assistencial de 

saúde que busca transformar o tradicional modelo assistencial baseado na doença em um modelo de saúde 

coletivo, multiprofissional e centrado na família e na comunidade. Nesse contexto, surge a necessidade de 

profissionais em saúde capacitados para realizar a reorientação desse modelo e atender as demandas dos usuários 

do SUS, garantindo assim uma atenção à saúde de qualidade e centrada no indivíduo/família/comunidade e não 

na doença. Por isso, a proposta de um Curso de Especialização Multidisciplinar em Saúde da Família (CESF), 

oferecido pela Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), para a capacitação dos profissionais de saúde do 

estado do Ceará, por meio da Educação a Distância (EaD) na modalidade semipresencial, foi muito importante e 

veio ao encontro das necessidades do sistema de saúde, de ter cada vez mais profissionais qualificados 

trabalhando na estratégia de saúde da família. Este trabalho teve por objetivo relatar a experiência de capacitação 

profissional através do Curso de Especialização em Saúde da Família (NUTEDS/UFC). Trata-se de um relato de 

experiência utilizando o portfólio como instrumento de coleta de dados, uma vez que permite ao aluno registrar 

seu processo de aprendizagem e avaliar seu progresso, tornando-se assim um participante ativo da avaliação. O 

presente portfólio é composto por fotos e figuras, atividades das disciplinas, considerações pessoais, relatos de 

aprendizagem ao longo das disciplinas ofertadas pelo curso, reflexões a partir dos fóruns de discussão, além da 

utilização de fontes de informação primárias e secundárias. Ao longo do curso pôde-se perceber que a construção 

do SUS, e mais precisamente a assistência prestada pelo Programa Saúde da Família, requer investimentos nos 

trabalhadores da saúde em várias dimensões, e particularmente, no que diz respeito à educação permanente, que 

visa, além da melhoria dos serviços de saúde, alcançar níveis de qualidade de vida almejados pela população. 

Por isso, iniciativas, como a do CESF promovido pelo UNA-SUS em parceria com a UFC, são tão importantes, 

uma vez que esta favoreceu a capacitação dos profissionais que são os principais atores na construção de um 

sistema de saúde voltado para a prestação de serviços à população. Iniciativas como esta da UNA-SUS só 

fortalecem a importância do Programa de Saúde da Família e, consequentemente, a consolidação do SUS. 

 

Palavras-chave: Programa Saúde da Família. Especialização.  Serviços de Saúde.  
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ABSTRACT 

 

 
Created in 1994, the Family Health Program is a reorientation strategy to the health care model that looks for 

change the traditional health care model based in disease, in a collective and multidisciplinary health model 

focused on family and community. In this context, comes the necessity of health professionals trained to perform 

the redirection of this model and meet the demands of the SUS users, ensuring a health care with quality and 

focused on the individual / family / community instead the disease. 

Therefore, the proposal of a Multidisciplinary Specialization Course on Family Health (CESF) offered by the 

SUS‟s Open University (UNA-SUS) to training Ceará health professionals, through Distance Learning (DL) on 

semi-presence course, was very important and came to meet the needs of the health system, having more 

qualified professionals working on family health strategy. This study aimed to report the professional training 

experience through the Specialization Course on Family Health (NUTEDS / UFC). It is an experience report 

using the portfolio as a tool for data collection, since it allows to students register their learning process and 

assess their progress, thus becoming an active participant in the evaluation. This portfolio consists in photos and 

illustrations, the disciplines activities, personal considerations, reports about the learning offered along the 

course, reflections from the forums, besides the use of primary sources and secondary information. Throughout 

the course could be seen that the construction of SUS, and more precisely the assistance by Family Health 

Program, requires investment in health workers in various dimensions, and particularly with regard to continued 

education that aims, beyond the improvement of health services, to achieve levels of quality of life desired by 

population. Therefore is so important initiatives such as CESF sponsored by UNA-SUS in partnership with the 

UFC, once favored the training of those professionals who are key players in building a health system for 

provision of services to the population. Initiatives such as the UNA-SUS only strengthen the Family Health 

Program importance, and consequently the SUS consolidation. 

 

Keywords: Family Health Program; Specialization; Health Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Imagem 1 – Atividades realizadas no Projeto 4 Varas. Fonte: Registro 

pessoal da aluna............................................................................................ 

 

18 

Fotografia 1 – Hospital-Dia de Messejana (Grupo Terapêutico). Registro 

pessoal da aluna........................................................................................... 

 

21 

Quadro 1 – Plano de ação para o desenvolvimento de ações de promoção 

da saúde. Fortaleza, 2011...................................................................... 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACS - Agentes Comunitárias de Saúde. 

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

CAPSi - Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. 

CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho. 

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. 

CEP - Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos. 

CESF - Curso de Especialização Multidisciplinar em Saúde da Família. 

CRUTAC - Centro Rural de Treinamento. 

DM – Diabetes Mellitus. 

DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

DT - Doenças Transmissíveis. 

EaD - Educação a Distância. 

ESB - Equipe de Saúde Bucal. 

ESF - Estratégia de Saúde da Família. 

ESP/CE - Escola de Saúde Pública do Ceará. 

HA – Hipertensão Arterial. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. 

MS - Ministério da Saúde. 

NUTEDS - Núcleo de Tecnologias da Informação e Educação a Distância em Saúde. 

ONG – Organização Não- Governamental. 

PAISM - Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. 

PcD - Pessoas com Deficiência. 

PES - Planejamento Estratégico Situacional. 

PNPS - Política Nacional de Promoção da Saúde. 

PSF - Programa Saúde da Família. 

SESA - Secretaria da Saúde do Estado. 

SUS - Sistema Único de Saúde. 

TB – Tuberculose. 

UFC – Universidade Federal do Ceará. 



 

 

UNA-SUS - Universidade Aberta do SUS. 

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. 

2. 

INTRODUÇÃO 

OBJETIVOS 

11 

13 

3. METODOLOGIA 14 

4. 

4.1 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

EaD 

15 

15 

4.2 Processo de Trabalho em Saúde 16 

4.3 Atenção em Saúde Mental 20 

4.4 

4.5 

4.6 

 

4.7 

4.8 

4.9 

 

4.10 

4.11 

Modelo Assistencial e Atenção Primária à Saúde 

Planejamento e Avaliação de Ações de Saúde 

Tecnologia para abordagem do indivíduo, da família e da comunidade - 

Práticas Pedagógicas em Atenção Básica à Saúde 

Saúde da Mulher 

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 a Pessoas com Deficiência  

23 

25 

28 

 

32 

36 

47 

 

50 

52 

5. CONCLUSÃO 55 

 REFERÊNCIAS 57 

   

   

 

 

 

 

 

http://www.medicina.ufc.br/moodle/course/view.php?id=387
http://www.medicina.ufc.br/moodle/course/view.php?id=387
http://www.medicina.ufc.br/moodle/course/view.php?id=387


11 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A Atenção Primária, dentre os níveis de atenção em saúde, é aquela que oferece ao 

usuário a entrada no sistema de saúde para a resolução de seus problemas e atendimento de 

suas necessidades (STARFIELD, 2002). Desta forma, a atenção primária constitui o primeiro 

nível de contato do usuário com o sistema de saúde. Sendo que no Brasil o Programa Saúde 

da Família (PSF) é a principal estratégia de implementação e organização da Atenção 

Primária à Saúde. 

Criado em 1994, o PSF é uma estratégia de reorientação do modelo assistencial de 

saúde, que por meio de um novo paradigma busca transformar o tradicional modelo sanitário 

brasileiro médico, medicamentoso, curativo e individual, que tem no hospital o lócus de 

solução para todo e qualquer problema de saúde, em um modelo de saúde coletivo, 

multiprofissional e centrado na família e na comunidade (COSTA et al., 2009). 

A falta de profissionais com perfil adequado, problemas de gestão e organização da 

atenção são alguns dos principais obstáculos para a melhoria da qualidade da atenção e para a 

efetividade do SUS (BRASIL, 2000).  

Nesse contexto, surge a necessidade de profissionais em saúde capacitados para 

realizar a reorientação desse modelo assistencial e atender às demandas dos usuários do SUS, 

garantindo assim uma atenção à saúde de qualidade e centrada no 

indivíduo/família/comunidade e não na doença. Assim sendo, a proposta de um Curso de 

Especialização Multidisciplinar em Saúde da Família (CESF), oferecido pela Universidade 

Aberta do SUS (UNA-SUS), que visa a capacitar profissionais de saúde do estado do Ceará 

por meio da Educação a Distância (EaD) na modalidade semipresencial, foi muito importante 

e veio ao encontro das necessidades do sistema de saúde, de ter cada vez mais profissionais 

qualificados trabalhando na estratégia de saúde da família. 

Cabe destacar também, que desde o início do curso buscou-se articular o conteúdo das 

aulas ao contexto dos serviços, levando-se em consideração os saberes e práticas dos 

diferentes profissionais que participaram do curso, o que facilitou e enriqueceu o processo de 

aprendizado. 

Para contextualizar minha participação como cursista no CESF, gostaria de mencionar 

que sou graduada em Enfermagem desde 2009 pela Universidade Federal do Ceará. Desde a 

graduação me interessei pela área de Saúde da Família, por isso esse curso mostrou-se como 

uma grande oportunidade de qualificação e aprendizado profissional. Minhas experiências no 
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Programa de Saúde da Família ocorreram no decorrer da graduação, tanto em estágios 

curriculares como nos extracurriculares. De novembro de 2010 a fevereiro de 2011 tive a 

oportunidade de participar de uma pesquisa do Ministério da Saúde (MS) em parceria com a 

Secretaria da Saúde do Estado (SESA) e a Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) sobre 

a qualidade dos serviços públicos ofertados aos quilombolas. Essa experiência profissional, já 

graduada, foi a mais próxima que tive da Saúde Pública e da Saúde da Família e, foi por meio 

dela que tive a oportunidade de conhecer alguns Programas de Saúde da Família, bem como o 

trabalho realizado por suas equipes e sua gestão, em diferentes municípios do interior do 

Ceará. 

Portanto, como principal referência de trabalho na estratégia de saúde da família 

utilizei minhas experiências na unidade de saúde do Município de Maracanaú, onde fiz um 

estágio supervisionado no ano de 2009. A região coberta pela unidade básica de saúde na qual 

atuei abrangia famílias residentes em unidades habitacionais para famílias de baixa renda. A 

equipe era composta por um médico, um dentista, uma enfermeira, e técnicas de enfermagem, 

uma técnica de farmácia e seis agentes comunitárias de saúde (ACS). Os principais problemas 

encontrados naquela área relacionavam-se a falta de saneamento básico, violência, gravidez 

na adolescência e abuso de álcool e drogas.  

Além disso, durante o decorrer do curso também procurei resgatar outras experiências 

profissionais que tive em unidades básicas de saúde durante a graduação. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Geral 

 

Relatar a experiência de capacitação profissional por meio do Curso de Especialização 

em Saúde da Família (NUTEDS/UFC). 

 

1.2 Específicos 

 

Apresentar os portfólios produzidos durante as disciplinas do Curso de Especialização 

em Saúde da Família. 

Relacionar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso com a realidade do 

Programa de Saúde da Família. 
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2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência, realizado ao longo do Curso de Especialização 

em Saúde da Família, do período de abril de 2010 a julho de 2011, em Fortaleza-CE.  

Para coleta de dados, utilizou-se como instrumento o portfólio, procedimento de 

avaliação que permite ao aluno registrar seu processo de aprendizagem e avaliar seu 

progresso, tornando-se assim um participante ativo da avaliação. Trata-se de uma coleção das 

produções do aluno, sobre suas experiências e reflexões ao longo do processo de 

aprendizagem, sendo ele (o aluno) o principal responsável por este processo (TORRES, 

2008). 

O presente portfólio é composto por fotos e figuras, atividades das disciplinas 

realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), considerações pessoais, relatos de 

aprendizagem, reflexões a partir de fóruns de discussão, além da utilização de fontes de 

informação primárias e secundárias. 

Por se tratar de um relato de experiência, não foi obrigatória a aprovação do estudo no 

Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos (CEP). Entretanto, ressalta-se que foram 

respeitados os aspectos legais e éticos que envolvem as pesquisas com seres humanos, 

conforme a Resolução Nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, garantindo o sigilo e 

anonimato daqueles que contribuíram com o estudo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, apresentarei uma síntese da aprendizagem adquirida ao longo de cada 

módulo ofertado durante a realização deste curso.  

 

3.1 EaD 

 

Iniciar uma pós-graduação por Educação à Distância (EaD) foi um grande desafio, 

pois estava habituada ao ensino tradicional, em um espaço físico determinado e na presença 

de um professor. Sendo a primeira vez que fiz um curso deste tipo. 

Pesquisando sobre EaD, descobri que é muito utilizada no âmbito empresarial, para o 

desenvolvimento profissional e pessoal de seus colaboradores. 

Segundo Waisman (2000), a Educação à Distância é uma combinação entre 

tecnologias convencionais, mídia digital e atividades presenciais, que possibilitam o estudo de 

maneira individual e/ou em grupo, nos locais de trabalho ou à conveniência do usuário, por 

meio de métodos de orientação e tutoria à distância. O aluno é pró-ativo no processo de 

aprendizagem, sendo o professor um moderador/facilitador. 

A primeira disciplina oferecida no curso, intitulada Educação a Distância, nos ajudou 

na adaptação a este tipo de ensino, já que estamos acostumados com o ensino presencial. 

