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RESUMO 

Esta monografia é um resumo sobre os diversos assuntos que fazem parte do trabalho das 

equipes da Estratégia de Saúde da Família, que é uma estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, composta por uma equipe multidisciplinar, e que permite que todos os brasileiros 

tenham acesso ao Sistema Único de Saúde. Tem o objetivo de mostrar, de forma sucinta, as 

principais nuances que compõem o atendimento da atenção básica e de que forma o 

conhecimento desses assuntos influencia a atividade profissional da equipe. Foi feito através 

de relato de experiência e de pesquisa de algumas publicações. Os resultados nos remetem a 

uma mudança de pensamento e/ou comportamento em relação à atenção, ao acolhimento do 

paciente e à importância da educação em saúde. Conclui-se que a educação é o principal fator 

de mudança na melhoria da qualidade do atendimento.  

 

Palavras-chave: Educação à Distância, Programa Saúde da Família, Educação em Saúde. 
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ABSTRACT  

 

 

This paper is a summary of the various issues that are part of the team work of the Family 

Health Strategy, it is a strategy of reorienting the care model, composed of a multidisciplinary 

team, which allows all brazilian people to have access to Unified Health System.  It aims 

to show the main topics that make up the primary care service and how the knowledge of 

these issues affects the activity of the professional team. It was done through the 

reporting of research experience and some publications. The results lead us to a change of 

thinking and / or behavior in relation to the attention, to the patient’s care and the 

importance of the health education. I conclude that education is the main change factor in 

improving the quality of care. 

 

 

 

 

Key words: Education, Distance; Family Health Program; Health Education 
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1. INTRODUÇÃO  

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 

1988, através da Lei Orgânica de Saúde n° 8.080, de 19 de dezembro de 1990, para que 

toda a população brasileira pudesse ter acesso ao atendimento público de saúde. Em 28 

de dezembro de 1990 foi lançada a Lei 8.142 que trata do controle social, ou seja, a 

participação da população na gestão do SUS. Antes o acesso à saúde era restrito às 

pessoas que contribuíam para a previdência social, o que excluía a maior parte da 

população. Existem alguns princípios em que o SUS se baseia, dentre os principais 

temos: equidade, integralidade, universalidade, descentralização e participação popular. 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi criada para reorientar o modelo assistencial, 

como um processo dinamizador do SUS, com implantação de equipes multiprofissionais 

em unidades básicas de saúde, que são responsáveis pelo acompanhamento de um 

número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As 

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

de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. 

Para que haja uma atenção básica de qualidade é muito importante a 

educação continuada dos profissionais envolvidos no processo. Por isso é que foi criada 

a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, uma estratégia que visa 

transformar e qualificar a atenção à saúde, os processos formativos, as práticas de saúde 

e pedagógicas, além de incentivar a organização das ações e dos serviços. 

Foi através dessa política que se criou o curso de Especialização em Saúde 

da Família, na modalidade semipresencial, com o objetivo de capacitar os profissionais 

que atuam, principalmente, na atenção básica. Essa modalidade à distância facilitou 

muito a participação dos profissionais já que os horários são flexíveis, não atrapalhando 

a carga horária de trabalho, é gratuito e pode ser feito em nossa própria casa.   

Sou cirurgiã-dentista, trabalho no Programa de Saúde da Família desde 

2002, portanto com quase 10 anos de experiência na área. Minha Unidade Básica de 

Saúde se localiza na zona rural do município de Jaguaretama, interior do Ceará. Após 

tantos anos de PSF percebi que não dominava muitos dos problemas que apareciam no 

cotidiano da unidade, principalmente aqueles que não foram vistos no meu curso de 

graduação. Aprendi muito, ao longo dos anos, no contato direto com o paciente e com o 
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trabalho em uma equipe multiprofissional, mas sempre achei que poderia aprender mais. 

Foi isso que me levou a procurar o curso de especialização, no intuito de me preparar 

melhor para enfrentar esses problemas que aparecem no dia a dia e poder oferecer um 

atendimento eficiente e de qualidade aos meus pacientes. 

Esse trabalho foi feito para mostrar os diversos assuntos abordados no curso 

de especialização, mostrando uma nova óptica do que é a Estratégia de Saúde da 

Família, um programa feito para dar atendimento de qualidade e tornar a saúde acessível 

a toda a população.   
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2. METODOLOGIA 

Esse Trabalho Técnico Científico foi feito, principalmente, através de relato 

de experiência, com pesquisa de alguns artigos científicos para o devido embasamento 

teórico. 

O Curso de Especialização foi realizado através do método de Educação à 

Distância, na modalidade semipresencial. Foi composto por 11 módulos em que se 

abordaram os seguintes temas: Educação à Distância; Processo de Trabalho em Saúde; 

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

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

Família; Atenção Básica à Saúde no Contexto da Saúde Bucal; ABS Pessoas com 

Deficiência; Interdisciplinaridade, Bioética e Abordagem Integral dos Processos de 

Saúde; Tecnologia para abordagem do indivíduo, da família e da comunidade – práticas 

pedagógicas em atenção básica à saúde; Planejamento e Avaliação de Ações de Saúde. 

O trabalho constou de fóruns, chats, portfólios e provas presenciais, sempre 

incentivando a troca de experiência entre os aprendizes. O curso se realizou no período 

de 02 de agosto de 2010 a 11 de setembro de 2011, contabilizando uma carga horária de 

384 horas.    

Os Portfólios foram produzidos, principalmente, a partir de relatos da prática 

profissional, das reflexões feitas sobre cada aula, das discussões nos fóruns, onde houve 

troca de informações entre os aprendizes, e através da leitura de alguns artigos 

científicos para embasamento teórico.  

Os Portfólios desse trabalho foram organizados em tópicos, sendo cada um 

correspondente a uma disciplina cursada, e na ordem em que elas foram vistas.  

 Para realização desse trabalho, não foi necessária a aprovação no Comitê de 

Ética e Pesquisa em Seres Humanos (CEPSH), pois se trata de um relato de experiência. 

Houve respeito aos princípios éticos contidos na Resolução 196/96, que norteia a ética 

na pesquisa com seres humanos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Disciplina 01 – Processo de Trabalho em Saúde 

 

O conceito de saúde tem mudado ao longo dos anos. Antes achávamos que 

saúde era ausência de doença, mas hoje sabemos que é muito mais do que isso. Hoje 

não devemos falar só em curar doenças, mas também em promover saúde. O paciente 

deve ser avaliado holisticamente, como um ser biológico e social, que interage com 

outros seres e com o ambiente em que vive.  

 

Muitos profissionais de saúde realizam seu trabalho quase mecanicamente, 

só pensando em receber o salário no final do mês, sem se questionar se estão 

trabalhando corretamente. Devemos sempre pensar se estamos fazendo o melhor que 

podemos para darmos um atendimento de qualidade a nosso paciente. Mas será que os 

pacientes colaboram? Muitas pessoas nos procuram ainda com o pensamento 

imediatista, indo à unidade de saúde apenas para receber medicação. E os governantes, 

esses procuram fazer sempre o melhor para a população? Na maioria das vezes não. A 

realidade é que os profissionais, normalmente, não contam com infraestrutura adequada, 

com insumos suficientes, além de receberem um salário aquém do merecido. 

Uma solução para esses problemas, apesar de ser a longo prazo, é a 

educação. Os gestores deveriam investir mais na qualificação dos profissionais de 

saúde, no esclarecimento da população sobre seus direitos e sobre a forma de se 

prevenir contra determinadas doenças.  

 

Em áreas densamente povoadas, com alto índice de pobreza e com 

condições mínimas de higiene, é muito mais fácil a proliferação de doenças. O 

profissional de saúde que irá tratar dessa população deve ter consciência desses 

problemas, tratando essas pessoas de acordo com a realidade, sabendo dos problemas 

sanitários que existem, do tipo de alimentação, da água que é consumida e do grau de 

instrução dessas pessoas. São essas peculiaridades que fazem a diferença. A 

comunicação é essencial, nas suas diferentes formas para a obtenção de devido êxito. 
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“As condições de habitação e as condições ambientais do 

peridomicílio, a existência de restrições no acesso à alimentação e a 

outros bens fundamentais para a reprodução da vida, as 

características físicas das atividades realizadas no trabalho, assim 

como as condições do ambiente em que se realiza o trabalho podem 

implicar uma série de riscos à saúde que, em geral, estão além da 

possibilidade de controle por parte dos indivíduos. Essas condições 

são essencialmente determinadas pela posição dos indivíduos na 

hierarquia social e na divisão social do trabalho e da renda.” (FARIA, 

2009) 

 

Uma população organizada através de redes sociais consegue mostrar o 

potencial mobilizador da sociedade civil. Para isso é preciso que as pessoas conheçam 

seus direitos e deveres e que não fiquem apáticas esperando que tudo “caia do céu”. 