Assim, ela nos ajudou a compreender melhor como se daria o processo de aprendizagem a 

distância por meio do ambiente virtual de aprendizagem. 

Durante a realização do curso o conceito de autonomia, apresentado inicialmente nesta 

disciplina, foi muito importante, pois nos mostrou que um curso a distância nos permitiria 

maior autonomia em relação à escolha do horário e local para realização dos estudos, mas ao 

mesmo tempo existiriam datas e prazos a serem cumpridos. Dessa forma, tivemos que adaptar 

nossos compromissos profissionais e pessoais para dedicar tempo a execução do curso. 

O fato do ensino se dar, em sua maior parte, no ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA), não significou que o aluno seria um autodidata, e sim que iríamos desenvolver nossa 

autonomia durante o processo de aprendizado, uma vez que ao longo do curso contamos com 

um projeto pedagógico; professores e tutores que nos orientaram durante o curso; material 

didático disponível para os estudos; além das atividades desenvolvidas ao longo dos módulos. 
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Todos esses elementos nos deram suporte para a realização do curso. Assim, acredito que nós, 

cursistas, fomos os principais responsáveis pelo nosso processo de aprendizagem. Ademais, 

entendendo que o estudo não deve ser realizado apenas para cumprir uma atividade semanal 

proposta, e sim em busca de conhecimento contínuo. 

 

3.2 - Processo de Trabalho em Saúde 

 

Com a introdução presencial da disciplina Processo de Trabalho em Saúde e no 

decorrer das aulas no AVA pudemos seguir adiante no nosso curso. Após a disciplina 

introdutória, tivemos um primeiro contato com uma disciplina mais próxima da realidade do 

serviço de saúde da família e, com as aulas, aprendi sobre o processo de trabalho em saúde.  

Na primeira aula, o tema principal relacionou-se aos paradigmas existentes em uma 

comunidade e a necessidade da mudança de hábitos para promover a saúde do indivíduo, da 

família e da comunidade. No fórum “Artefato da sensibilidade humana”, discutimos sobre os 

fatores que devem ser considerados para um processo de mudança de hábitos, quer seja num 

indivíduo, família, grupo ou comunidade, já que o processo de mudança não é fácil, e ela só 

irá ocorrer a partir da sensibilização e percepção de que ela trará algo benéfico ou útil para a 

sua vida. Assim, iniciamos uma conscientização para a construção de novos paradigmas no 

Programa de Saúde da Família (PSF). 

Como já disse, a aula presencial foi de suma importância, pois durante as discussões e 

temáticas nela abordadas, alguns colegas expuseram suas dificuldades durante o processo de 

trabalho em saúde e suas estratégias para superá-las, o que permitiu a associação do conteúdo 

da aula levando em consideração as experiências na prática do serviço. 

Na segunda aula trabalhou-se o tema „Processo de Trabalho em Saúde‟. Achei 

interessante o conceito de saúde mais utilizado atualmente, pois não tinha conhecimento dele. 

Aprendi que agora a saúde é reconhecida como um meio para a realização da vida, passando a 

ser vista como uma das condições necessárias ao desenvolvimento humano. Além disso, a 

aula evidenciou especificidades dos aspectos organizacionais do processo de trabalho. A 

atividade de descrever o município, a comunidade/área de abrangência da equipe, a unidade 

de saúde e a equipe de saúde permitiu uma melhor fixação do conteúdo, pois me permitiu uma 

melhor compreensão da dinâmica do processo de trabalho, e que cada profissional tem suas 

atribuições, sendo que juntos corroboram para o bom funcionamento do serviço.  
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 Pesquisando sobre o processo de trabalho em equipes do Programa Saúde da Família, 

encontrei um artigo interessante que relata a experiência vivenciada pelos profissionais de 

uma unidade de saúde, no qual por meio de uma metodologia participativa, discutiram as 

práticas de cada categoria profissional, definindo as competências individuais e da equipe, 

entrando em um consenso das ações a serem desenvolvidas quanto à promoção, prevenção, 

cura e reabilitação na comunidade. Assim, essa metodologia proporcionou um melhor 

entendimento das competências de cada membro da equipe, o que acabou impulsionando a 

transformação do processo de trabalho do grupo (CORADINI et al., 2004). 

Na aula sobre especificidades do processo de trabalho na prestação de serviços 

pudemos refletir sobre o aspecto econômico do processo de trabalho em saúde, pois 

estudamos conceitos de custo, bem econômico/bem de serviço, despesas e consumos, sendo 

esses conceitos importantes, pois o PSF refere-se a um serviço público onde os princípios de 

economicidade e eficiência devem ser seguidos sempre, já que o Sistema Único de Saúde 

(SUS) sofre controle interno (gestores), externo (Tribunais de Conta) e Social (Conselhos de 

Saúde).  

Discutiu-se bastante no fórum a dificuldade que os profissionais encontram para 

garantir ao usuário o devido atendimento (já que algumas vezes faltam insumos que se fazem 

necessários ao atendimento), e também a dificuldade enquanto equipe, uma vez que o 

profissional que demora um pouco mais no atendimento ao cliente a fim de conhecê-lo 

melhor é muitas vezes visto pelos outros colegas como lento, principalmente o profissional 

Enfermeiro que durante sua formação tem a necessidade da visão holística do usuário tão 

enfatizada. Mas apesar disso, algo que me deixa satisfeita ao ver como assunto constante entre 

os posts nos fóruns é foi a importância de olhar de forma holística o cliente. 

A aula sobre os modelos de determinação sociais foi uma das mais interessantes em 

minha opinião.  Talvez porque seja uma das que mais se refletem no nosso dia-a-dia enquanto 

cidadãos. Na aula e no seu respectivo fórum, pudemos analisar os determinantes sociais em 

saúde (ex: educação, padrões sociais, culturais, econômicos...) e vimos a importância das 

redes organizacionais para a comunidade, especialmente para as mais carentes.  

Fiz um estágio extracurricular em um posto localizado em Pirambu, Ceará. A unidade 

ficava dentro do Projeto 4 Varas e, durante o tempo que passei lá, além do aprendizado, 

conheci vários Projetos inseridos na comunidade. 
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O espaço do Projeto 4 Varas além de ter o posto também contava com: o Espaço 

Criança Esperança (Casa de Maria - onde as crianças desenvolviam ações educativas e 

culturais, e tinham reforço escolar); Ocas de Massoterapia, onde eram realizados cursos para a 

comunidade e para pessoas de fora da comunidade, para as primeiras o curso era gratuito 

sendo necessária apenas a inscrição através da prefeitura, já no segundo caso o curso era pago 

e o dinheiro utilizado para a manutenção do Projeto 4 Varas. Também havia a Farmácia Viva, 

onde eram produzidos produtos fitoterápicos ofertados à população com baixo custo. Enfim, o 

projeto oferecia algumas alternativas para a comunidade de baixíssima renda (ficava perto da 

praia – onde é mais perigoso e tem pouco a oferecer). Além disso, próximo ao 4 Varas 

também existiam outros projetos, dos quais pode-se citar: o destinado às mulheres da 

comunidade, que faziam rendas para revender, no entanto a maioria era para exportação e, um 

espaço cultural também para as crianças e jovens, com biblioteca – feita de doações – e outras 

atividades. E conheci também um projeto de surf, onde eles recebiam estrangeiros que 

ensinavam inglês e surf para as crianças.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 - Atividades realizadas no Projeto 4 Varas. Fonte: Registro pessoal da aluna. 

 

Todas estas alternativas serviam como uma espécie de escape daquela realidade, pois 

fora dali, por exemplo, as crianças e jovens não tinham muitas opções para se ocupar. 

Fotos do Projeto 4 Varas 
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Todas essas associações funcionavam devido a iniciativa da comunidade, sendo que a 

maioria delas não tinha ajuda do governo, e sim de entidades como o UNICEF e outras 

estrangeiras. Na escolinha de surf o instrutor afirmou que faltava um apoio maior da 

prefeitura e até mesmo das universidades, pois apoios como esses fariam muita diferença, já 

que é por meio das redes sociais que as comunidades podem se tornar mais fortalecidas, 

principalmente as mais carentes. 

Quando foi salientado na aula que a população mais carente está mais exposta e 

vulnerável a riscos devido à deficiência no seu acesso à educação e aos serviços de saúde, o 

que acaba reduzindo a sua capacidade de lidar com esses riscos, lembrei-me de um estudo que 

fiz, como iniciação científica, com mulheres em situação de risco. A pesquisa referia-se às 

doenças transmissíveis (DT) e sexualmente transmissíveis (DST), pois como exposto 

anteriormente se observa que a falta de informação adequada e de conscientização quanto ao 

risco de adquirir DT e DST prejudica as ações de prevenção dessas doenças, tendo como 

resultado o seu controle ineficaz. Talvez tenha lembrado desse trabalho porque de certa forma 

os assuntos se relacionam, pois na atividade da aula três foi proposto que estabelecêssemos a 

relação dos aspectos territoriais com os aspectos epidemiológicos da área de abrangência da 

unidade de saúde, e nessa pesquisa relacionei as DTs mencionadas pelas participantes à 

situação local e social em que elas se encontravam.  

Mas o aspecto que eu queria abordar refere-se às DSTs, pois ao finalizar a pesquisa 

constatei que todas conheciam as DSTs, os comportamentos de risco e as formas de 

prevenção, mas poucas faziam o uso do preservativo, quer fosse pela dificuldade de 

negociação com o parceiro quanto ao uso do preservativo ou por estar a muitos anos com um 

único parceiro e confiarem neles. Além disso, algumas gestantes não usavam o preservativo 

porque acreditavam que por estarem grávidas não estavam sujeitas a contrair uma DST. Isto 

quer dizer que, embora as mulheres detivessem conhecimentos quanto aos comportamentos 

de risco e às formas de prevenção das DSTs, a questão cultural do gênero e das crenças ainda 

permaneciam fortes e contribuíam para que se expusessem a comportamentos de risco. Vale 

salientar que todas eram atendidas por um determinado serviço de saúde sexual e reprodutiva. 

Isso mostra como a questão da educação em saúde é importante e deve sempre ser ressaltada, 

pois o início da mudança de hábito só ocorre a partir da conscientização, mas além dessa 

consciência é necessário que as pessoas sejam estimuladas a manter essa mudança. Pois 

mudar por um dia ou dois é até fácil, mas mudar de hábito e permanecer nessa mudança é 
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algo bem difícil, tanto para um usuário do serviço de saúde, como para um ser humano de 

forma geral. Quantas vezes nós mesmo nos propomos a mudar algo, até começamos, mas por 

algum motivo paramos ou retrocedemos? 

Portanto, acredito que sejam esses os aspectos mais relevantes percebidos por mim ao 

longo da disciplina Processo de Trabalho em Saúde. 

 

3.3 - Atenção em Saúde Mental 

 

Durante a graduação não tive a oportunidade de vislumbrar como o Programa de 

Saúde da Família se inseria no âmbito da assistência mental, e a disciplina Atenção em Saúde 

Mental me proporcionou isso.  

Na apresentação da disciplina pudemos discutir sobre o conceito que a embasaria. 

Acredito que esse primeiro debate serviu para resgatar o tema, o que foi muito proveitoso, 

pois para entender a saúde mental como um dos fatores a ser percebido no cliente que procura 

a unidade básica de saúde é necessário que o profissional esteja sensibilizado quanto aos 

aspectos relacionados à saúde mental.  

Devido ao nosso debate, pude perceber que a saúde mental está também relacionada 

com a capacidade do individuo de lidar com as frustrações que enfrenta durante a vida. 

A primeira aula nos deu uma ideia geral de como era tratada a saúde mental no país 

antes da reforma psiquiátrica e que mudanças essa reforma trouxe.  

A reforma psiquiátrica teve como principal objetivo deixar o modelo hospitalocêntrico 

de lado e construir novas possibilidades terapêuticas e de qualidade de vida para as pessoas 

portadoras de sofrimento psíquico, resgatando assim a sua cidadania e a sua reinserção na 

sociedade (FRAGA; SOUZA; BRAGA, 2006). Sendo, esse resgate fundamental para a 

emancipação do portador de sofrimento mental. 

Ao estabelecer novas diretrizes assistenciais, a reforma possibilitou também um novo 

relacionamento entre o profissional de saúde e o cliente e, entre os profissionais. Além disso, 

sua política substitutiva permitiu o aumento de serviços ambulatoriais, hospitais-dia, centros 

de convivência, além de outros recursos (CANDIDO; FUREGATO, 2005). 
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Ao conhecer as novas instituições 

propostas pela reforma (CAPSi e Hospital Dia) 

durante a Academia, pude „desestigmatizar‟ a 

visão que eu tinha da saúde mental acerca do 

tratamento e da abordagem a uma pessoa com 

problemas mentais. Além disso, pude perceber 

como as psicoterapias e o relacionamento 

terapêutico entre o profissional e cliente adquirem 

importância em seu tratamento, pois ajudam o 

cliente a aceitar-se, autoconhecer-se, comunicar-

se, relacionar-se, integrar-se, tomar decisões, 

tornar-se independente e a resolver conflitos 

emocionais na busca de ajustamento. 

Cito como exemplo dois grupos que participei no CAPSi. Um era composto por 

adolescentes que eram depressivos e acompanhados pelo serviço. Eles recebiam os vales-

transportes para comparecerem às consultas individuais de acompanhamento e ao grupo. 

Nesse primeiro grupo pude perceber, através do relato dos jovens, como aquele momento - 

onde eles podiam se expressar - era importante para eles. A segunda atividade foi 

desenvolvida com crianças hiperativas acompanhadas de suas mães/pais em atividade de 

pintura e confecção de brinquedos com objetos recicláveis como garrafas pet, palitos de 

picolé, barbantes, etc. Esses momentos integram tanto as crianças umas com as outras como 

favorece o fortalecimento do vínculo entre pais e filhos.  

Assim, através dos grupos específicos, o CAPSi busca manter sua clientela ocupada 

com atividades do seu interesse, além de trabalhar a questão do vínculo e da importância da 

família como uma rede de apoio e integração à pessoa com alguma afetação na saúde mental. 

Relacionando o tema especificamente com a Atenção Básica, percebi que para 

desenvolver ações voltadas para a saúde mental é necessário a capacitação das equipes. Uma 

das formas de qualificação delas é justamente o apoio matricial, que é formado por uma 

equipe de referência em determinada especialidade e dá uma espécie de suporte à equipe de 

saúde da família. Dessa forma, o apoio possibilita que o usuário seja acompanhado pela sua 

equipe de saúde (responsabilização das equipes), que amparada pelo apoio matricial tem sua 

capacidade resolutiva ampliada além do compartilhamento de responsabilidades. Além disso, 

Hospital-Dia de Messejana  

(Grupo Terapêutico) 

Fotografia 1 –  Hospital-Dia de Messejana 

(Grupo Terapêutico). Registro pessoal da aluna. 
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esse tipo de apoio favorece a interdisciplinaridade, pois mais profissionais (de diferentes 

áreas) passam a olhar para o problema daquele paciente. 

Como alguns colegas comentaram, acredito que para trabalhar no ramo da saúde 

mental, especificamente, além de ser fundamental saber trabalhar em equipe, já que a doença 

exige uma abordagem multidisciplinar, é necessário gostar da especialidade, pois ela exige 

uma maturidade emocional, e o profissional que atua nessa área não irá cuidar apenas do 

indivíduo em sofrimento mental, e sim de toda a sua estrutura familiar. 

A família é uma importante parceira na reabilitação mental. Tanto é que nos casos em 

que o indivíduo é sozinho o acompanhamento se torna muito mais difícil, como comentou a 

colega Dyana durante o encontro presencial, sobre uma gestante que tinha problemas mentais 

e que seu acompanhamento era complicado, pois ela morava basicamente só no interior, não 

havia nenhum adulto que pudesse se responsabilizar por ela, e sua irmã morava em Fortaleza. 

Ter na família alguém que sofre alguma alteração na saúde mental é algo difícil. A 

relação familiar pode tornar-se árdua e complexa, e até gerar ansiedade e desgaste dos 

cuidadores. Assim, uma alteração no âmbito da saúde mental não atinge só a pessoa, mas toda 

sua família gerando implicações em toda a dinâmica familiar. 

Quanto a principal atividade proposta pela disciplina: o estudo de caso em grupo; foi 

uma atividade de difícil execução, pois não conseguimos estabelecer um horário para 

debatermos através do chat do AVA. Entretanto utilizamos email e, por meio deles tivemos a 

oportunidade de discutir a questão da saúde mental relacionada a perda de alguém importante. 

Os participantes do grupo se posicionaram, acrescentaram suas opiniões e isso permitiu que 

nossa equipe fizesse um bom estudo do caso proposto, visualizando a questão da perda por 

diferentes aspectos: desde as queixas somáticas e a alteração de comportamento até a 

necessidade do apoio da família e para a família (que também passava pelo processo de 

perda). 

Portanto, essa disciplina nos possibilitou conhecer e discutir os principais transtornos 

encontrados na vivência do programa de saúde da família. Sendo importante sabê-los, pois 

não sairemos do curso especialista em doença mental, mas a disciplina proporciona uma 

sensibilização, deixando-nos atentos (ao contemplar o cliente como um todo) a possíveis 

problemas de saúde mental, como a ansiedade, a depressão e o alcoolismo que são transtornos 

tão presentes em nossa sociedade. 
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3.4 - Modelo assistencial e atenção primária à saúde 

 

Modelo Assistencial em saúde seria uma estrutura composta por recursos humanos, 

tecnológicos e materiais organizados através de diretrizes (como políticas públicas que 

priorizam o enfoque das ações em determinada área de atuação) e projetos (como programas 

específicos de saúde - como combate a TB, programa de saúde da família, prevenção das 

DSTs, etc.) que são articulados entre si de modo a tentar solucionar os problemas de saúde de 

uma determinada população. Assim, o modelo assistencial adotado pelo Brasil, por exemplo, 

serve para apoiar e principalmente direcionar a gestão da saúde pública em relação às 

estratégias e ações que serão desenvolvidas pelo governo nesse âmbito. 

Ao longo das três primeiras disciplinas relacionadas ao Programa de Saúde da Família, 

pudemos ver e rever os princípios e diretrizes do SUS e como eles devem orientar as ações 

desenvolvidas na atenção primária. 

Assistir ao filme sobre todo processo de implantação do atual sistema de saúde foi 

muito proveitoso e serviu para consolidar as informações presentes na primeira e segunda 

aula, pois o filme abordou a temática em diversos âmbitos (histórico, econômico, político, 

social e biológico). Isso permitiu uma visão contextualizada de todo o processo de 

implantação e implementação do SUS. 

Sabe-se que a implantação do SUS ainda está ocorrendo, e que ainda não funciona de 

acordo com a sua idealização. Nesse contexto o Programa de Saúde da Família (PSF) ganhou 

um papel fundamental, pois, segundo Valentim e Kruel (2007), a Estratégia de Saúde da 

Família deixou de ser vista como um simples programa e passou a ser considerada como a 

estrutura reorientadora e estruturante da organização do SUS. Dessa forma, sua implantação 

procurou reorganizar a atenção primária e a partir disto reorganizar todo o sistema de saúde.  

O modelo que percebo estar presente na Estratégia de Saúde da Família (ESF) seria 

um misto entre o modelo sanitarista (voltado para as vigilâncias e campanhas) e uma 

abordagem epidemiológica – voltada para grupos com maiores riscos de desenvolver 

determinadas doenças (como HA ou DM), mas sem deixar de lado a abordagem preventiva e 

a promoção da saúde. 

Acredito que a implementação do novo modelo também depende da visão do usuário 

em relação ao sistema, e isso também está relacionado com a visão que os profissionais de 

saúde constroem ao longo do tempo com aquela comunidade. Por exemplo: no posto em que 

http://www.medicina.ufc.br/moodle/course/view.php?id=159
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fiz meu Crutac só havia uma equipe de saúde e o médico era novo na equipe, estava lá há 

menos de seis meses. O médico antigo fazia consultas rápidas e prescrevia os medicamentos 

(segundo os relatos que ouvi tanto dos funcionários quanto dos pacientes). Esse médico novo 

tinha uma abordagem diferente, a consulta dele era mais demorada e só medicava se 

realmente houvesse a necessidade. E isso era uma coisa que incomodava alguns usuários. Nos 

dias de consulta de HA era comum escutar alguns deles reclamando que “o dr. demora 

demais, fica só conversando em vez de passar logo a receita e entregar pra gente ir 

embora”(SIC). Ao mesmo tempo, havia outros pacientes que gostavam dessa abordagem do 

médico – de procurar saber mais sobre o dia a dia do cliente, se ele estava realmente 

conseguindo seguir as indicações e tomar a medicação conforme o estabelecido. Alguns 

usuários realmente ainda estão acostumados a ir ao posto apenas para pegar medicamento 

quando apresentam algum problema de saúde como febre, ou diarréia, ou gripe, essas 

situações corriqueiras. 

Como foi debatido no nosso chat, a participação dos gestores também é fundamental, 

pois sem a participação/ajuda deles o trabalho torna-se mais difícil. Lendo um estudo sobre 

processo de trabalho de uma equipe de saúde, encontrei dados que corroboram com a 

discussão dos colegas: que a falta de estímulo dos gestores e a falta de investimento financeiro 

dificultam o processo de trabalho da equipe (KRUG et al., 2010). 

A falta de insumo também é algo que pode prejudicar a visão que o usuário tem do 

serviço, pois se você procura um posto para tomar uma vacina e quando chega lá não tem ou 

precisa trocar um curativo, mas o posto está sem material para realizar a troca, isso 

desestimula o usuário a procurar o serviço, e na próxima vez que precisar de um desses 

serviços irá procurar outro posto (no caso da vacina) ou uma farmácia (no caso do curativo). 

Sendo esta, também, minha visão como usuária. Na época da faculdade procurei tomar a 

vacina da hepatite B no posto que abrangia minha rua, no meu bairro, e não havia. Muito 

tempo depois fui atrás da vacina H1N1 e as unidades daquele dia já haviam acabado. Então, 

fui ao outro posto e lá tinha. Mas apesar de saber das dificuldades do sistema, como usuária, 

se alguém me perguntar se eu ainda voltaria lá para tentar tomar mais alguma vacina, minha 

resposta seria não. Porque eu entendo que a culpa não é de profissional A ou B, mas se das 

duas vezes que precisei de um serviço aquele posto não pode suprir minha necessidade, o que 

me faria acreditar que numa terceira vez isso daria certo? 
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Outro fator que não favorece é a sobrecarga dos profissionais de saúde. Falando pela 

parte da Enfermagem, são tantas as atribuições da enfermeira que mal sobra tempo para 

realizar as ações educativas na comunidade, e isso piora quando o posto só tem uma equipe e 

a demanda de usuários é grande. Já que o profissional tem uma meta a ser cumprida em 

relação às consultas e visitas a serem realizadas naquele mês (e a realização desses 

atendimentos é a prioridade do serviço). Muito é preconizado para que o profissional de saúde 

desenvolva ações educativas, forme grupos específicos, mas não é dado a esse profissional um 

tempo adequado para isso. Porque desenvolver uma atividade de promoção ou prevenção de 

qualidade demanda tempo de planejamento, não é só chegar lá e fazer qualquer coisa e de 

qualquer jeito. 

Por isso acredito que o principal ator na mudança do modelo assistencial é o 

profissional de saúde, pois é a partir da sua postura que os usuários do serviço poderão mudar 

sua visão do sistema, deixando de perceber o posto apenas como um local para busca de 

medicamento, passando a percebê-lo como um local promotor de saúde, que desenvolve ações 

para a melhoria da sua qualidade de vida, onde ele poderá buscar informações para melhorar 

seu estado de saúde e também buscar a prevenção de doenças, quer seja pela imunização, quer 

seja por meio das consultas de rotina para haja prevenção das doenças. 

 

4.5 - Planejamento e Avaliação de Ações de Saúde 

 

Ao longo da disciplina Planejamento e Avaliação de Ações de Saúde pudemos 

aprender e discutir as etapas do processo de planejamento em saúde, que se inicia com a 

identificação dos problemas e culmina na elaboração de um plano de ação que seja capaz de 

intervir na realidade. 

Entendo que “planejar” significa colocar no papel os objetivos a serem alcançado, 

num determinado espaço de tempo e, o que eu vou fazer para alcançá-los. 

Dessa forma, o planejamento torna-se de grande importância na área da saúde pública, 

pois é através dele que são estabelecidos os objetivos e metas a curto, médio e longo prazo; os 

profissionais assumem responsabilidades quanto a sua execução e avaliação; e permite que as 

ações sejam acompanhadas e avaliadas ao longo do processo de trabalho para que as falhas 

sejam detectadas e os ajustes sejam feitos para a consecução dos objetivos estabelecidos no 

início. Além disso, o planejamento permite melhor aproveitamento do tempo e dos recursos 
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da unidade básica, pois geralmente os recursos são menores do que a demanda, gerando assim 

uma necessidade de planejamento para que as prioridades sejam estabelecidas e atendidas. 

Para planejar em saúde utiliza-se o Planejamento Estratégico Situacional (PES) que 

permite aos envolvidos no processo analisar as causas de um determinado problema, levando-

se em consideração as variáveis relacionadas a ele para que se possa compreender cada 

situação dentro do ambiente social, econômico e político em que ocorre. 

Segundo Campos (2009), o Planejamento Estratégico Situacional pressupõe a 

participação dos diferentes atores interessados nas operações da unidade de saúde e tem como 

ponto de partida a visão singular de cada ator sobre o que são problemas de saúde no seu 

território. Além disso, o PES cria e fortalece os compromissos entre os atores que analisam os 

problemas e propõem soluções, representando assim uma proposta concreta para efetivar a 

participação social e a descentralização dos serviços de saúde. 

Para realizar o PES é necessário que a equipe faça um diagnóstico da situação de 

saúde da área de abrangência, para que sejam eleitas situações-problemas vivenciadas pela 

comunidade, e posteriormente propor estratégias para minimizar tais problemas, definindo as 

ações a serem implementadas e avaliando a eficiência e a eficácia dessas ações. 

No chat pudemos discutir sobre a realidade vivenciada nas unidades básicas de saúde; 

como as equipe planejam suas intervenções; e como lidam com os interesses dos envolvidos e 

os possíveis conflitos. 

As colocações das colegas que atuam nos postos de saúde foram muito interessantes e 

duas delas despertaram minha curiosidade. A primeira foi a de uma colega dentista que disse 

que participava do planejamento da sua unidade, mas que mal era chamada a participar e 

contribuir no processo. Mesmo assim ela se fazia presente e participativa, já que entende suas 

responsabilidades enquanto membro da equipe de saúde da família.  