 

Hoje podemos dizer que a realidade é outra se a compararmos com a de 18 

anos atrás, quando foi implantado o Sistema Único de Saúde, mas ainda está muito 

distante do ideal, muita coisa ainda não saiu do papel. 

 

 

3.2 Disciplina 02 – Modelo Assistencial e Atenção Primária à Saúde  

 

Vimos nesta aula a prestação de cuidados de saúde a Dona Maria. Podemos 

observar algumas diferenças entre os cuidados nas duas fases: antes e depois do AVC 

(acidente vascular cerebral). É o que veremos a seguir. 

 

EFICÁCIA (“diz respeito à possibilidade de a ação desenvolvida resultar na solução do 

problema para o qual a ação está dirigida”): 

Dona Maria foi à unidade de saúde para resolver o problema de cefaléia 

constante. O profissional de saúde diagnosticou hipertensão arterial (provável causa da 

cefaléia) e medicou-a. Não lhe foram dadas orientações quanto à alimentação, à prática 

de exercícios físicos, e a paciente, aparentemente, não ficou sendo acompanhada pela 

equipe para saber se estava controlando a hipertensão (pelo menos não há referência no 

texto) já que tomava o medicamento irregularmente. Assim, com os dados disponíveis, 

supõe-se que não houve eficácia nessa primeira fase, o que levou ao agravamento do 

quadro de saúde da paciente. 
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Na segunda fase houve eficácia, pois os profissionais de saúde fizeram 

visitas domiciliares, avaliaram a saúde da paciente e orientaram quanto aos cuidados de 

alimentação, medicação, higiene e cuidados no tratamento e prevenção das escaras de 

decúbito. 

 

EFICIÊNCIA (“diz respeito à relação custo/benefício, da nossa capacidade de utilizar 

bem os recursos disponíveis e produzir a maior quantidade possível de ações”): 

 

Não houve eficiência, pois os profissionais da equipe poderiam ter 

acompanhado e orientado melhor a paciente, evitando os gastos e danos que houve com 

o AVC.  

 

EFETIVIDADE (“diz respeito à combinação dos dois atributos anteriores): 

Não houve efetividade, já que não houve eficácia e eficiência. 

 

EQUIDADE (“conhecer as situações de risco e de vulnerabilidade e distribuir as ações 

em função desse diagnóstico”): 

Houve eqüidade, pois na primeira fase a paciente precisou de atendimento 

básico, foi atendida, depois precisou de tratamento hospitalar, sendo atendida e ao 

retornar ao domicílio voltou para o atendimento básico, necessitando de 

acompanhamento domiciliar, onde também foi devidamente atendida. 

 

OPORTUNIDADE (“diz respeito ao momento em que oferecemos o cuidado, ou seja, 

se ele acontece no momento que é necessário”): 

Houve oportunidade de controle da doença (hipertensão) antes do AVC, já 

que foi diagnosticada a tempo, porém a paciente, seja por descuido, seja por falta de 

orientação, não seguiu o tratamento corretamente. 

 

CONTINUIDADE (“diz respeito à forma como o cuidado iniciado em um nível 

assistencial se articula e continua em outros níveis assistenciais em função das 

necessidades do usuário”): 

Houve continuidade, já que a paciente, havendo necessitado de atendimento 

na atenção básica na primeira fase, foi atendida; sofreu um AVC sendo referenciada 



 

 

17 

para atendimento de média complexidade e depois foi contrarreferenciada para a 

atenção básica, sendo atendida de acordo com a necessidade. 

 

ACESSIBILIDADE (“diz respeito à dificuldade ou facilidade de se ter acesso a uma 

ação de saúde”): 

Houve acessibilidade, já que nas vezes em que a paciente necessitou foi 

atendida, tanto nas consultas, como no acesso à medicação, na hospitalização, nas 

visitas domiciliares.  

 

ACEITABILIDADE (“relaciona-se com a aceitação de uma determinada ação pela 

população”): 

Não houve muita aceitabilidade da paciente quanto à forma de tratamento já 

que não tomava a medicação regularmente, não seguindo a orientação dos profissionais 

de saúde. 

 

OTIMIDADE (“diz respeito ao custo/benefício de uma ação”): 

Houve otimidade tanto na primeira fase quanto na segunda, já que a paciente 

controla a hipertensão para prevenir o agravo (AVC), o que dá a ela maior qualidade de 

vida com limitações pós AVC, mediante orientação e tratamento de acordo com suas 

necessidades.  

 

LEGITIMIDADE (“diz respeito à representação social de uma ação”): 

A população, de uma forma geral, já está mais consciente sobre a 

importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do controle da hipertensão arterial, 

porém Dona Maria não deu a importância devida ao caso já que não tomava a 

medicação regularmente, não seguindo a orientação da Equipe de Saúde. 

 

ÉTICA (“o cuidado prestado pela equipe deve ser eticamente adequado”): 

Houve ética por parte da paciente, já que respeitou a hierarquia, procurando 

o serviço da atenção básica inicialmente, sendo, a partir daí, referenciada e 

contrarreferenciada pelos profissionais de saúde. 

Também houve ética por parte da equipe, pois a paciente recebeu 

atendimento de diferentes profissionais, de acordo com a necessidade, como, por 

exemplo, na segunda fase, a agente comunitária de saúde reconheceu suas limitações e 
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chamou a auxiliar de enfermagem, que orientou a família e depois comunicou o fato à 

enfermeira da equipe, que era mais capacitada para o caso. 

 

3.3 Disciplina 03 – Saúde Mental e Violência 

 

O campo da saúde mental teve um grande avanço recentemente, com a 

Reforma Psiquiátrica e a Reforma Sanitária, que mudaram o foco de atenção à saúde do 

hospital para a comunidade. 

 

Os profissionais de saúde devem atentar para o fato de que o paciente não é 

só corpo, nem só mente, é um conjunto dos dois, influenciando-se um ao outro. Numa 

simples consulta devem não só tratar o problema, mas investigar sua causa, tornando 

assim o tratamento bem mais efetivo. Devem saber diagnosticar os transtornos mentais 

mais frequentes, encaminhando, se necessário, para os serviços especializados. Devem 

fazer orientações a esses pacientes e sua família, fazer acompanhamento frequente e 

conhecer a indicação dos principais psicotrópicos e seus efeitos colaterais, para o caso 

de necessidade de tratamento farmacológico. 

 

Antigamente as pessoas com sofrimento mental eram tratadas nos 

manicômios ou asilos, presos, sem contato com o mundo exterior à instituição, 

perdendo seu referencial de vida, sua individualidade, intimidade e autonomia. 

 

Atualmente sabemos que esse tipo de tratamento gera ainda mais 

sofrimento; daí por isso a substituição desse tipo de instituição por serviços que 

permitam o contato do paciente com a comunidade e com a família.  

 

Podemos citar três tipos de locais especializados para tratamento 

psiquiátrico utilizados atualmente:  

1 – CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). Indicado para os casos menos 

graves. O paciente convive com a família e a comunidade, priorizando o fortalecimento 

desses laços, indo ao CAPS só para o tratamento e acompanhamento.  
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2 – Residências Terapêuticas. São espaços urbanos (casas), criados para 

atender a necessidade de moradia de portadores de transtornos mentais graves que não 

tenham como ser reinseridos na família. Permitem que o paciente more e circule na 

comunidade, sendo que cada casa respeita as necessidades, gostos e hábitos de seus 

moradores, possuindo um cuidador capacitado para isso. É um processo de reabilitação 

que procura uma progressiva inclusão social. Cada residência deve estar referenciada a 

um CAPS. 

3 – Leitos Psiquiátricos em Hospitais Gerais. São leitos utilizados para 

tratamento de emergência e/ou urgência psiquiátrica, e, assim que possível, devem os 

pacientes ser encaminhados para as residências terapêuticas ou CAPS. 

 

Nos municípios de pequeno porte, muitas vezes não há serviços 

especializados, tornando a responsabilidade das equipes de saúde da família ainda 

maior. Os profissionais da equipe têm que estar atentos a mudanças de comportamento 

nos seus pacientes, como um aumento no número de consultas, necessidade excessiva 

de atenção, manifestações emocionais inesperadas, etc. Devem fazer a “escuta 

sensível”, mostrando ao paciente que se importa com seus problemas e que quer ajudá-

lo. A criação de grupos na comunidade, homogêneos ou não, para terapias dessas 

pessoas é um recurso muito interessante e eficaz para ser trabalhado no Programa Saúde 

da Família.  

 

O importante é que esses tratamentos atuais permitem ao paciente manter 

contato com a família e a comunidade, tornando o tratamento mais fácil e menos 

doloroso para as pessoas com sofrimento mental. Elas devem se sentir úteis, sendo 

muito importante um trabalho remunerado, quando possível, para que elas se sintam 

valorizadas e integradas à sociedade. 

 

Temos que nos preocupar com a violência contra essas pessoas portadoras 

de sofrimento mental, sejam elas deficientes mentais, depressivos, alcoólatras, usuárias 

de drogas, com transtornos obssessivo-compulsivos, pois todas elas possuem algum 

desequilíbrio emocional, merecendo a atenção dos profissionais de saúde.  
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3.4 Disciplina 04 – Saúde da Mulher  

 

A mulher atual deve ser vista como ser biológico e social, que participa 

ativamente da sociedade, lutando para ter seus direitos preservados. Elas são maioria na 

população e, consequentemente, na clientela do SUS, principalmente devido ao 

aumento da expectativa de vida e à maior preocupação com a saúde. 

 

Houve grandes mudanças na participação da mulher na família e na 

sociedade, dentre elas: crescente participação feminina no mercado de trabalho, 

aumento da escolaridade e aumento de sua contribuição na renda familiar. 

 

A mulher está sendo muito absorvida no mercado de trabalho, porém em 

serviços que exigem menor qualificação, geralmente de caráter temporário e com menor 

remuneração. Observa-se um aumento do trabalho informal, sem proteção social.  

 

“Dos 56,1 milhões de famílias brasileiras, 29,4% são 

chefiadas por mulheres (BRASIL, 2006a). Geralmente vivem com os 

seus filhos e não possuem um companheiro com quem dividir os 

encargos familiares, ao contrário dos homens chefes de família.” 

(NUTEDS, 2010) 

 

Com o aumento da escolaridade feminina houve diminuição da fecundidade 

e da mortalidade infantil. 

 

Direitos reprodutivos e planejamento familiar 

A proteção legal dos direitos reprodutivos no Brasil surgiu depois de um 

longo processo de luta, e atualmente o planejamento familiar é dever do estado, como se 

lê no artigo 226, parágrafo 7 da Constituição: 

“Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana 

e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão 

do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 

científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 

coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.” 

 

O planejamento familiar feito na atenção básica garante ao homem e à 

mulher o direito de ter ou não filhos. Os usuários são atendidos por equipe 

multidisciplinar, recebem orientações sobre os métodos contraceptivos, conhecendo as 

vantagens e desvantagens de cada um. Os principais métodos disponibilizados pelo SUS 
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são: preservativo masculino e feminino, anticoncepcional oral e injetável, DIU, 

laqueadura. Deve-se dar preferência aos métodos reversíveis, mas infelizmente a prática 

da laqueadura vem crescendo muito no Brasil. Também deve ser dada assistência em 

casos de infertilidade conjugal, referenciando, se necessário, para serviços 

especializados. 

“... esse modelo pressupõe que a mulher é um ser único, 

complexo, com sentimentos e autonomia. Os profissionais de saúde 

devem informar e dividir as decisões e responsabilidades com elas, 

equilibrando a tecnologia e o humanismo, abertos a outras práticas e 

enfocando a prevenção.” (Serruya et al, 2004) 

 

Assistência durante a gestação e o puerpério 

A gestação é um estado fisiológico da mulher, e só 25% das gestantes 

apresentam riscos, sendo que, geralmente, podem ser prevenidos na atenção básica. As 

causas mais comuns de mortalidade materna são: infecções, hipertensão e hemorragia. 

 

Um pré-natal bem feito evita, na medida do possível, complicações. Deve 

ser feito por uma equipe multidisciplinar e multiprofissional e ser iniciado 

precocemente. O ideal seriam consultas intercaladas entre o médico e o enfermeiro, com 

frequência mensal até o sétimo mês, quinzenal até o oitavo mês e semanal daí até o 

parto. Não devemos esquecer que o acompanhamento do dentista é muito importante. O 

atendimento deve ser ético, cordial, valorizando o que é dito pela paciente, que deve ter 

autonomia para escolher o que acha melhor para si. Devemos conhecer o número de 

gestantes do nosso território, captá-las precocemente, iniciar as consultas, quando serão 

feitos a anamnese, exame físico, análise dos dados avaliando os riscos e formulando o 

diagnóstico, prescrição de medicamentos, preenchimento do prontuário e do cartão da 

gestante de forma legível; orientá-las sobre os cuidados e sobre as alterações 

fisiológicas dessa fase; solicitar exames laboratoriais, vacinação e referenciá-las, caso 

seja necessário. O tratamento odontológico deve ser feito, de preferência, no segundo 

trimestre, mas não é contraindicado nos demais períodos, pois alguns problemas bucais 

podem ser responsáveis por nascimento de crianças pré-maturas e de baixo peso. 

“A qualidade do pré-natal é garantida na medida em que 

as consultas individuais são complementadas com ações educativas 

(individuais, em grupo e a união de ambas) capazes de favorecer as 

mulheres quanto ao conhecimento sobre seu corpo e compreensão das 

alterações ocorridas, atuando de forma mais consciente e positiva no 

seu gestar e parir.” (Cardoso et al, 2007) 
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As principais queixas das gestantes devem ser explicadas de forma 

compreensível para que entendam que, geralmente, são alterações fisiológicas, naturais 

durante a gestação, orientando sobre a melhor forma de amenizar esses “problemas”. 

Podemos citar algumas dessas queixas: hemese (mais comum no primeiro trimestre, 

orientar para fazer refeições leves e frequentes, evitando gorduras e líquidos durante a 

alimentação); caimbras (mais comuns na segunda metade da gestação, para aliviar os 

sintomas pode-se fazer compressas quentes, massagens e mudanças na alimentação); 

hemorróidas (pode aparecer devido à constipação intestinal ou devido à elevada pressão 

do útero gravídico, sendo indicado ingerir muita fibra, beber muita água e evitar papel 

higiênico e alimentos condimentados); dor abdominal e lombar (a gestante deve dormir 

em decúbito lateral, corrigir a postura, ser orientada sobre técnicas de relaxamento e 

usar calçados baixos e confortáveis); corrimento vaginal (é normal, pois há um aumento 

da vascularização da vagina o que causa um aumento da secreção, que pode ficar mais 

branca e espessa); varizes (mais comum em pessoas com predisposição genética, 

orientar para elevar as pernas, não ficar em pé na mesma posição por muito tempo, usar 

meias de compressão); flatulências e constipação intestinal (aumentar a ingestão de 

fibras e evitar alimentos que fermentam muito, podendo ser usado dimeticona e 

supositório de glicerina); sangramento gengival (a gestante tem predisposição a ter 

gengivite, pois há um aumento da vascularização da mucosa bucal, mas com uma boa 

higiene esse problema é evitável).   

 

Após o parto teremos os cuidados com o recém-nascido e com a puérpera. 