A outra colocação que achei interessante foi a de uma colega enfermeira que 

mencionou que nas reuniões da sua Unidade raramente a comunidade participa. Para trazer a 

comunidade para o processo de planejamento a equipe resolveu ir até as escolas, nas reuniões 

de pais e mestres, participando delas e pedindo sugestões relacionadas ao serviço e a 

comunidade.  

Devido a estes dois comentários resolvi entrevistar uma colega dentista do PSF do 

município de Independência para saber como se dava o processo de planejamento lá. O posto 

no qual ela trabalha tem uma equipe, sendo a enfermeira é a coordenadora do posto, e as 
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reuniões de planejamento e avaliação são feitas uma vez por mês, sempre no primeiro dia útil. 

Participam delas todos os profissionais do posto e os agentes de saúde. Para conhecer as 

reivindicações da população a equipe ou o pessoal da Secretaria de Saúde faz reuniões com a 

população para saber o que ela está achando do serviço e quais as suas sugestões.  

O posto atende uma série de localidades que ficam distantes e esses usuários têm 

dificuldades de acesso ao posto (por questão financeira ou de locomoção mesmo). Para 

solucionar esse problema a equipe decidiu realizar todas as terças-feiras atendimentos nesses 

locais, usando como apoio as escolas para as atividades maiores (como palestras, vacinação, 

aplicação de flúor) além das visitas domiciliares aos locais mais distantes e de difícil acesso. 

Acho muito interessante que apesar da dificuldade encontrada por cada equipe, como elas 

conseguem achar alternativas e planejar estratégias que vão ao encontro das necessidades da 

população adscrita.  

Na literatura também se pode encontrar relatos de como ocorre o planejamento dos 

serviços e quais estratégias são usadas para alcançar os objetivos e trazer a comunidade para 

esse processo. Segundo Cubas (2005) o processo de planejamento em saúde deve ocorrer de 

uma forma ascendente, participativa, comunicativa e estratégica. 

A partir do relato das colegas e também da literatura percebe-se que isso vem 

ocorrendo aos poucos. Por isso, percebo a importância de uma disciplina como essa, para que 

os profissionais entendam o que é planejar e a sua importância para o direcionamento de suas 

ações.  

No desenrolar do Curso, principalmente durante os fóruns e chats também percebo a 

importância das ações intersetoriais propostas e realizadas pelas unidades básicas com o 

intuito de intervir na realidade da sua comunidade.  Ao mesmo tempo em que as equipes 

cumprem a programação existente, elas estão atentas para o fato de que mais do que a 

intervenção sobre determinada doença, indivíduo/comunidade, é necessário atuar também 

junto às redes de apoio social para buscar meios de ofertar melhores condições de vida e 

saúde para a população. Afinal, a unidade de saúde acaba se tornando um ponto de referência 

da população (principalmente as mais carentes) para „reclamar‟ dos problemas sociais 

encontrados em seu cotidiano. E, sozinha uma unidade de saúde não consegue e nem pode dar 

conta de problemas tão sérios como os sociais, ambientais e econômicos. 

Quando a experiência de realizar atividades em grupo utilizando o ambiente moodle, 

não tem sido das melhores. A proposta do trabalho em equipe, em si, é muito boa, mas na 



28 

 

 

 

prática é muito difícil de ser executada porque as pessoas mal entram/interagem nos fóruns, 

então como fazer um trabalho em grupo se não há sequer manifestação do mesmo? 

Na primeira atividade proposta meu grupo não usou muito o fórum, mas via email 

conseguimos montar e executar o trabalho. Já nessa segunda experiência não tivemos a 

mesma „sorte‟. Como vi o tempo passar e ninguém (exceto Cristiane) se manifestar resolvi 

fazer sozinha um plano de ação baseado em uma vivência minha na época de Crutac. Achei 

bem difícil e nem sei se consegui fazer da maneira correta. A priori pensei em fazer sobre o 

tema proposto pela Cristiane lá no fórum (hipertensos e diabéticos descompensados) porque 

acredito ser uma realidade bem presente nos PSFs. Então comecei a fazer só que tive muita 

dificuldade, pois não trabalho em PSF nem tenho dados epidemiológicos da unidade, e a 

comunicação por email também estava difícil. Por isso, optei por trabalhar em algo que 

realmente vivenciei na unidade em que atuei.  

Gostaria muito de ter compartilhado das experiências vividas pelos colegas que atuam 

em PSF, mas infelizmente isso não foi possível dessa vez. Entendo que a maioria das pessoas 

trabalha, às vezes possuem até dois ou mais empregos, mas a especialização também foi um 

compromisso assumido e muito debatido no inicio do curso – a necessidade de se organizar e 

reservar um tempo para as atividades do curso – pois embora seja semipresencial exige 

empenho e tempo para estudar e executar as atividades propostas. 

Por isso, avalio que essa disciplina foi proveitosa devido ao conteúdo teórico e sua 

forma de abordagem, aos conceitos introduzidos (bem administrativos e relacionados à gestão 

do serviço) durante os módulos e aos assuntos debatidos nos fóruns e chats. Entretanto, a 

avaliação final não foi tão eficaz, pois embora tivesse como objetivo a criação de um grupo 

para discutir sobre uma determinada temática e elaborar um plano de ação, não houve tal 

interação por parte de seus membros para a elaboração do plano de ação. 

 

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

pedagógicas em atenção básica à Saúde 

 

Neste módulo pude conhecer e refletir um pouco mais sobre dois temas que fazem 

parte do cotidiano dos profissionais de saúde: as práticas pedagógicas em saúde e 

as tecnologias para abordagem ao indivíduo, família e comunidade. 
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Iniciando o conteúdo a partir das práticas pedagógicas fomos instigados a traçar um 

paralelo entre o conteúdo exposto nas duas primeiras aulas e a realidade prática encontrada no 

cotidiano das unidades de saúde. 

O vídeo da música Another Brick in the Wall expressa bem como o sistema de 

educação da época – e que perdura até hoje - não ensina o aluno a criticar o seu em torno, e 

sim formar indivíduos alienados, que apenas reproduzem o que lhes é ensinado sem, contudo, 

refletir sobre o que estão fazendo. A repressão do pensamento individual nos mostra o 

autoritarismo da prática pedagógica, isto é, a imposição de ideias não permitindo que o aluno 

seja capaz de desenvolver um senso crítico sobre a realidade em que está inserido.  

Também vemos a forma grosseira como os professores tratam os alunos em sala de 

aula por conta dos problemas que eles enfrentam em suas casas com suas esposas e familiares.  

Em ambos os casos pode-se traçar um paralelo com o que acontece em uma unidade 

básica de saúde. No primeiro caso, pode-se tomar como exemplo as atividades educativas 

feitas com a comunidade. Ao empregar uma pedagogia opressora, como uma palestra 

enfadonha onde as pessoas são vistas como meros espectadores e que não interagem com o 

profissional de saúde, apenas escutam as recomendações, mas não as aplica por não 

compreender a importância dela para a sua vida ou sua saúde. Quanto à maneira de tratar o 

usuário do serviço algumas vezes as pessoas vão em busca de serviços/orientações e os 

profissionais (por não estarem em um dia bom) acabam atendendo mal o cliente ou deixando 

de fazer algo que está ao seu alcance para resolver o problema daquela pessoa que procura o 

serviço. 

Já o vídeo sobre a máquina de ensinar mostra a questão da recompensa versus o 

aprendizado. 

Esse método de ensino pode ser visto por alguns como bom, por outros nem tanto. Em 

minha opinião, o sistema de recompensar alguém por essa pessoa fazer algo certo 

condicionando-a a optar pela alternativa mais correta é válido. Um exemplo disso são as 

cestas básicas distribuídas aos pacientes de TB que comparecem regularmente as consultas do 

programa de acompanhamento, ou a entrega do enxoval as mães que fizeram todo o 

acompanhamento pré-natal em determinada unidade. Embora eles façam isso mais pela 

recompensa do que para beneficiar sua saúde. 
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Entretanto, o uso da máquina de ensinar não permite aos alunos que eles interajam 

entre si produzindo novos conhecimentos, já que cada um tem sua máquina e o progresso 

individual obedece ao seu ritmo de aprendizado.  

E é justamente a interação efetiva entre os indivíduos que caracteriza a nova prática 

pedagógica. Durante o processo ensino-aprendizagem o saber é construído junto, a partir do 

conhecimento do educador e do educando, sendo a educação nada mais é do quê uma troca de 

saberes.   

A educação em saúde não é uma lista de „faça isso‟ ou „não faça aquilo‟. Ela tem 

como finalidade ensinar os indivíduos sobre saúde, sendo capaz de desenvolver-lhes 

habilidades e conhecimentos necessários para que esses indivíduos possam fazer escolhas 

sobre a sua saúde e promover o seu autocuidado e o cuidado de sua família. 

Além disso, a educação em saúde tem seu principal enfoque na melhoria do 

entendimento sobre aspectos relacionados à saúde e à doença. É através de uma prática 

pedagógica crítica e problematizadora que as pessoas envolvidas podem desenvolver 

habilidades necessárias para cuidar melhor de sua saúde. O segredo de uma prática 

pedagógica eficaz é extrair do público-alvo seus principais interesses e preocupações 

procurando direcionar a temática aos interesses daquela comunidade. O bom educador em 

saúde é aquele capaz de adaptar o método de ensino à realidade de vida daquelas pessoas com 

quem ele trabalha, respeitando sua cultura. 

E mesmo assim é comum os pacientes não cumprirem o que lhes é proposto. Daí a 

importância da educação em saúde na unidade básica, para os profissionais (médicos, 

enfermeiros, dentistas, ACS, técnicos de enfermagem bucais) estarem sempre dando 

informação à população sobre mudança de hábitos, conscientizando-os e o mais difícil de 

tudo: fazer com que essas pessoas mudem de atitude. Pois como uma professora de educação 

em saúde na faculdade dizia em suas aulas “o mais difícil não é gerar uma atitude de mudança 

em um dia ou momento, e sim a pessoa manter essa mudança todos os dias”. Afinal, a 

mudança de comportamento é processo contínuo, ocorre dia após dia, por isso a educação em 

saúde também deve ser um processo contínuo dentro do processo de trabalho da equipe de 

saúde.  

Entre as tecnologias para abordagem do indivíduo, da família e da comunidade, 

destaca-se o acolhimento, o trabalho com grupos, a visita domiciliar e a consulta. 
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Um bom acolhimento é o primeiro passo para um bom atendimento do usuário. Sabe-

se que as filas nos serviços são comuns, as pessoas tem que acordar cedo para conseguir ficha 

de atendimento e algumas vezes chegam a comprar um lugar na fila para conseguir ser 

atendido naquele dia. Por isso, para acolher bem o usuário é necessário recepcioná-lo bem  

tratando com respeito, mesmo que a unidade, naquele momento, não possa oferecer o serviço 

que o cliente procura, prestar informações ao usuário e estabelecer uma relação humanizada 

que vá desde a entrada no serviço até o momento da consulta com o membro da equipe. 

Quanto ao trabalho em grupos, geralmente um grupo é definido e formado por pessoas 

que tenham interesses em comum, como por exemplo, um grupo de hipertensos, um grupo de 

adolescentes ou um grupo de gestantes. Utilizam-se técnicas grupais para trabalhar com eles 

de modo que possam interagir uns com os outros e trocar experiências, além de favorecer a 

criação de vínculo com o grupo. Além disso, conforme alerta Fernandes et al. (2008), quando 

se trabalha no contexto da atenção básica, é primordial que o coordenador do grupo conheça 

sua clientela em todas as dimensões, isto é, ele deve valorizar os costumes, regras sociais, 

cultura local, saberes, e outros aspectos relacionados a coletividade daquele grupo, 

preservando assim a autonomia dos seus sujeitos. 

A visita domiciliar é um dos instrumentos mais indicados à prestação de assistência à 

saúde do indivíduo, família e comunidade. Trata-se de uma prática antiga, mas que traz bons 

resultados, pois possibilita o conhecimento da realidade de vida do cliente e de sua família. 

Além disso, a visita é uma tecnologia direcionada para a educação em saúde e à 

conscientização dos indivíduos com relação aos aspectos de saúde no seu próprio contexto, 

contribuindo assim para a mudança de padrões de comportamento e, consequentemente, 

promovendo a qualidade de vida através da prevenção de doenças e promoção da saúde. 

Conforme afirma Marasquin et al. (2004) a visita domiciliar é uma estratégia que 

apresenta vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens pode-se citar a presença do 

profissional de saúde in loco para levar informações de saúde ao grupo familiar, permitindo 

com isso uma visualização de condições peculiares de habitação, higiene e hábitos de vida, 

um planejamento de ações mais factíveis com a realidade da família por conhecer as 

condições domiciliares, melhoria do relacionamento entre o grupo familiar com o profissional 

de saúde devido ao ambiente informal (já que o contato de dá na casa das pessoas e não no 

consultório da unidade). Como desvantagens destacam-se a dificuldade de acesso aos 

domicílios; disponibilidade de horário da família para receber a visita; método que requer um 
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dispêndio maior de tempo seja pela locomoção ou pela execução da visita, o que acaba 

tornando a realização de visitas domiciliares um método dispendioso e de pouco alcance para 

uma parcela numericamente maior da população. 