Devemos reforçar sempre junto à mãe a importância do aleitamento materno exclusivo 

até o sexto mês, pois, além de ser um alimento completo para o bebê, através da sucção 

do peito há uma estimulação para a formação dos ossos da face, das arcadas dentárias, 

permite uma respiração e deglutição corretas. Orientar a mãe sobre a higienização 

correta da criança, sobre a alimentação, vacinação e sobre possíveis problemas e como 

evitá-los. Já a puérpera deve ser avaliada, no máximo, até o décimo dia, para saber 

sobre o parto e avaliar complicações. Outra avaliação deve ser feita entre 30 e 40 dias 

para fazer a revisão do parto e iniciar o planejamento familiar. Deve-se estar atento 

também à depressão pós-parto. É normal a mãe, nos primeiros dias pós-parto, apresentar 

certa tristeza, mas isso é um fenômeno autolimitado. Se esse sintoma persistir além do 

normal deve-se avaliar a necessidade de acompanhamento psicológico e prescrição de 

antidepressivos. 
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Prevenção de câncer de colo de útero e mamas 

A equipe da atenção básica deve estar preparada para orientar as pacientes 

sobre o auto-exame das mamas e sobre a importância de realizar a prevenção do câncer 

de colo de útero, uma vez ao ano, através do teste papanicolau. Após os 40 anos a 

realização de mamografia anualmente também é importante. Esses exames são 

importantíssimos para a detecção precoce desses tipos de cânceres, permitindo que haja 

maiores chances de cura.    

“O planejamento das ações de intervenção e controle da 

doença se dá, prioritariamente, no plano técnico, pelo diagnóstico 

precoce das lesões precursoras através do teste de Papanicolau, e se 

orientam pela distribuição dessas lesões segundo as faixas etárias das 

mulheres mais acometidas e pela periodicidade dos exames 

colpocitológicos, seguindo a lógica epidemiológica do risco e da 

relação custo-benefício/efetividade que norteiam as intervenções em 

saúde pública.” (Pinho & França Júnior, 2003) 

 

 

Climatério 

Pode ser definido como a fase de transição entre o período reprodutivo e o 

não reprodutivo. Nesse período acontecerá a menopausa que é o último ciclo menstrual 

da mulher. Devemos nos preocupar com algumas alterações sistêmicas que podem 

aparecer nesse período como: hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias, e devemos 

combater o tabagismo e a obesidade. Algumas mulheres possuem sintomas na fase do 

climatério, dentre eles: fogachos (principalmente na região de pescoço e rosto), 

palpitações, insônia, vertigens, diminuição da memória, parestesia, fadiga, secura 

vaginal. Para amenizar esses problemas pode-se fazer uso de terapias hormonais ou 

terapias alternativas, como ioga, massagens, prática de exercícios físicos, reeducação 

alimentar etc. 

 

Violência contra a mulher 

A violência ocorre quando, na relação entre duas pessoas, uma se vê 

transformada em objeto.  Geralmente a violência ocorre do homem contra a mulher, 

porém elas também podem ser violentas com seus parceiros, com as crianças e até com 

outras mulheres. 

 

De acordo com a Lei N.º 10.778, de 24 de novembro de 2003, Art. 1.º, § 2º.: 
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“Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência 

contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, 

inclusive decorrente de discriminação ou desigualdade étnica, que 

cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto no âmbito público quanto no privado. (Redação dada 

pela Lei n.º 12.288, de 2010)” 

 

A equipe de Saúde da Família deve ter um protocolo para abordagem e 

conduta nesses casos, orientando, registrando e encaminhando para o serviço de apoio 

legal e jurídico, caso seja necessário. Algumas situações devem ser encaminhadas para 

o serviço de urgência, como em casos de abuso sexual, lesões graves e/ou extensas, 

traumatismos cranianos e fraturas, estado de choque emocional, etc. 

 

É necessário fazer uma capacitação com os profissionais para que saibam 

fazer a identificação, o acolhimento, o tratamento e o encaminhamento das vítimas. 

 

Um grande passo para amparar, juridicamente, as mulheres, foi a criação da 

Lei N.º 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 7 de 

agosto de 2006. 

 

Apesar dos avanços, percebemos que as mulheres ainda se encontram em 

situação de desigualdade em relação aos homens e ao papel que representam na 

sociedade. Mudar essa realidade é uma conquista gradual, que depende de todos nós. 

 

 

3.5 Disciplina 05 – Saúde Ambiental, Acidentes Naturais, Artificiais e os Riscos 

para a Saúde da Família 

 

Não podemos falar em trabalho sem falar em ambiente e saúde, assim como 

não podemos falar em ambiente e/ou saúde e não falar em trabalho. Eles são 

inseparáveis e influenciam diretamente um ao outro. 

 

Antigamente as comunidades viviam em harmonia com o ambiente, usando-

o apenas de forma sustentável, sem agressões. Com a reforma industrial aconteceram 

muitas rupturas nas relações dos seres humanos com a natureza, e dos seres humanos 

entre si. Os homens foram substituídos pelas máquinas, e a produção e o consumismo 



 

 

25 

passarem a ser quase obrigatórios, sem haver preocupação alguma com o esgotamento 

dos recursos naturais. Com isso as agressões ao ambiente cresceram em larga escala, 

trazendo consigo desastres ambientais, tais como: destruição da camada de ozônio, 

aquecimento global, derretimento das calotas polares, tufões, enchentes, aumento das 

doenças, etc. 

“A pressão advinda da necessidade de produção em 

massa tem como consequência o uso desenfreado dos recursos 

naturais, gerando alterações irreversíveis ao meio ambiente. A vida 

em risco, o ambiente desrespeitado, o consumo ganhando verdadeiros 

fiéis, como uma religião de adeptos fervorosos, servindo a um deus 

mercado. Podemos ver assim a deslocação dos princípios que regem 

a vida. O ambiente visto apenas como insumo/recurso para a 

produção por uma imposição do mercado gera a extinção de milhares 

de espécies vegetais e animais.” (NUTEDS, 2011)  

 

Como aspectos do capitalismo temos: descartabilidade (trata tudo como 

mercadoria descartável, inclusive as pessoas); dissociação (separa trabalhadores, meios 

de produção, e produtos, como se fossem coisas independentes); contradição (diminui o 

trabalho vivo, que é quem produz o valor, tão exaltado pelo capitalismo) e consumismo 

(passa a ser objetivo de vida, expressão de melhoria das condições de vida). 

 

Ainda bem que as pessoas estão cada vez mais se conscientizando sobre 

esses problemas e suas consequências. Algumas indústrias estão procurando agredir 

menos o ambiente, fazendo reflorestamento, procurando diminuir os produtos 

poluidores, preservando mais os reservatórios de água, etc. Temos que nos preocupar 

com o futuro, com que mundo deixaremos para as futuras gerações.  

 

Saúde do trabalhador 

 
“No Brasil a saúde do trabalhador constitui uma área da 

Saúde Pública que tem como objetivos a promoção e a proteção da 

saúde do trabalhador por meio do desenvolvimento de ações de 

vigilância dos riscos presentes nos ambientes e condições de trabalho, 

dos agravos à saúde do trabalhador e a organização e prestação da 

assistência aos trabalhadores compreendendo procedimentos de 

diagnóstico, tratamento e reabilitação de forma integrada, no SUS 

(BRASIL, 2001).” 

 

Podemos defini-la, de acordo com a Lei 8.080/90, no seu art. 5º, parágrafo 

3º, como: 

“Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, 

um conjunto de atividades que se destina, através das ações de 
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vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho.” 

  

Colocar as leis em prática é um grande desafio, pois o mundo está dominado 

pelos ideais do capitalismo, para o qual a saúde do trabalhador é deixada em segundo 

plano, tornando-se mais importante a produção, o capital. 

 

Entende-se por trabalhadores homens ou mulheres que exercem atividades 

para sustento próprio e/ou de seus dependentes, seja no mercado de trabalho formal, 

seja no informal da economia.  

 

Também se considera trabalhador o não remunerado que trabalha no 

domicílio, o aprendiz ou estagiário e aqueles que estão afastados temporariamente ou 

definitivamente do mercado de trabalho por doença, aposentadoria ou desemprego. 

 

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que visa à promoção da saúde 

e redução da morbimortalidade dos trabalhadores, tem como ponto forte a RENAST 

(Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador). Compõe-se dos Centros 

Estaduais e Regionais de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), que 

desempenham algumas ações na Atenção Básica, como: 

 Assistência – diagnóstico e tratamento das doenças relacionadas ao 

trabalho; coleta sistemática da História Ocupacional; referência e contrarreferência; 

encaminhamento ao INSS para o provimento dos benefícios previdenciários. 

 Vigilância da saúde – vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental. 

 Informação – notificação dos agravos e das situações de risco para a 

saúde dos trabalhadores; alimentação do SINAN (Sistema de Informação de Agravos e 

Notificação). 

 Produção de conhecimento – identificação dos problemas que necessitem 

ser estudados ou investigados; participação em projetos e estudos. 

 Atividades educativas – orientação dos trabalhadores em nível individual 

e coletivo; educação permanente; produção e divulgação de material educativo. 

 Controle social – planejamento, programação, acompanhamento e 

avaliação das ações; discussão da organização dos processos produtivos e de suas 

consequências sobre a saúde e o ambiente.   
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As ações de saúde do trabalhador nos serviços de urgência e emergência são: 

assistência e informação. Já nos serviços de média complexidade temos: assistência; 

vigilância epidemiológica; informação; rede de apoio diagnóstico e terapêutico; 

produção de conhecimento; atividades educativas; educação permanente; e controle 

social. 

 

É muito importante que as ações da RENAST sejam incorporadas na 

atenção primária à saúde, especialmente na Estratégia de Saúde da Família. 

 

Principais agravos à saúde do trabalhador no Brasil 

Dentre os principais agravos à saúde dos nossos trabalhadores, podemos 

citar: acidentes de trabalho, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

(DORT), perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR), intoxicação por chumbo, 

dermatoses ocupacionais, intoxicação por agrotóxicos, problemas relacionados ao 

trabalho precoce. 

 

 Acidentes de trabalho 

A quantidade de acidentes de trabalho no Brasil é registrada pela CAT 

(Comunicação de Acidentes de Trabalho), junto à previdência social. Este registro é 

feito apenas para trabalhadores com carteira assinada, vinculados às empresas, 

trabalhadores rurais e avulsos para os quais a lei exige a emissão desse documento. 

Estão excluídos desse registro os trabalhadores domésticos, servidores públicos, 

autônomos, trabalhadores informais. Portanto isso nos leva a acreditar que a estatística 

relacionada a acidentes de trabalho no Brasil está muito abaixo da realidade já que a 

maioria dos trabalhadores brasileiros pertence a esse grupo que é excluído pela CAT.   

De forma resumida, o sistema de informação e registro funciona assim: a 

entrega da CAT pode ser feita ao INSS pelo empregador, segurado ou dependente, 

sindicato, ou profissional de saúde do SUS, onde essa CAT será cadastrada.  

Os acidentes podem ser: típicos (que ocorrem no local e hora de trabalho ou 

fora dele quando o trabalhador está executando ordem a serviço da empresa); de trajeto 

(ocorrem no percurso que o trabalhador faz de casa para o trabalho ou vice-versa, não 

importando o meio de locomoção); doenças relacionadas ao trabalho (doenças que são 

necessariamente causadas pelo trabalho e as que são precipitadas, desencadeadas ou 

agravadas por ele).   
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 DORT (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho) e LER 

(lesões por esforços repetitivos) 

As queixas principais de DORT na atenção básica são as lombalgias, dores 

em membros superiores e artralgias, sendo a maioria delas causada ou agravada pelo 

trabalho. Podemos citar alguns fatores de risco para esses agravos, como: ritmos 

intensos de trabalho, atividade de uso repetitivo dos membros superiores, pouca ou 

nenhuma pausa para descanso, jornada de trabalho prolongada, ferramentas 

inadequadas, mobiliário inadequado, exigência de trabalho em posições não 

fisiológicas, forte pressão por produtividade, exposição ao frio, a vibrações, etc. 

 

 Perda de audição induzida por ruído (PAIR)  

A exposição crônica a ruídos intensos leva, ao longo dos anos, à perda 

gradativa da audição. É um dos agravos mais comuns à saúde do trabalhador, sendo 

permanente e irreversível. Além da redução da audição, os trabalhadores com PAIR 

podem se queixar de zumbido nos ouvidos. Além disso, podem aparecer distúrbios 

sistêmicos como alterações do sono, irritabilidade, taquicardia, hipertensão arterial, etc. 

Para pessoas que trabalham com ruídos deve ser realizado, uma vez ao ano, o exame de 

audiometria tonal como forma de prevenção. A exposição aguda ao ruído pode levar ao 

trauma acústico, o que pode provocar surdez de condução, geralmente unilateral e que é 

reversível parcial ou totalmente. Devem-se utilizar sempre os equipamentos de proteção 

individual para evitar ou minimizar esses problemas. Vale lembrar que a exposição a 

alguns metais pesados e produtos químicos também pode levar à perda de audição, 

dentre eles o mais comum é a exposição ao chumbo.   

 

 Intoxicação por chumbo ou agrotóxico 

O chumbo é um dos metais mais tóxicos para o ser humano, e sua 

intoxicação pode provocar lesões no sistema nervoso, reprodutivo, gastrointestinal, nos 

rins, pressão alta, dor nos membros inferiores e anemia. A intoxicação por agrotóxico é 

uma das mais presentes do Brasil, principalmente entre os trabalhadores rurais. Estão 

expostos ao risco de intoxicação os trabalhadores ligados à produção e distribuição dos 

agrotóxicos e os ligados ao preparo e aplicação dos inseticidas, como trabalhadores 

rurais e agentes de endemias, pessoas que residem em áreas vizinhas àquelas onde são 

aplicados os agrotóxicos e as pessoas que consomem alimentos contaminados. 
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 Doenças respiratórias 

Encontramos com mais frequência a pneumoconiose, que se divide de 

acordo com o agente a que o trabalhador foi exposto, como, por exemplo: silicose 

(decorre da inalação de partículas pequenas de sílica livre); asbestose (decorrente da 

inalação de fibras de asbesto ou amianto); siderose (inalação de poeira mista de sílica e 

ferro); bissinose (inalação de poeira de algodão).  

 

Saúde ambiental 

O Brasil ainda não possui uma política de saúde ambiental formalizada, mas 

desde 1998 o Ministério da Saúde conduz um processo de elaboração dessa política, 

tendo por objetivo proteger e promover a saúde humana e colaborar na proteção do 

meio ambiente. 

“Conceitualmente, a saúde ambiental compreende 

práticas intra e intersetoriais e transdisciplinares sobre as relações dos 

seres humanos com o ambiente, com vistas ao bem-estar, à qualidade 

de vida e à sustentabilidade. A vigilância em saúde ambiental resulta 

do conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e entidades 

públicas e privadas, visando ao conhecimento e à detecção ou 

prevenção dos determinantes e condicionantes do meio ambiente que 

interferem na saúde humana. Tem a finalidade de recomendar e 

adotar medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e 

controle dos fatores de riscos relacionados às doenças e outros 

agravos à saúde, em especial: água para consumo humano; ar; solo; 

contaminantes ambientais e substâncias químicas; desastres naturais; 

acidentes com produtos perigosos; fatores físicos; e ambiente de 

trabalho.” (Dias et. AL, 2009) 

 

As ações da Vigilância em Saúde Ambiental (VAS) proporcionam o 

conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. A VAS tem como 

finalidade recomendar e adotar medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos 

relacionados às doenças e a outros agravos à saúde em relação ao ambiente. 

 

“Na perspectiva da saúde, o ambiente deve ser entendido 

como território vivo, dinâmico, constituído por processos políticos, 

históricos, econômicos, sociais e culturais, no qual se materializa a 

vida humana, por meio de políticas públicas formuladas utilizando o 

conhecimento disponível, com a participação e controle social. 

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 de modo 

particular.” (Dias et. al, 2009)  
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Saúde do Trabalhador e Saúde Ambiental na Estratégia de Saúde da 

Família 

É de grande importância para a efetivação das políticas de saúde do 

trabalhador e saúde ambiental que haja oferta de ações, nesse sentido, na Estratégia de 

Saúde da Família. Deve haver um acolhimento dos trabalhadores pelas equipes de saúde 

da família, aí deve ser feita a investigação da relação entre o adoecimento e o trabalho, a 

identificação das situações de risco e a adequada referência, quando necessário. É 

essencial que a equipe de saúde da família conheça bem seu território, e que saiba 

identificar as principais transformações ambientais locais e analisar o que essas 

transformações causam na saúde das pessoas, procurando debater com a comunidade 

esses problemas sociais e o modo como eles influenciam a vida das pessoas. 

 

“Uma coisa é certa, o nosso futuro não está 

escrito ou decidido. Somos construtores do nosso futuro. 

E o nosso futuro é viver.” 