A consulta é a forma mais antiga de se abordar um usuário do serviço de saúde, é um 

encontro único e singular entre o profissional de saúde e o usuário e permite tanto o primeiro 

contato do cliente com os profissionais da unidade bem como o seu acompanhamento (a 

depender do caso). Além disso, para que uma consulta seja eficaz é necessário que o 

profissional seja capaz de escutar e compreender o usuário.  

Nas unidades básicas além das consultas por livre demanda encontra-se também a 

consulta odontológica, a puericultura, o pré-natal, e a consulta ginecológica de prevenção. E é 

na consulta que orientações são dadas e o profissional tem a oportunidade de avaliar se suas 

intervenções estão ou não surtindo efeito no estado de saúde daquela pessoa.  

Conhecer novas práticas pedagógicas em saúde e tecnologias para abordagem ao 

indivíduo, família e comunidade é de fundamental importância para os profissionais da 

atenção básica, pois só através de novos modelos - centrados na promoção de saúde, no 

autocuidado e na prevenção das doenças - é que ocorrerá de maneira efetiva a reorganização 

do nosso sistema de saúde. 

 

4.7 - Saúde da Mulher 

 

Nesta disciplina tivemos a oportunidade de refletir sobre a atenção à saúde da mulher 

na perspectiva da estratégia Saúde da Família, levando em consideração os múltiplos papéis 

da mulher na sociedade e as peculiaridades das diferentes etapas do seu ciclo vital. 

A primeira aula nos trouxe dados sociodemográficos sobre as mulheres, fazendo um 

apanhado da condição feminina no país, tomando como base os dados do IBGE que 

mostraram as diferenças existentes entre homens e mulheres nos aspectos relacionados à vida, 

idade, participação no mercado de trabalho, diferenças sociais, entre outros. 

Para compreender as diferenças existentes até hoje entre homens e mulheres em 

relação aos aspectos citados anteriormente é necessário saber que sexo e gênero são conceitos 

diferentes. Sexo diz respeito as diferenças anatômicas e fisiológicas entre homem e mulher, já 

o conceito de gênero, refere-se as diferenças construídas cultural e socialmente entre os sexos, 

o masculino e o feminino, que são justificadas pelas características anatômicas de homens e 
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mulheres (BOURDIEU, 1999). Portanto, a construção do segundo conceito, apóia-se na 

existência do primeiro.   

Culturalmente, padrões diferentes de comportamento são passados para homens e 

mulheres. A sociedade espera que o homem seja uma pessoa forte, racional, e sexualmente 

ativa, demonstrando virilidade, mesmo que isso possa colocar em risco a sua saúde. Entende-

se por risco a probabilidade de um indivíduo ou grupo, a partir de seus comportamentos, 

serem suscetíveis a uma determinada doença ou agravo à saúde. Quanto ao comportamento 

feminino, a mulher é vista e educada para ser uma pessoa passiva, intuitiva, emocional, que 

promove o cuidado, dependente do homem e pronta para satisfazer os seus desejos. 

Para atender a mulher em sua integralidade, em todas as fases da vida, respeitando as 

necessidades e características de cada uma delas, criou-se o Programa de Assistência Integral 

à Saúde da Mulher (PAISM) que abrange a realização de atividades educacionais, pré-natal, 

assistência ao parto e puerpério imediato, assistência reprodutiva e contracepção, assistência 

para a prevenção do câncer de útero e mamas, assistência à saúde da mulher no climatério e 

menopausa, enfrentamento da violência contra a mulher, entre outros (BRASIL, 2004a). E 

para garantir um melhor atendimento utilizam-se protocolos, que contribuem para a prestação 

do cuidado de maneira mais específica em relação a uma determinada etapa do ciclo vital.  

Uma das principais etapas do ciclo vital da mulher é a fase adulta, onde geralmente 

ocorre a gestação e a mulher torna-se mãe. Assistir a mulher nesta etapa através do 

acompanhamento do pré-natal, parto e puerpério tem como principal objetivo prevenir, 

identificar ou corrigir as situações de risco e intercorrências maternas e/ou fetais que são 

suscetíveis de ocorrer nesse período. Por isso esse tipo de acompanhamento, que se dá por 

meio de consultas, orientações, vacinas e exames, é tão importante. 

Além disso, uma gravidez também gera mudança em todo o contexto familiar, o que 

sugere o acompanhamento não só da mulher gestante, mas a oferta de um suporte a toda a sua 

unidade familiar para esclarecimento, apoio (emocional e psicológico) e instrução sobre essa 

nova etapa em suas vidas. 

Quanto à Assistência Ginecológica no período reprodutivo um aspecto que deve ser 

levado em consideração pelos profissionais de saúde é os Direitos Sexuais e Reprodutivos, 

que compreende o direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e 

responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos/as e de ter a 

informação e os meios de assim o fazer. Daí a necessidade do Planejamento Familiar, pois é 



34 

 

 

 

por meio deste tipo de consulta, além das ações educativas, que os profissionais da atenção 

básica podem realizar ações que auxiliam o casal que deseja ter filhos ou ainda, na prevenção 

da gravidez através de métodos contraceptivos (transitórios ou definitivos). Além disso, o 

planejamento familiar permite aos usuários do SUS o acesso à informação e a facilidade de 

obtenção de meios contraceptivos evitando gestações indesejadas, diminuindo o número de 

gestações de alto risco, abortos inseguros e, consequentemente, reduzindo a mortalidade 

materna e infantil.  

Outra importante fase do ciclo vital da mulher compreende a transição entre o período 

reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher que é denominado climatério. Muitas 

mulheres passam por ela sem queixas ou necessidade de medicamentos. Mas outras podem 

apresentar sinais e sintomas que variam na sua diversidade e intensidade. De qualquer forma, 

em ambos os casos, é fundamental que haja um acompanhamento sistemático visando à 

promoção da saúde, o diagnóstico precoce, o tratamento imediato dos agravos e a prevenção 

de danos.  Por isso os profissionais de saúde que atendem a clientela feminina devem adotar 

estratégias que evitem ocasiões em que as mulheres no climatério entrem em contato com os 

serviços e não recebam orientações ou ações de promoção, prevenção e ou recuperação, de 

acordo com o perfil epidemiológico deste grupo populacional (BRASIL, 2008). 

Conforme foi exposto na última aula, a violência contra a mulher é considerada um 

problema de saúde pública, uma vez que se trata de uma violação aos direitos humanos. 

Diversas são as formas de violência, dentre elas destaca-se a violência psicológica, a física e a 

sexual. E todas elas podem ter sérias implicações para a saúde da mulher, principalmente a 

saúde sexual e reprodutiva. 

De acordo com Meneghel e Iniguez (2007) também existe outro tipo de violência 

contra a mulher bem comum denominado violência de gênero. Trata-se da violência causada 

pela dominação masculina, onde as mulheres são obrigadas a abdicar de seus projetos e 

perspectivas, abrindo mão de seus interesses, para ceder às vontades masculinas.  

Em uma sociedade patriarcal, a mulher é educada para ser submissa ao homem, e uma 

vez que ela tenta desafiar a supremacia masculina, acaba sendo agredida, já que a violência 

contra a mulher é legitimada culturalmente como forma de mantê-la sob a dominação 

masculina. As mulheres são comumente vítimas de violência e muitos dos agressores são 

pessoas próximas, do âmbito familiar.   
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Diante deste panorama a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) assegura que a 

violência contra a mulher é crime, e busca coibir a violência doméstica e familiar contra as 

mulheres. Pois, geralmente a violência contra a mulher acontece no ambiente doméstico ou é 

praticada por pessoas que têm ou tiveram intimidade com a vítima, tais como maridos, noivos 

ou namorados, sendo necessário um olhar e uma atuação específica da polícia, da justiça e de 

um conjunto de órgãos governamentais.  

Acredito que a articulação entre as diferentes instituições sociais é um grande passo 

para a promoção e proteção da saúde da mulher em situação de violência.  

Já a Lei nº 10.778/2003 estabelece a notificação compulsória, no território nacional, 

dos casos de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos ou privados. A 

notificação serve como um importante instrumento para o planejamento de políticas públicas 

cujo objetivo seja a eliminação da violência contra a mulher, tendo como base as informações 

coletadas pelos serviços de saúde, tais como: onde a violência acontece; que tipo de violência 

ocorre com mais frequência; quem comete a violência; qual é o perfil da mulher que sofre a 

violência; entre outros.  

Entretanto, apesar da legislação vigente assegurar garantias e direitos as mulheres em 

situação de violência, estes ainda não se materializaram para a maioria das mulheres nesta 

situação. No caso da notificação compulsória a falta de capacitação dos profissionais de saúde 

para detectar e principalmente enfrentar as situações de violência contra a mulher pode ser 

considerado um fator importante para a subnotificação.  

A violência contra a mulher pode ter sérias implicações para a sua saúde, 

principalmente a saúde sexual e reprodutiva. Além disso, esta situação de violência afeta não 

só a saúde física da mulher, mas também a sua saúde mental. Por isso é tão importante que os 

profissionais de saúde sejam treinados para identificar, atender e tratar os usuários do serviço 

que apresentam sinais que possam indicar a vivência de uma situação de violência.  

Portanto, esta disciplina nos permitiu conhecer os principais aspectos relacionados à 

saúde da mulher na perspectiva da estratégia de Saúde da Família, possibilitando assim 

observar a mulher não só do ponto de vista biológico, mas o seu contexto de vida e diante do 

seu importante papel na sociedade como mãe, mulher, cuidadora e provedora.  
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4.8 - Participação Social e Promoção da Saúde  

 

Nesta disciplina tivemos a oportunidade de conhecer a Política Nacional de Promoção 

da Saúde, os principais conceitos relacionados ao tema e a importância da participação social 

para que se consiga alcançar níveis ótimos de saúde e qualidade de vida. 

De início, foi fundamental que se estabelecesse a diferença entre prevenção de 

doenças e promoção da saúde. De acordo com Czeresnia (2003), a principal diferença 

encontrada entre prevenção e promoção relaciona-se ao conceito de saúde: na prevenção a 

saúde é vista simplesmente como ausência de doenças, enquanto na promoção a saúde é 

encarada como um conceito positivo e multidimensional que resulta da participação e 

responsabilização das pessoas por seu estado de saúde na busca constante por uma melhor 

qualidade de vida. Além disso, a promoção da saúde também atua como estratégia para criar 

mudanças na relação entre cidadãos e o Estado por meio da ênfase nas políticas públicas e na 

ação intersetorial (CASTIEL, 2004). 

Deste modo, a promoção em saúde inclui políticas públicas, ambientes apropriados e 

reorientação dos serviços de saúde, assim como a utilização da Educação em Saúde para o 

desenvolvimento da saúde e da cidadania através de ações cuja essência esteja na melhoria da 

qualidade de vida e na promoção do ser humano. 

A partir do encontro realizado em Alma-Ata em 1978, o foco da atenção à saúde 

deixou de ser a doença e passou a ser o processo saúde-doença, introduzindo ideias iniciais 

que mais tarde estabeleceriam a origem da promoção da saúde. O primeiro grande passo para 

a utilização do conceito de Promoção da Saúde foi a realização da primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, em Ottawa, em 1986, que resultou na elaboração da 

Carta de Ottawa (BRASIL, 2001).  

A Carta de Ottawa conceitua promoção da saúde como o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde. Assim, a Carta 

identificou as condições prévias necessárias para o desenvolvimento da saúde, entre elas a 

paz, um ecossistema estável, justiça e equidade social, e recursos tais como a educação, 

alimentação e renda. Além disso, destacou o papel das organizações, sistemas e comunidades, 

assim como comportamentos e capacidades individuais, em criar escolhas e oportunidades 

para a melhor saúde (BRASIL, 2001). 

http://www.medicina.ufc.br/moodle/course/view.php?id=294
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Hoje, a saúde é vista como resultado da influência de múltiplos fatores relacionados à 

qualidade de vida de um indivíduo, família ou comunidade e, consistiu-se na relação entre 

cinco áreas essenciais: as políticas públicas, os ambientes favoráveis, as habilidades pessoais, 

a ação comunitária e a reorientação dos serviços de saúde. Portanto, somente por meio da 

ação conjunta entre essas áreas é que se pode melhorar as condições de saúde e bem estar, 

favorecendo dessa maneira o desenvolvimento da saúde.  

Nesse contexto, criou-se a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), que dá 

diretrizes e aponta estratégias de organização das ações de promoção da saúde nos três níveis 

de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir a integralidade do cuidado prestado 

à população.  Dentre suas principais ações, destacam-se: a divulgação e implementação da 

Política Nacional de Promoção da Saúde, o incentivo a alimentação saudável,o incentivo a 

prática corporal/atividade física, a prevenção e o controle do tabagismo, a redução da morbi-

mortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, a redução da morbi-

mortalidade por acidentes de trânsito, a prevenção da violência e estímulo à cultura de paz e a 

promoção do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2006a). Sendo assim, a promoção da 

saúde potencializa formas mais amplas de intervir em saúde, norteando o comportamento do 

indivíduo/família/comunidade, orientando-o a ter hábitos de cuidado em sua vida. 