Ricardo Pereira de Mattos 

 

 

3.6 Disciplina 06 – Atenção Básica de Saúde no Contexto da Saúde Bucal 

 

A estratégia de saúde da família (ESF) deve ser sempre baseada em um 

atendimento em equipe, com interdisciplinaridade, para que haja um melhor 

acolhimento e uma melhor resolutibilidade dos problemas. E nessa equipe é 

imprescindível a presença de uma equipe de saúde bucal (ESB). Os profissionais devem 

seguir os princípios e diretrizes do SUS, como universalidade do atendimento, 

integralidade, equidade, participação popular. 

 

As Equipes de Saúde Bucal podem ser do tipo: Modalidade I (composta de 

um CD e um ASB) e Modalidade II (composta de um CD, um ASB e um TSB). A 

primeira modalidade é a mais encontrada, principalmente devido à pequena quantidade 

de profissionais TSB no mercado de trabalho.  

 

O atendimento da ESB pode ser feito de dois modos: por linhas de cuidado, 

levando em conta a idade do paciente, como saúde da criança, saúde do adolescente, 

saúde do adulto, saúde do idoso; e por condição de vida, como saúde da mulher, saúde 
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do trabalhador, atendimento a portadores de necessidades especiais, atendimento a 

hipertensos e diabéticos. 

Alguns tipos de informações e cuidados para grupos específicos  

 

 Saúde da gestante 

A saúde da mãe influencia diretamente na saúde do bebê, portanto cuidando 

da gestante estaremos beneficiando mãe e filho. 

Durante a gravidez a mulher passa por muitas mudanças fisiológicas que a 

predispõem ao aparecimento de cárie dentária e doenças no periodonto. São fatores que 

influenciam o aparecimento de cárie na gestante: maior acidez da saliva, presença de 

enjoos, regurgitação, ânsia de vômito, dieta mais cariogênica, maior frequência na 

alimentação, higiene ruim. Já o aparecimento de doença periodontal na gestante se deve 

a uma mudança hormonal, que ocasiona um aumento na vascularização e 

consequentemente facilita o aparecimento de gengivite. O mais importante é saber que 

todas essas alterações só predispõem; portanto, se a gestante tiver uma boa higiene e um 

correto hábito alimentar, nenhum problema ocorrerá. A cárie prejudica o bebê, pois 

causa dor na mãe, o que a estressa. Já a doença periodontal pode provocar partos 

prematuros, bebês com baixo peso e quadros de pré-eclâmpsia.  

 

O tratamento bucal ideal deve ser feito entre o quarto e o sexto mês, mas 

pode ser feito em qualquer etapa da gravidez, se assim for necessário. Deve-se ter 

cuidado com o uso de anestésicos, de alguns medicamentos, realização de radiografias, 

e, no último trimestre, evitar o decúbito dorsal por períodos prolongados. 

 

As grávidas devem ser orientadas sobre a higiene correta, tanto da mãe como 

do bebê, sobre efeitos de alguns medicamentos, alimentação adequada, devendo evitar 

uso de álcool e fumo, etc. O medicamento tetraciclina e os suplementos de flúor podem 

causar manchas nos dentes do bebê, quando usados na época de formação dos dentes. 

Deve-se incentivar o autocuidado, hábitos saudáveis e desmistificar o tratamento 

odontológico. 
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 Saúde do bebê 

É fundamental que o profissional da equipe saiba orientar a mãe sobre a 

cronologia de erupção dos dentes do bebê, sobre as restrições no uso do flúor, a 

importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses, uso dos alimentos em 

colheres e copos após o desmame, correta higiene bucal do bebê, dieta, evitar as 

mamadeiras noturnas, etc. 

 

A amamentação, além de fornecer o leite ideal para a formação da criança, 

estimula a respiração correta e o correto posicionamento da língua, o que favorece o 

tônus muscular e causa uma estimulação sensorial e motora dos órgãos fono-

articulatórios.  Influencia diretamente na formação óssea da face, principalmente da 

cavidade bucal.  

 

A higiene bucal do bebê deve ser iniciada antes da erupção dos dentes, com 

uma fralda ou gaze molhada. Após a erupção dos primeiros dentinhos pode-se iniciar o 

uso da escova dental, porém com pouquíssimo ou nenhum creme dental já que a criança 

pode engoli-lo e ter problemas agudos ou crônicos com o excesso de flúor. 

 

A dentição decídua inicia sua erupção, normalmente, aos 6 meses e termina 

um pouco antes dos 3 anos de idade. A dentição decídua possui um total de 20 dentes. 

Alguns sintomas que podem ocorrer na época dessas erupções são: diarréia, salivação 

abundante, aumento de temperatura, sono agitado e até feridas pelo corpo. Já a dentição 

permanente inicia sua erupção aos 6 anos e tem uma pausa aos 12 anos, com a erupção 

do segundo molar permanente, voltando a erupção, dos dezoito aos 21 anos, do terceiro 

molar. Não há sintomas expressivos nesse período, às vezes só um desconforto local. 

Ao todo são 32 dentes na dentição permanente. 

 

A cárie é uma doença transmissível e pode passar da mãe para o bebê 

através do uso de talheres em comum, a mãe soprar a comida antes de dá-la a criança, 

beijo nos lábios, uso comum de escovas de dente, etc. Existe um tipo de cárie, muito 

agressiva, que chamamos de cárie de mamadeira ou cárie rampante, que ataca, de forma 

severa, principalmente os dentes anteriores. Causas mais comuns: alimentação noturna, 

mamar além do tempo necessário, falta de higiene correta e redução do fluxo salivar. A 

mãe deve ser orientada a evitar ao máximo o uso de chupetas, dedos e mamadeiras. 
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 Epidemiologia na infância e adolescência 

Devemos sempre conhecer o nosso território de atuação, conhecendo a 

realidade e as necessidades de cada grupo etário. Para isso devemos fazer um 

levantamento epidemiológico, que será uma espécie de guia de intervenção. 

 

Um índice muito utilizado nesses levantamentos é o CPO-D, que é obtido 

através do total de dentes cariados, perdidos e obturados em um determinado grupo 

etário, dividido pelo número de pessoas examinadas. 

 

Em estudos feitos pelo Ministério da Saúde foi constatado que o CPO-D 

aumenta de acordo com o aumento da idade, ou seja, são diretamente proporcionais. 

Aos 12 anos foi encontrado no Brasil um CPO-D de 2,7, considerado baixo pela OMS, 

já dos 15 aos 19 anos o valor foi de 6,1, já considerado alto.   

 

Na adolescência há uma maior prevalência de casos de gengivite, 

periodontite juvenil e cáries, talvez porque as pessoas desse grupo etário se descuidam 

mais da higiene, possuem uma dieta extremamente cariogênica, muitos fazem uso de 

álcool e fumo e possuem distúrbios alimentares, como a bulimia.  

 

Na idade adulta encontramos muitas mutilações, decorrentes de sequelas de 

cáries, pela presença de doença periodontal e doenças sistêmicas como a AIDS, 

diabetes, tuberculose, hanseníase, candidíase e câncer de boca. Há também o uso de 

fumo e álcool, que são bastante prejudiciais.   

 

 Epidemiologia na população idosa 

A falta de dentes causa dificuldades na mastigação (prejudicando todo o 

processo digestivo), dificuldades na fala, perda de autoestima, problemas na articulação 

têmporo-mandibular, dentre outros agravos.  

 

Os maiores causadores de perdas dentárias são: a cárie dentária (doença 

infecciosa multifatorial) e a doença periodontal (perda dos tecidos de sustentação do 

dente). Os idosos também estão mais sujeitos às cáries radiculares devido à retração 

fisiológica que ocorre nas estruturas de suporte no dente. 
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Segundo pesquisa feita no Brasil em 2003, o índice CPO-D dos idosos entre 

65 e 74 anos foi de 27,79, o que é muito alto, significando dizer que dos 32 dentes que 

possuímos na boca, quase 28 estão cariados, perdidos ou obturados. 90% desse índice se 

deu devido ao componente P (perdidos). 