O trabalho de promoção feito pela equipe da ESF deve ser desenvolvido junto a outros 

setores da sociedade (esfera política, ONGs, associações de moradores, grupos religiosos, 

entre outros) para que a atenção seja a mais global possível, uma vez que o trabalho em rede 

favorece que o planejamento das ações em saúde esteja mais vinculado às necessidades 

percebidas e vivenciadas pela população daquele território, garantindo assim uma intervenção 

nos determinantes e condicionantes de saúde e maior resolubilidade.  

Acredito que a principal forma de ajudar o gestor municipal no que tange à 

implantação da Política Nacional de Promoção da Saúde seria por meio de relatórios que 

realmente apontem a eficácia das ações desenvolvidas pela equipe destinadas a promoção de 

saúde naquela área para que o coordenador do PSF possa junto à secretaria de saúde conseguir 

mais recursos para a realização deste tipo de atividade. E, com base nesses relatórios a 

secretaria de saúde também poderia criar e implantar estruturas adequadas para 

monitoramento e avaliação das iniciativas de promoção da saúde desenvolvidas no município. 

Outra forma de contribuir com o gestor seria agendar na unidade ou em algum local de apoio, 

como escola ou igreja, reuniões trimestrais entre equipe da unidade, gestores e usuários para 
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que eles possam participar do processo e principalmente dar suas ideias e opiniões sobre os 

problemas presentes na comunidade que os interessa e que ações de promoção da saúde 

poderiam ser desenvolvidas a partir daí. A meu ver, estas seriam algumas formas de como um 

profissional da Estratégia de Saúde da Família poderia contribuir nas atribuições do gestor 

municipal para a implantação da Política Nacional de Promoção da Saúde. 

Como atividade principal desta disciplina, tivemos que elaborar um plano de ação 

baseado na Política Nacional de Promoção de Saúde através de ações específicas possíveis de 

serem desenvolvidas na Estratégia de Saúde da Família. 

Como ações específicas a serem desenvolvidas, optei por trabalhar com as seguintes 

temáticas: 

 Alimentação Saudável; 

 Prevenção e Controle do Tabagismo; 

 Redução da morbi-mortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e 

outras drogas;  

 Redução da morbi-mortalidade por acidentes de trânsito;  

 Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.  
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O plano de ação seria o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentação 

Saudável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigar entre as crianças 

menores de cinco anos a 

existência de casos de baixo peso, 

desnutrição ou sobrepeso. 

 

Local: Creches, escolas e nas 

casas. 

 

 

 

 

 

 

Atividades de educação em saúde 

para as crianças nas escolas e 

creches, de acordo com as faixas 

etárias, envolvendo temas como 

hábitos alimentares saudáveis, 

higiene corporal e bucal, diarréia 

e verminoses.  

 

 

 

 

 

 

 

Encontrar crianças de 

baixo peso, desnutrição 

ou sobrepeso para 

serem tratadas e 

acompanhadas pela 

equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar as crianças 

sobre os aspectos 

relacionados à 

alimentação saudável e 

sua importância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsáveis: 

Enfermeira, técnicas 

de enfermagem e 

ACS. 

 

Participantes: 

Todas as crianças de 

até cinco anos. 

 

 

 

 

Responsáveis: 

Enfermeira, Dentista 

e técnicas de saúde 

bucal. 

 

Participantes: 

Todas as crianças 

que estudam nas 

escolas e creches da 

área de abrangência 

da Unidade. 

 

 

 

 

Materiais: Balança 

digital e fita métrica. 

 

Humanos: Membros 

da Equipe de saúde da 

Unidade. 

 

 

 

 

Materiais: Cartolinas, 

pincéis, lápis de cores 

para pintura, tinta 

guache, massa de 

modelar, prótese 

grande de dentadura 

para mostrar as 

crianças como realizar 

a escovação bucal. 

 

Humanos: Membros 

da Equipe de saúde da 

Unidade. 

 

 

 

 

 

 

45 dias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Plano de ação para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde. Fortaleza, 2011. 
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Alimentação 

Saudável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades de educação em saúde 

para os jovens nas escolas, de 

acordo com as faixas etárias, 

envolvendo temas como hábitos 

alimentares saudáveis, higiene 

corporal e bucal e distúrbios 

alimentares. 

 

 

 

 

Na zona rural – procurar junto à 

Secretaria de Saúde do Município 

e ao CRAS desenvolver uma 

parceria para que um instrutor se 

dirija até a zona rural e ensine as 

famílias que lá residem a produzir 

adubo orgânico para ser utilizado 

na agricultura familiar para que 

essas pessoas possam utilizá-lo 

para plantar frutas, legumes e 

verduras para seu consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar os jovens 

sobre os aspectos 

relacionados à 

alimentação saudável e 

sua importância. 

 

 

 

 

 

 

Que as famílias 

aprendam a utilizar os 

restos de lixo para 

produzir adubo que 

poderá ser utilizado 

para o plantio de frutas, 

legumes e verduras, 

aumentando assim a sua 

oferta pra as famílias da 

zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsáveis: 

Médico. 

 

Participantes: 

Todos os jovens que 

estudam nas escolas 

da área de 

abrangência da 

Unidade. 

 

 

Responsáveis: 

Coordenador do PSF 

do Município. 

 

Participantes: 

Famílias da zona 

rural que estão na 

área de abrangência 

da Unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais: Cartolinas, 

pincéis, Revistas para 

recortar, álbum 

seriado. 

 

Humanos: Membros 

da Equipe de saúde da 

Unidade. 

 

 

 

Materiais: Local para 

realização das 

reuniões com estrutura 

para acolher os 

moradores da zona 

rural. Figuras para 

ilustrar como ocorre a 

produção de adubo 

orgânico e material 

para a elaboração do 

adubo. 

 

Humanos: 

Engenheiro 

Agrônomo para 

instruir as famílias e a 

ACS da área para 

acompanhá-lo e 

apresentá-lo à 

60 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 dias 
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Alimentação 

Saudável 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo mensal para trabalhar a 

temática alimentação saudável 

para diabéticos e hipertensos - 

tentando adaptar o que é 

preconizado com a realidade 

vivida pela população 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivar a adoção de 

hábitos alimentares 

mais saudáveis pelos 

diabéticos e 

hipertensos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsáveis: 

Enfermeira e Médico 

 

Participantes: 

Hipertensos e 

diabéticos 

comunidade, além de 

mobilizar a 

comunidade para 

participar. 

 

 

 

Materiais: Revistas 

para recortar, pincéis, 

cartolinas, vídeos 

educativos. 

 

Humanos: Membros 

da Equipe de saúde da 

Unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 dias 

 

 

 

 

Prevenção e 

Controle do 

Tabagismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhar junto às escolas com 

atividades lúdico-educativas com 

os jovens sobre a temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduzir os estímulos 

para que os jovens 

comecem a fumar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsáveis: 

Enfermeira e 

Dentista 

 

Participantes: 

Todos os jovens que 

estudam em escolas 

da área de 

abrangência da 

Unidade. 

 

 

 

 

 

Materiais: Vídeo 

educativo, material 

para atividade lúdico-

educativa como 

balões, som, cartolina 

e pincéis para 

confecção de crachás, 

imagens e cartazes 

que abordem a 

temática. 

Humanos: Membros 

da Equipe de saúde da 

Unidade. 

 

 

  

 

 

 

45 dias 
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Prevenção e 

Controle do 

Tabagismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar na comunidade uma 

palestra voltada para os adultos 

sobre os malefícios do tabagismo 

e sensibilizar os fumantes sobre 

métodos eficazes para parar de 

fumar. 

 

 

 

 

 

 

No caso dos municípios que 

contam com CAPS: Procurar 

desenvolver uma parceria entre 

UBS e CAPS para a formação de 

um grupo com aqueles que 

desejam parar de fumar, mas não 

sabem como ou a quem recorrer. 

 

 

 

 

 

 

Sensibilizar os 

fumantes sobre os 

malefícios do 

tabagismo e sobre 

métodos eficazes para 

parar de fumar 

 

 

 

 

 

 

Permitir aos fumantes 

que desejam parar de 

fumar o apoio adequado 

para esse fim. 

 

 

 

 

 

Responsáveis: 

Médico e Enfermeira  

 

Participantes: 

Todos os adultos da 

área de abrangência 

da Unidade. 

 

 

 

 

 

 

Responsáveis: 

Médico e Enfermeira 

da Unidade e do 

CAPS 

 

Participantes: 

Fumantes que 

desejam largar o 

vício. 

Materiais: Cartazes 

que abordem a 

temática, Imagens 

com as consequências 

a longo prazo para o 

organismo do 

fumante, cartilhas 

informativas para 

serem distribuídas 

 

Humanos: Membros 

da Equipe de saúde da 

Unidade. 

 

 

 

 

 

Materiais: Salas e 

material para 

realização das 

reuniões do grupo. 

 

Humanos: Membros 

da Equipe de saúde da 

Unidade e do CAPS. 

 

 

 

 

 

 

15 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 dias 
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Redução da 

 morbi-

mortalidade em 

decorrência do uso 

abusivo de álcool e 

outras drogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhar junto às escolas com 

atividades lúdico-educativas com 

os jovens sobre a temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar palestras nas empresas e 

microempresas sobre o uso 

abusivo de álcool e outras drogas 

e maneiras de buscar 

ajuda/tratamento – convidar ex-

usuários de drogas para darem seu 

depoimento de modo a 

sensibilizar mais as pessoas. 

 

 

Reduzir os estímulos 

para que os jovens 

experimentem álcool e 

drogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscientizar os 

trabalhadores sobre a 

temática e informar 

sobre as formas de onde 

e como conseguir 

tratamento. 

 

Responsáveis: 

Enfermeira e 

Dentista 

 

Participantes: 

Todos os jovens que 

estudam nas escolas 

da área de 

abrangência da 

Unidade. 

 

 

 

 

Responsáveis: 

Enfermeira e 

Médico, buscando 

desenvolver parceria 

com o CAPS AD, 

caso haja no 

município. 

 

Participantes: 

Todos os 

trabalhadores das 

empresas e 

microempresas 

localizadas na área 

de abrangência do 

posto. 

Materiais: Vídeo 

educativo, material 

para atividade lúdico-

educativa como 

balões, som, cartolina 

e pincéis para 

confecção de crachás, 

imagens e cartazes 

que abordem a 

temática. 

 

Humanos: Membros 

da Equipe de saúde da 

Unidade. 

 

 

 

Materiais: material 

para atividade lúdico-

educativa, imagens e 

cartazes que abordem 

a temática, vídeos 

educativos. 

 

Humanos: Membros 

da Equipe de saúde da 

Unidade, do CAPS 

AD e ex-usuários de 

drogas que possam dar 

seus depoimentos. 

 

 

 

 

 

30 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 dias 
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Redução da  

morbi-mortalidade 

por acidentes de 

trânsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha nas escolas “trânsito 

para crianças” através de 

atividades lúdicas e didáticas para 

abordar o tema Trânsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha: “Se beber Não dirija” 

– direcionada aos jovens e adultos 

– a ser realizada durante um dia, 

com atividades educativas 

direcionadas a conscientização de 

jovens e adultos sobre os riscos de 

beber e dirigir. 

 

 

 

Discutir com as 

crianças assuntos 

relacionados ao trânsito 

e conscientizá-las no 

sentido de que a 

conduta no trânsito é 

uma questão de 

cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscientizar jovens e 

adultos sobre os riscos 

de beber e dirigir. 

Responsáveis: A 

coordenação da 

unidade poderá 

buscar desenvolver 

uma parceria com o 

DETRAN do 

município para o 

fornecimento 

monitores para 

participar da 

execução das 

atividades 

 

Participantes: 

Crianças que 

estudam nas escolas 

da área de 

abrangência. 

 

 

 

Responsáveis: 

Enfermeira e ACS – 

articulando-se com 

outros setores como 

associações de 

moradores e grupos 

para sensibilizar o 

maior número 

possível de pessoas 

 

Materiais: jogos, 

material para colorir e 

cartilhas educativas e 

ilustradas. 

 

Humanos: Membros 

da equipe de saúde e 

monitores do 

DETRAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais: Cartazes, 

panfletos, cartilhas 

educativas, vídeos 

educativos sobre 

acidentes de trânsito. 

 

Humanos: Membros 

da equipe de saúde da 

unidade e se possível 

 

 

 

 

60 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 dias 
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Redução da  

morbi-mortalidade 

por acidentes de 

trânsito 

 

para participar das 

atividades 

 

Participantes: 

Jovens e adultos da 

área de abrangência 

da unidade. 

algum representante 

do DETRAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenção da 

violência e estímulo 

à cultura de paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar aos gestores, que em 

parceria com o serviço social e o 

poder judiciário, promova uma 

capacitação dos profissionais de 

saúde na identificação e 

encaminhamento adequado de 

situações de violência intra-

familiar e sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhar junto às escolas com 

atividades lúdico-educativas com 

crianças e jovens sobre a temática 

(violência, seus tipos, como agir, 

a quem recorrer etc.) 

 

 

Capacitar os 

profissionais da atenção 

primária para que se 

sintam preparados para 

identificar e encaminhar 

casos de violência intra-

familiar e sexual, uma 

vez que a Unidade é a 

porta de entrada do 

usuário no SUS. 

 

 

 

 

 

 

Fornecer informações a 

crianças e jovens, de 

maneira lúdica, sobre a 

temática para que eles 

saibam reconhecer a 

violência, seus tipos e 

 

Responsáveis: 

Gestor de Saúde, em 

parceria com o 

serviço social e o 

poder judiciário. 