 

Os fatores que mais contribuíram para isso foram o baixo acesso aos 

serviços de saúde bucal por parte dos idosos, falta de políticas públicas voltadas para 

esse grupo específico, aumento da quantidade de idosos no país, baixa escolaridade, 

algumas doenças sistêmicas, uso de alguns medicamentos, diminuição da salivação nos 

idosos (xerostomia), diminuição da coordenação motora, declínio visual, alimentação 

cariogênica, etc. Vale ressaltar que os idosos de hoje foram tratados por uma 

odontologia das primeiras décadas desse século, onde a odontologia era extremamente 

curativista, e não preventiva como nos dias atuais. 

 

No Norte e Nordeste a situação é ainda pior do que no restante do país, 

devido à grande população rural, a má distribuição de renda, ao menor grau de 

escolaridade, à falta de saneamento básico, à má alimentação, à grande demanda 

populacional e à baixa quantidade de profissionais para atendê-la. 

 

Uso do Flúor 

O uso do flúor é muito importante para o combate à cárie, pois ele ajuda no 

processo de remineralização dos dentes. Ele pode ser usado de forma tópica ou 

sistêmica, de acordo com a necessidade da cada grupo.  

 

A fluoretação das águas é o tipo mais democrático de uso do flúor já que 

beneficia toda uma população, contanto que haja abastecimento público de água no 

local. O uso de dentifrício com flúor também é um meio muito efetivo já que é feito 

diariamente, na própria residência. Também pode ser feito o bochecho com flúor, 

aplicação tópica de flúor gel, escovação dental supervisionada e uso de suplementos de 

flúor (praticamente não é mais feito). Esses métodos são fáceis de fazer, de relativo 

baixo custo, porém precisam ser feitos continuamente e só beneficiam grupos 

específicos, como por exemplo, os escolares. 
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Precisa-se ter cuidado com a dosagem utilizada, pois o flúor em quantidade 

elevada torna-se tóxico. Essa toxicidade pode: ser aguda (altas doses de uma só vez), o 

que pode causar náusea, vômito, dor abdominal e até morte; e crônica (dose um pouco 

acima do normal, mas por um período prolongado), que causa fluorose, em diferentes 

graus de severidade.  

 

Conhecendo todas essas particularidades, desses diferentes grupos, podemos 

oferecer um atendimento de muita qualidade e eficiência aos nossos pacientes. O 

atendimento deve ser sempre voltado à promoção de saúde, trabalhando-se a educação, 

a prevenção e a reabilitação, quando necessário. Já nos distanciamos muito da 

odontologia do século passado, extremamente curativista e mutiladora, mas ainda há um 

longo caminho até atingirmos o “ideal”, nesse terreno. 

 

3.7 Disciplina 07 – Atenção Básica à Saúde das Pessoas com Deficiência 

 

Todas as pessoas, independentes de serem portadoras de deficiência ou não, 

devem ter acesso à saúde, educação, lazer, trabalho e previdência social, porém isso não 

corresponde a nossa realidade.  

O direito de acessibilidade em edificações de uso público deve ser respeitado 

como uma importante forma de inclusão social. 

“A existência de barreiras físicas de acessibilidade ao 

espaço urbano acaba por impedir o deslocamento de pessoas com 

deficiência e outras que possuem dificuldades de locomoção. Um dos 

desafios colocados para todos os municípios brasileiros é a inclusão 

dessa parcela considerável da população na vida nas cidades. A 

acessibilidade deve ser vista como parte de uma política de 

mobilidade urbana que promova a inclusão social, a equiparação de 

oportunidades e o exercício da cidadania das pessoas com deficiência 

e idosos, com o respeito de seus direitos fundamentais.” (BRASIL, 

2006) 

 

A maioria dos prédios públicos que prestam serviços de saúde em nosso país 

não respeita esse acesso. No município em que trabalho, Jaguaretama, não é diferente. 

O único hospital e as unidades básicas de saúde não seguem as regras da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 

Trabalho numa Unidade Básica de Saúde localizada na zona rural, que não 

possui vias públicas de acesso, somente uma estrada carroçável. 
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A unidade possui uma calçada, com dois pequenos degraus para se ter 

acesso ao interior da unidade, não havendo piso rebaixado para facilitar o acesso. O 

prédio é térreo, tem piso uniforme, porém liso, sem nenhum tipo de antiderrapante. A 

recepção é pequena para a demanda de pacientes, com bancos de madeira sem encostos 

ou apoios de braço. O balcão de atendimento e o bebedouro encontram-se em altura 

acessível. As portas dos consultórios de enfermagem e médicos são estreitas e o espaço 

interno é mínimo, já o consultório odontológico é amplo e a porta tem largura 

apropriada. O único banheiro é usado por homens e mulheres, possui 1 metro quadrado, 

mal cabendo uma pessoa em pé, não possuindo pia ou chuveiro por falta de espaço. É 

impossível a entrada de um cadeirante lá, mesmo que levado nos braços. O corredor não 

tem largura suficiente, e as mobílias atrapalham a passagem. Não há portas de correr, 

portas de vai e vem, rampas, corrimões, barras de apoio, cadeiras de rodas ou símbolos 

internacionais que indiquem algum tipo de acessibilidade. Telefone público não existe, 

sendo o mais próximo a 5 km da unidade que também não segue as normas de 

acessibilidade. 

 

O certo é que muitas melhorias precisam ser feitas. Faltam equipamentos e 

infra-estrutura adequados para receber pessoas com deficiências físicas e limitações de 

movimentos, como os idosos. Esperamos que nossos governantes se sensibilizem e 

procurem fazer as mudanças necessárias nas estruturas das Unidades de Saúde, para que 

estas possam garantir aos nossos deficientes um acesso adequado aos serviços de saúde. 

 

3.8 Disciplina 08 – Interdisciplinaridade, Bioética e Abordagem Integral dos 

Processos de Saúde 

 

Antigamente o saber em saúde era integral, cada profissional tinha que 

entender um pouco de cada assunto para que pudesse oferecer um bom atendimento aos 

pacientes. Com a modernidade, o saber foi dividido em disciplinas, o que reduziu o 

conhecimento e aumentou a especialização. Por isso é que em saúde devemos sempre 

trabalhar com interdisciplinaridade, ou seja, envolver diversas disciplinas e diferentes 

profissionais para que se torne mais alto o poder de resolução dos problemas. 
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“O que se observa é que, geralmente, um problema não 

se instala dentro dos limites de uma só disciplina. Por isso, quando 

nos propomos a estudar problemas reais, em vez de conteúdos 

geralmente demarcados por uma disciplina, precisamos adotar uma 

abordagem envolvendo várias disciplinas de forma integrada.” 

(NUTEDS, 2011) 

 

A interdisciplinaridade veio para ampliar a nossa visão de mundo, de nós 

mesmos e da realidade. Ela veio para substituir a visão fragmentária por uma visão 

unictária do ser humano, o qual é visto como um todo, que não pode ser dividido. Além 

disso, devem ser observados tanto o lado clínico como o social, levando em conta tanto 

os aspectos anatômicos e fisiológicos como os valores, crenças e atitudes, as diferenças 

entre os indivíduos. 

 

Existem diferentes tipos de interdisciplinaridade, variando de acordo com o 

grau de integração das disciplinas. Podemos citar: 

 

 Disciplinaridade cruzada – uma das disciplinas predomina sobre as 

outras. 

 Interdisciplinaridade – as disciplinas se comunicam umas com as outras, 

mediante uma interação mais forte. 

 Multidisciplinaridade – justaposição de disciplinas diversas, com 

intenção de esclarecer seus pontos comuns, mas sem relação aparente entre elas. 

 Pluridisciplinaridade – justaposição de disciplinas, mais ou menos 

vizinhas, com possibilidade de haver cooperação entre elas. 

 Transdisciplinaridade – procura superar a disciplinaridade, encarando 

fatos e fenômenos como um todo. 

“Entre as dificuldades para a construção da proposta 

interdisciplinar, na área da saúde coletiva, destacam-se: o mito de que 

ciência conduz necessariamente ao progresso; o mito de que há 

verdade sem deontologia e ciência sem poder, os obstáculos de 

ordem psicossocial de dominação dos saberes, em que os processos 

de competição, de posição defensiva e de segurança econômica 

assumem papel fundamental.” (NUTEDS, 2011) 

 

A criação do Programa Saúde da Família foi uma estratégia fundamental 

para se trabalhar a interdisciplinaridade, com ações de promoção e proteção à saúde, de 

forma integral e contínua. Esse programa segue os princípios básicos do SUS como 

universalidade, descentralização, integralidade e participação da comunidade. Ele faz 
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parte do primeiro nível de atenção (atenção básica), mas deve sempre estar ligado a uma 

rede de serviços com segundo e terceiro nível de atenção para garantir o sistema de 

referência e contrarreferência. 