 

Participantes: 

Todos os 

profissionais de 

saúde da Atenção 

Primária. 

 

 

 

 

 

Responsáveis: 

Enfermeira e 

Dentista  

 

Participantes: 

Crianças e Jovens e 

 

Materiais: Material 

educativo e 

informativo necessário 

para a capacitação dos 

profissionais. 

 

Humanos: 

Profissionais do setor 

da saúde, do serviço 

social e do judiciário 

para ministrar aulas 

aos profissionais de 

saúde da Atenção 

Primária. 

 

 

Materiais: jogos, 

material para colorir e 

cartilhas educativas e 

ilustradas. 

 

Humanos: Membros 

 

 

 

30 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 dias 
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Prevenção da 

violência e estímulo 

à cultura de paz 

 

 

 

 

 

 

Realizar palestras com grupos de 

mulheres da comunidade 

abordando temas como a 

violência, seus tipos, como agir, a 

quem recorrer etc. 

 

 

 

 

 

 

Realizar palestras nas reuniões de 

Pais e Mestres das escolas 

públicas abordando temas como a 

violência, seus tipos, como agir, a 

quem recorrer etc. 

 

 

 

 

 

como agir diante dela. 

 

 

 

 

Fornecer informações 

sobre a temática para 

que eles saibam 

reconhecer a violência, 

seus tipos e como agir 

diante dela. 

 

 

 

 

 

Fornecer informações 

sobre a temática para 

que eles saibam 

reconhecer a violência, 

seus tipos e como agir 

diante dela. 

adultos da área de 

abrangência da 

unidade. 

 

 

Responsáveis: 

Enfermeira e 

Dentista  

 

Participantes: 

Mulheres da área de 

abrangência da 

unidade. 

 

 

Responsáveis: 

Enfermeira e 

Dentista  

 

Participantes: Pais 

dos alunos das 

escolas da área de 

abrangência da 

unidade 

da Equipe de saúde da 

Unidade. 

 

 

 

Materiais: Cartazes, 

vídeos educativos, 

panfletos, material 

para dinâmicas grupal. 

 

Humanos: Membros 

da Equipe de saúde da 

Unidade. 

 

 

Materiais: Cartazes, 

panfletos, material 

para dinâmicas grupal. 

 

Humanos: Membros 

da Equipe de saúde da 

Unidade e professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 dias 
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As atividades propostas no plano de ação para a promoção de saúde na Estratégia de 

Saúde da Família não se tratam apenas de uma transmissão de informações sobre doenças ou 

outros agravos à saúde e dos mecanismos necessários para preveni-los ou tratá-los. Mais do 

que isso, é necessário discutir sobre a realidade vivida pelos usuários do serviço, dando a eles 

informações necessárias para que possam refletir sobre a sua realidade e o contexto social em 

que estão inseridos, estimulando assim a mudança de atitude, para que possam adquirir certo 

grau de autonomia quanto a sua saúde e adotar hábitos de vida mais saudáveis. De acordo 

com Paulo Freire: 

 

A realidade não pode ser modificada, se não quando o homem 

descobre que é modificável e que ele pode fazê-lo. É preciso, portanto, 

fazer desta conscientização o primeiro objetivo de toda educação: 

antes de tudo provocar uma atitude crítica, de reflexão, que 

comprometa a ação. (1980, p. 40) 

 

E, o primeiro passo para que as ações de Promoção da Saúde e Educação em Saúde 

sejam eficazes é a motivação dos usuários para adoção de posturas de vida mais saudáveis. 

Isto é, o usuário deve ser motivado para que possa desenvolver habilidades relacionadas ao 

seu autocuidado e ao cuidado com os membros de sua família. Daí a necessidade dos 

profissionais de saúde compreenderam o conceito de empowerment, que parte da ideia de dar 

às pessoas o poder, a liberdade e a informação que lhes permitem tomar decisões sobre sua 

saúde e ser o principal responsável por ela.  

Por isso, diante do que foi apreendido ao longo da disciplina, pode-se concluir que 

promover saúde é dizer sim à participação das pessoas nas políticas e programas de saúde, à 

acessibilidade ao conhecimento sobre saúde e prevenção de riscos, à comunicação eficaz, à 

liberdade de escolha das pessoas sobre o que é importante para si como cidadãs e seres 

humanos. 

 

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

Família 

 

Na introdução da disciplina vimos a articulação entre os conceitos de Saúde e 

Ambiente e, depois, de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador e como ocorreu a evolução 
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deste último conceito a partir das mudanças ocorridas no modo de produção, trabalho, 

ambiente e saúde dentro do atual sistema capitalista.  

Além disso, para ilustrar um pouco a temática fomos convidados a assistir a dois 

vídeos: Carta da Terra e Tempos Modernos. O primeiro apresenta um conjunto de princípios e 

valores que deverão nortear as ações das sociedades e de seus governantes para a construção 

de uma sociedade global mais justa, pacífica e desenvolvida sustentavelmente. O segundo 

vídeo é um trecho do filme tempos modernos, de Charles Chaplin, que mostra a época da 

Revolução Industrial. Seu personagem trabalha em uma fábrica apertando parafusos, 

repetitivamente, e isso faz com que ele tenha um colapso de estresse querendo apertar tudo 

que ver pela frente. Esta cena ilustra bem as condições de trabalho nas indústrias, onde o 

trabalhador se submete a trabalhos exaustivos, em jornadas longas e ganhando pouco para 

desenvolver determinada atividade. E apesar das melhorias com as conquistas de direitos para 

os trabalhadores, essa realidade ainda é comum nos dias de hoje. 

As lutas sociais dos trabalhadores fizeram com que o Estado, por meio da 

implementação de políticas públicas no campo da saúde e segurança no trabalho, buscasse 

garantir ao trabalhador que seu trabalho fosse realizado em condições que contribuíssem para 

a melhoria da qualidade de vida, da realização pessoal e social, sem prejuízo para sua saúde e 

integridade física e mental (BRASIL, 2006b).  Um dos avanços relacionados à saúde do 

trabalhador foi a criação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, que 

se apresenta como a principal estratégia de organização da Saúde do Trabalhador no SUS. 

Essas políticas têm duas importantes dimensões: a técnica e a social. A dimensão 

técnica pressupõe a utilização dos conhecimentos e tecnologias mais adequados para dar 

respostas mais eficazes aos problemas e assegurar a credibilidade dos trabalhadores. Na sua 

dimensão social, encontram-se as demandas por saúde, que devem ser reivindicadas 

diretamente pelo trabalhador no serviço de saúde, somando-se as ações preventivas e/ou 

curativas. Desta forma o serviço de saúde configura-se como um microespaço de luta política 

e de produção de informação e conhecimento para o trabalhador (BRASIL, 2006b).   

É fundamental que o empregador ofereça treinamento e condições adequadas de 

trabalho aos seus empregados a fim de assegurar ao trabalhador local e condições apropriadas 

de trabalho, ou seja, um meio ambiente de trabalho salubre e seguro.  

No âmbito da Atenção Primária, especificamente na estratégia de Saúde da Família, 

vimos que os principais agravos à saúde do trabalhador que chegam à unidade são os 

acidentes de trabalho, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, a perda auditiva 
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induzida pelo ruído, a intoxicação por chumbo, as dermatoses ocupacionais, a intoxicação por 

agrotóxicos e os problemas que cercam o trabalho precoce.  

Assim, as ações de saúde ambiental e saúde do trabalhador devem estar articuladas nos 

serviços de saúde, uma vez que os riscos gerados direta e indiretamente pelos processos 

produtivos afetam o meio ambiente e a saúde das populações e dos trabalhadores (DIAS et al., 

2009). 

A unidade básica de saúde é, mais uma vez, a porta de entrada do SUS para os 

trabalhadores, atuando na prevenção, detecção, tratamento, acompanhamento ou 

encaminhamento do trabalhador aos outros níveis de complexidade do sistema. Acredito que 

as principais ações que podem ser desenvolvidas pela equipe de saúde da família relacionadas 

à saúde do trabalhador são: a oferta de assistência ao acidentado do trabalho ou ao trabalhador 

com suspeita de doença relacionada ao trabalho, assegurando a orientação e acesso a serviços 

de referência para garantir atenção integral; a vigilância em saúde e identificação das 

situações de risco; a educação em saúde para os trabalhadores; a notificação de acidentes; o 

mapeamento das atividades produtivas no território de atuação através da territorialização em 

saúde para a identificação dos problemas de saúde ambiental e de saúde do trabalhador e 

posterior intervenção.  

Gostaria de salientar que ao realizar a pesquisa sobre acidentes de trabalho para 

participar do fórum proposto na terceira aula pude perceber que na prática, não é tão fácil para 

o trabalhador conseguir aquilo que lhe é de direito, como por exemplo, a expedição de uma 

CAT ou a marcação de uma consulta de perícia no INSS para obter um benefício. Geralmente 

o trabalhador tem que acionar a justiça para garanti-los e é o Ministério Público, enquanto 

fiscal da lei e defensor do interesse da sociedade, que tem atuado para garantir que esses 

direito possam ser usufruídos pelos trabalhadores conforme assegura a constituição e as leis 

infraconstitucionais. 

Outro tema discutido no fórum e que chamou a atenção foi o número de relatos de 

acidentes perfurocortantes com trabalhadores da saúde. Quando estava na CCIH do Hospital 

Universitário acompanhei alguns casos e os acidentes acontecem das formas mais diferentes 

possíveis: falta de conhecimento da NR32, falta de atenção ao realizar um procedimento, ou 

por excesso de confiança pelo fato de estar na prática há tantos anos. Mas talvez o principal 

problema seja porque as pessoas sempre pensam: isso pode acontecer com o meu colega, mas 

comigo não! Elas só ficam realmente sensibilizadas e atentas para adotar os padrões de 

segurança recomendados quando o acidente acontece com elas ou com um colega muito 

próximo e de maneira grave. Na maioria dos estágios que passei conheci alguém que se 
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acidentou e o acidente em si não foi motivo suficiente para que se adotasse uma postura mais 

adequada. 

Portanto, esta disciplina foi oportuna para que conhecêssemos a relação entre saúde 

ambiental e saúde do trabalhador, os problemas e impactos na saúde do trabalhador, além de 

nos proporcionar a discussão sobre a temática e nos mostrar qual é o papel da Estratégia de 

Saúde da Família diante da saúde do trabalhador. 

 

 

4.10 – Atenção Básica de Saúde no Contexto da Saúde Bucal 

 

A primeira aula serviu para que conhecêssemos um pouco da saúde bucal e os 

modelos de assistência em Odontologia vigentes no Brasil até o momento, além da Política 

Nacional de Saúde Bucal cujo objetivo foi organizar o cuidado a saúde bucal a partir do ciclo 

vital, levando em consideração as características peculiares de cada etapa do ciclo de vida, 

para superar o modelo biomédico até então vigente. Sendo assim, as equipes de saúde bucal 

passaram a desenvolver ações focadas não só na doença, mas também na prevenção e 

promoção da saúde bucal levando-se em consideração o indivíduo como um todo e não 

apenas como uma boca doente. 

Na segunda aula aprendemos sobre o processo de trabalho e a organização da saúde 

bucal na Atenção Básica. Vimos que para elaborar, planejar e executar ações de saúde bucal é 

necessário conhecer os dados da realidade da população atendida através da realização de uma 

análise situacional para um levantamento das necessidades imediatas e a elaboração de um 

plano para implementar as ações em saúde bucal, acompanhá-las e avaliá-las (BRASIL, 

2004b).  

Além do uso de indicadores é necessário entender como as pessoas percebem sua 

condição bucal, pois o seu comportamento é condicionado pela percepção e pela importância 

dada a ela. Pois o cuidado à saúde bucal é fruto de uma construção cotidiana, que tem origem 

lá na infância, passando pela juventude, pela vida adulta até chegar à terceira idade. Se as 

pessoas não adquiriram hábitos saudáveis de higiene bucal ao longo da vida é difícil esperar 

que depois de certa idade passe a adquiri-los e praticá-los.  

Estas primeiras aulas serviram para que nós, profissionais não-dentistas, pudéssemos 

enxergar a atuação da Equipe de Saúde Bucal (ESB) além do consultório odontológico, mas 

na realização de atividades de promoção e prevenção da saúde bucal, como: visitas 
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domiciliares, ações de educação em saúde nas escolas, reuniões com a comunidade, palestras, 

controle de placa, escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor. 

Nas aulas seguintes discutimos a organização da Atenção à Saúde Bucal por meio do 

ciclo de vida, que compreende as seguintes etapas vitais: gestantes e bebês, crianças, 

adolescentes, adultos e idosos. Pudemos conhecer a situação epidemiológica de cada grupo, 

os principais problemas que os atingem, além dos cuidados em saúde bucal necessários em 

cada um desses ciclos de vida. Os fóruns de discussão foram muito importantes para a troca 

de experiências, pois os colegas que atuam na ESF puderam compartilhar as principais 

dificuldades que encontram em sua prática e como fazem para contorná-las.  

De acordo com Silva et al. (2010), apesar do reconhecimento da importância da saúde 

bucal como componente da qualidade de vida das pessoas, uma parcela importante da 

população brasileira não tem acesso às ações e aos serviços odontológicos. A Política de 

Saúde Bucal e suas diretrizes têm objetivos e metas claros para melhorar a atenção à saúde 

bucal da população, mas a realidade encontrada pelos profissionais de saúde é bem diferente. 

Ao conhecer os serviços de saúde em quatro municípios no interior do estado constatei que 

das equipes que conheci apenas um contava com ESB e nos outros três municípios havia uma 

espécie de rodízio do profissional dentista, que a cada dia da semana atendia em uma unidade 

diferente. Isso gerava atendimentos centrados na queixa do usuário; muitas vezes limitado por 

conta da falta de equipamento/estrutura ou material disponível pra a realização do 

procedimento, além da sobrecarga em cima da equipe de saúde bucal. Então como pode 

apenas uma equipe de Saúde Bucal, formada por um dentista e um técnico, ser responsável 

por praticamente todo um município? 

Observa-se que a prática odontológica na Estratégia de Saúde da Família ainda é vista, 

tanto por usuários como por parte dos profissionais, como uma prática meramente clínica com 

ênfase em atividades restauradoras. E como mudar essa visão se em muitos lugares não 

existem condições para isso? As equipes de saúde da família, principalmente as dos interiores, 

ainda sofrem quer seja por falta de recursos humanos e /ou pela falta de recursos materiais, o 

que acaba comprometendo o desenvolvimento das ações em saúde bucal planejadas a nível 

local, estadual e até mesmo nacional. 

Além disso, as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal sugerem que 75% a 

85% das horas trabalhadas pelo cirurgião-dentista no PSF sejam utilizadas na assistência 

curativa e apenas 15% a 25% sejam utilizadas para outras atividades como planejamento, 

capacitação e atividades coletivas (BRASIL, 2004b).  Entretanto, acredito que intensificar as 

atividades e programas educativos voltados para a promoção e prevenção da saúde bucal é 
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muito importante, pois assim os usuários se habituariam mais a ter acesso as atividades 

coletivas voltadas para uma prática adequada de higiene bucal, permitindo assim a aquisição 

de hábitos saudáveis de higiene - por conta do processo de educação continuada - e passariam 

a procurar o serviço de saúde não apenas no momento em que estivessem o problema 

instalado mas para buscar saúde. Pois, ao longo da disciplina, vimos como ações e cuidados 

básicos foram e ainda são muito importantes para diminuir o número de cáries e outros 

problemas bucais na população, como por exemplo: a fluoretação das águas de abastecimento 

público, o uso de cremes dentais fluoretados, a escovação dental supervisionada, a orientação 

sobre uma alimentação adequada durante as diferentes etapas de vida principalmente na 

gestação, a importância de uma boa higiene bucal, a atuação da ESB junto às escolas e 

associações, a orientação para as mães de como cuidarem dos dentinhos do bebê mesmo antes 

da sua descida, orientação aos idosos quanto sua saúde bucal (pois não é porque eles não têm 

mais dentes ou usam dentadura que não precisam ir ao dentista ou não precisam de 

acompanhamento odontológico ou não precisam ter cuidados com a boca), o ensino e a 

divulgação do câncer de boca além da orientação quanto ao autoexame, dentre tantas outras 

ações que são desenvolvidas não só pela ESB, mas por toda a equipe que compõe a estratégia 

de saúde da família.  

Afinal, um problema bucal atinge não só a boca do indivíduo, mas seu 

comportamento, sua vida e a qualidade dela. 

 

4.11 – Atenção Básica de Saúde a Pessoas com Deficiência 

 

A disciplina teve uma ótima proposta, pois objetivou sensibilizar os profissionais 

quanto a um grupo específico de usuários que procura e utiliza o sistema único de saúde: as 

pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Tivemos a oportunidade de conhecer a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, e a luta das Pessoas com 

Deficiência (PcD) para o reconhecimento de seus direitos e pelo desenvolvimento de uma 

sociedade mais inclusiva.  

Vimos que até pouco tempo não se ouvia tanto falar das pessoas com deficiência, 

como se elas não existissem. Sendo que a partir das lutas por inclusão social que elas e suas 

famílias puderam garantir seus direitos para uma vida mais digna. Hoje já é comum 

encontrarmos rampas, sinalização apropriada, transporte público adaptado, legislação e 

medidas governamentais voltadas para a inclusão da PcD no mercado de trabalho, para que 

http://www.medicina.ufc.br/moodle/course/view.php?id=387
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frequentem escolas comuns e/ou escolas especiais – dependendo do tipo de deficiência 

apresentada. 

De acordo com Chaveiro e Barbosa (2005), através da inclusão social, a família e a 

sociedade devem adaptar-se às necessidades das pessoas que apresentam alguma deficiência, 

para que essas pessoas possam desenvolver e exercer sua cidadania com autonomia e 

liberdade, numa sociedade na qual tem direitos e sobre a qual tem deveres. Portanto, para as 

pessoas portadoras de deficiência, a assistência prestada na área de saúde é um fator de 

inclusão social. 

Ao longo das aulas, conhecemos também diversos conceitos relacionados à temática 

da disciplina, os dados epidemiológicos, os fatores de risco associados a cada tipo de 

deficiência, e informações sobre como o profissional de saúde deve se portar diante de um 

usuário com deficiência e como a unidade básica de saúde pode atuar na atenção primária às 

PcD, prevenindo e promovendo saúde. Entretanto, acredito que o momento mais rico da 

disciplina foi o vídeo da última aula, onde pudemos acompanhar um debate em grupo sobre as 

expectativas e dificuldades das PcD para acessar os serviços de saúde. Isto nos permitiu 

conhecer um pouco mais a visão desse tipo de usuário do serviço.  

Os usuários relataram situações de constrangimento que passavam durante suas 

consultas; a dificuldade dos surdos para estabelecer comunicação com os profissionais de 

saúde; e, talvez, a situação mais desconfortável para os deficientes: os profissionais não se 

dirigem ao deficiente e, sim, ao acompanhante. Primeiro eles perguntam tudo ao 

acompanhante e depois é que se dirigem ao deficiente e, só se for necessário.  Isto nos 

mostrou que a presença do intérprete facilita a comunicação entre a PcD e o profissional de 

saúde, mas, ao mesmo tempo, não contribui totalmente para a sua inclusão social (da PcD), 

pois o profissional passa direcionar a consulta para o acompanhante e não para o usuário do 

serviço que é deficiente, inviabilizando assim um atendimento mais humanizado.  

Além disso, no vídeo, também relataram como gostariam de ser atendidos nos serviços 

de saúde: que os profissionais fossem mais humanizados, sensíveis às necessidades dos 

deficientes e, que a estrutura física dos serviços fosse adaptada para os portadores de 

deficiência física, pois sabemos que poucas estruturas obedecem às normas de acessibilidade. 

No caso dos deficientes físicos, principalmente os cadeirantes, percebe-se a existência de 

dificuldades relacionadas à acessibilidade ao serviço de saúde, como por exemplo: falta de 

rampas, elevadores, de portas maiores nas salas, banheiros e salas adaptados para cadeirantes, 

entre outras adaptações. Isto pôde ser facilmente constatado por mim ao visitar uma unidade 
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básica de saúde próxima a minha residência para responder a última atividade da disciplina 

sobre as condições de acessibilidade aos serviços de saúde. 

De acordo com Castro et al (2011), a discussão desses itens transcende a simples 

abordagem presença/ausência de obstáculos ao uso de serviços de saúde, alcançando um tema 

mais amplo e bastante importante em saúde pública: a equidade, que além de ser um dos 

pilares do SUS, é um princípio da justiça social.  

Acredito que os serviços de saúde precisam garantir a acessibilidade das PcD às 

unidades de saúde/ambulatórios/hospitais, não só o acesso físico, mas o acesso às informações 

e aos serviços disponíveis no SUS.  Afinal, as PcD, como qualquer outro cidadão, têm direito 

de levar uma vida normal, com acesso igual à saúde, educação, trabalho e lazer.  

Gostaria de citar um estudo que apontou algumas dificuldades encontradas pelos 

enfermeiros ao realizar o atendimento a clientes surdos ou com deficiência auditiva, como por 

exemplo: a falta de informações e auxílios, a inexperiência, problemas de comunicação, 

falta de preparação e contatos esporádicos (GOMES et al., 2009). Mesmo diante destas 

limitações, esses profissionais buscam condições de ofertar uma assistência razoável para 

estas pessoas. Outro fato que chamou atenção no estudo refere-se aos sentimentos de angústia 

e ansiedade dos profissionais de enfermagem, pois eles queriam ajudar os clientes, mas não 

sabiam como, pois não conseguiam entendê-los nem compreender suas queixas, o que gerava 

um sentimento de frustração nos profissionais por não conseguirem prestar o devido cuidado a 

estes clientes.  

As PcD possuem maior necessidade de uso de serviços de saúde para a manutenção de 

sua integridade física e mental, pois indivíduos com deficiência estão mais expostos a 

comorbidades associadas à sua deficiência (CASTRO et al., 2011). Daí a necessidade de 

disciplinas deste tipo, para sensibilizar os profissionais da saúde sobre as necessidades das 

PcD, as dificuldades enfrentadas para conseguir chegar ao serviço de saúde. Só ao conhecer 

essa realidade é que os profissionais poderão prestar melhor assistência às PcD, por meio de 

um cuidado mais humanizado. 
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4. CONCLUSÃO  

 

O Curso de Especialização em Saúde da Família me fez refletir sobre as práticas da 

Equipe de Saúde da Família e este portfólio demonstrou o que apreendi ao longo do Curso. 

Sua construção não foi fácil, mas foi muito gratificante, pois instigou minha criatividade, 

minha curiosidade, aumentando o interesse  pela  pesquisa, além de me auxiliar  a relacionar 

os  conhecimentos  adquiridos durante a graduação e depois dela ao cotidiano da Estratégia de 

Saúde da Família. Afinal, compartilhar informações e construir conhecimentos junto a 

diferentes profissionais que já atuam no Programa de Saúde da Família também é uma forma 

de aprendizado e preparação profissional. 

Ao longo do curso pudemos perceber que a construção do SUS e, mais precisamente, a 

assistência prestada pelo Programa Saúde da Família, requer investimentos nos trabalhadores 

da saúde em várias dimensões, e particularmente, no que diz respeito à educação permanente, 

que visa, além da melhoria dos serviços de saúde, a alcançar níveis de qualidade de vida 

almejados pela população. Por isso é tão importante iniciativas como a do CESF promovido 

pelo UNA-SUS em parceria com a UFC, uma vez que favoreceu a capacitação daqueles 

profissionais que são os principais atores na construção de um sistema de saúde voltado para a 

prestação de serviços à população. 

Durante os módulos, pudemos participar de encontros presenciais, fóruns, chats, e 

realizamos a construção do portfólio, que sem dúvidas, foi uma das construções mais 

importantes do curso, pois, por meio dele, pude refletir sobre todo o processo de formação 

pelo qual passei, bem como as dificuldades enfrentadas e os avanços obtidos ao desenrolar de 

cada disciplina.  Além disso, sempre houve por parte dos conteudistas a preocupação de 

aproximar ao máximo o conteúdo visto em aula com o cotidiano do trabalho de uma equipe 

de saúde da família.  

Outros pontos importantes abordados durante todo o curso foram: a questão da saúde 

ser considerada como direito de cidadania, a prestação de um cuidado integral ao usuário do 

sistema, a humanização das práticas de saúde, a importância da participação comunitária e a 

reestruturação do processo de trabalho da equipe de saúde da família, baseando-se em práticas 

de saúde fundamentadas na prevenção de doença e promoção da saúde e da qualidade de vida 

da população, envolvendo sempre ações individuais e coletivas.   
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Além disso, ao construir este portfólio, pude perceber a  correlação existente entre 

as disciplinas, que se integraram perfeitamente, formando um currículo multi e 

interdisciplinar.  

Entretanto, também pudemos ver a discrepância entre o que é preconizado pelas leis e 

diretrizes do SUS e a realidade vivenciada pelas diferentes Equipes de Saúde da Família. Ao 

compartilhar saberes junto aos colegas pude perceber que existe uma grande vontade destes 

profissionais em prestar à sua comunidade um serviço de qualidade, apesar de muitas vezes 

não terem condições para isto.  

Outro impacto positivo do curso foi a oportunidade dada aos profissionais que não 

atuavam diretamente na estratégia de saúde da família, mas que tinham interesse nesta área. 

Este foi o meu caso. Durante o curso não trabalhava diretamente na ESF, mas isso não me 

impediu de realizar as atividades propostas nem atrapalhou meu aprendizado e sim instigou 

minha curiosidade para visitar diferentes serviços de saúde, conhecer seu funcionamento e sua 

realidade. Além disso, posso afirmar que ao término do curso adquiri uma nova visão da ESF, 

e uma qualificação profissional que me permite entender a estratégia de saúde da família sob 

uma perspectiva muito mais ampla e vislumbrar sua importância na reorganização do SUS. 

Portanto, essa convivência e todo o conhecimento apreendido ao longo dos semestres 

me fizeram conhecer, refletir e valorizar, ainda mais, o trabalho realizado pelos membros que 

compõem a Estratégia de Saúde da Família, além de me conferir uma qualificação e um 

aprendizado tanto profissional quanto pessoal. Por isso, espero que a oportunidade que me foi 

dada para participar deste curso, seja ofertada a outros colegas, que atuam na ESF ou que 

tenham interesse em um dia atuar nela, pois iniciativas como esta da UNA-SUS só fortalecem 

a importância do Programa de Saúde da Família e, consequentemente, a consolidação do 

SUS. 
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