 

Na teoria, o PSF trabalha a interdisciplinaridade, mas, na prática, muitas 

vezes, o que vemos é a pluridisciplinaridade, pois os conhecimentos dos profissionais 

da equipe não se integram, ocorrendo esse tipo de atitude devido à formação que eles 

tiveram na graduação. Na equipe deve haver uma comunicação horizontal, já que todos 

os profissionais são importantes, orientando a população no sentido da prevenção e 

promoção de saúde, acabando com o pensamento hospitalocêntrico, curativista e 

imediatista da nossa sociedade. 

 

Algumas atitudes precisam ser tomadas para haver interdisciplinaridade na 

atenção à saúde: respeito à disciplina do outro; respeito pelo outro; tolerância; aceitação 

de sugestões; respeito às limitações; respeito às competências; comprometimento com o 

sistema; saber ouvir; refletir; ter atitude de humildade; atitude de mudança; respeito às 

diferenças; ética; liderança e empatia. 

“... o usuário do SUS não necessita dirigir-se a unidades 

de saúde distintas a fim de receber assistência curativa e preventiva. 

No caso da ESF, a equipe de saúde da família está capacitada para 

executar desde ações de busca ativa de casos na comunidade adscrita, 

mediante visita domiciliar, até acompanhamento ambulatorial dos 

“casos diagnosticados” com o fornecimento de medicamentos. 

Seguindo o princípio da integralidade, as práticas de educação em 

saúde estão incluídas entre as responsabilidades dos profissionais da 

ESF (Alves, 2005). 

 

Um ponto importante que precisa ser visto sobre o atendimento na atenção 

básica é a bioética. Podemos defini-la como:  

“... a parte da Ética, ramo da filosofia, que enfoca as questões referentes à 

vida humana (e, portanto, à saúde). A Bioética, tendo a vida como objeto de estudo, 

trata também da morte (inerente à vida).” (SEGRE, 1999) 

 

Ela trata de diversos assuntos, tais como: aborto, eutanásia, reprodução 

assistida, clonagem, engenharia genética, transplante de órgãos, pesquisa em seres 

humanos, políticas públicas, planejamento familiar, etc. 
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Com o aumento da expectativa de vida e sobrevida de indivíduos 

acometidos de doenças crônicas, a bioética tem sido muito discutida nas questões de 

humanização e bem-estar nas relações interpessoais e de cuidados.   

 

A Declaração de Helsinque, feita pela Associação Médica Mundial, dá a 

conhecer princípios éticos que orientam os médicos e outros participantes em pesquisas 

clínicas envolvendo seres humanos. Tem como princípios os seguintes tópicos:  

“- O bem-estar do ser humano deve ter prioridade sobre os interesses 

da ciência e da sociedade; 

- O formulário de consentimento deve ser fornecido por escrito; 

- Proceder com cautela se o participante da pesquisa possui 

relacionamento de dependência com o investigador; 

- Utilização limitada de placebos; 

- Participantes são beneficiados pela pesquisa.” (NUTEDS, 2011) 

 

 

O modelo de Bioética adotado no Brasil é o principialismo e possui três 

princípios fundamentais: benefício (aumentar os benefícios e diminuir os prejuízos para 

o paciente), autonomia (livre arbítrio do paciente) e justiça (respeitar com 

imparcialidade o direito de cada um). 

 

Deve-se obter o consentimento informado do paciente para evitar confrontos 

entre ele e o profissional de saúde. A decisão de fazer ou não um tratamento de saúde, 

aceitar ou não determinado procedimento é de responsabilidade do paciente, e não do 

profissional. Porém esse direito do paciente não obriga o profissional a aceitar decisões 

que contrariem suas convicções ético-científicas. Devem-se mostrar alternativas de 

tratamento, mesmo que só sejam feitas em outros centros mais desenvolvidos e informar 

sobre os riscos e benefícios de cada um. 

 

“Diferentemente da Bioética, que apresenta um conjunto 

de normas morais que atingirão o interior do indivíduo, o Biodireito 

diz respeito às normas jurídicas relacionadas à vida e à saúde 

humana, buscando garantir a proteção desses bens jurídicos da 

melhor maneira possível.” (NUTEDS, 2011) Um é consequência do 

outro, um complementa o outro. 

 

Deve-se procurar sempre dar o melhor atendimento possível ao paciente, 

acolhendo-o bem, e ter noção do limite entre a autonomia do paciente e o tratamento 

mais indicado em cada caso. 
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3.9 Disciplina 9 – Planejamento e Avaliação de Ações de Saúde 

 

O ato de planejar é inerente ao ser humano. Planejamos tudo em nossa vida, 

mesmo que não tenhamos consciência disso. Por exemplo: recebemos o nosso salário 

todos os meses e temos que planejar como vamos gastá-lo para que possamos pagar 

todas as contas. Quando planejamos temos uma maior possibilidade de atingir nosso 

objetivo e desperdiçamos pouco os recursos. 

 

Na área da saúde o planejamento é de muita importância já que permite um 

melhor aproveitamento do nosso tempo e dos recursos, estabelece objetivos e metas a 

serem alcançados, permite o acompanhamento das ações por parte da gestão e ajuda a 

mobilizar vontades e conseguir recursos para o fim almejado. 

 

Quando o objetivo a ser atingido é complexo e feito coletivamente, além de 

ser importante planejar é imprescindível contar com um método de planejamento que 

seja permanente. 

 

Existem inúmeros métodos de planejamento, dentre eles destacamos: 

- planejamento normativo: nele a realidade deve funcionar enquanto norma e seu 

objetivo é otimizar os ganhos econômicos obtidos com saúde e/ou diminuir os custos da 

atenção. A formulação do plano é iniciada com a realização de um diagnóstico. A partir 

dele é feita uma seleção de prioridades e proposta uma nova organização de recursos, 

com o intuito de alcançar maior eficácia e eficiência nas ações de saúde. É um método 

rígido, baseado em um único olhar sobre a realidade. 

- planejamento estratégico: considera que no ato de planejar não existe uma única 

interpretação da realidade, e que os atores sociais envolvidos podem ter planos e 

objetivos diferentes e conflitantes. É um método mais flexível, participativo e contínuo. 

 

O Planejamento Estratégico Situacional (PES) deve ser pensado como um 

ato contínuo que faz parte do cotidiano do serviço de saúde. Ele parte do princípio de 

que na análise das causas de um determinado problema deve ser considerado o maior 

número de variáveis possível, considerando que o futuro é diferente do passado, vendo 

os pontos fracos e fortes causados pela mudança do tempo no ambiente.  
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No processo deve haver atores de diferentes posições na sociedade, para que 

assim haja diversas interpretações da realidade. Esses atores devem atuar em uma 

determinada realidade e ser capazes de transformá-la. Essas pessoas deverão trabalhar 

os problemas, que são uma discrepância entre uma situação real e uma situação 

desejada, procurando o que for melhor para o coletivo.  

 

Existem alguns tipos de problemas, a saber:  

- problemas estruturados: suas variáveis são conhecidas e a solução para enfrentá-los é 

consensual. 

- problemas quase estruturados: bastante complexos, com grandes dificuldades no seu 

enfrentamento. 

- problemas intermediários: são os vividos no cotidiano da organização. 

- problemas finais: são os vividos diretamente pelos clientes ou usuários da 

organização. Enfrentando esses problemas inevitavelmente estaremos enfrentando os 

problemas intermediários. 

 

De maneira geral, devemos planejar as intervenções sobre os problemas 

quase estruturados e ao mesmo tempo finais, pois, intervindo neles, estaremos, 

automaticamente, enfrentando os demais. 

 

Existem vários momentos no processo do planejamento, como: 

-momento explicativo: conhecer a situação atual, identificando, priorizando e analisando 

seus problemas. 

- momento normativo: são formuladas soluções para os problemas identificados. 

- momento estratégico: formulam-se estratégias para se alcançar os objetivos desejados. 

- momento tático-operacional: quando se dá a execução do plano. 

 

Esses momentos se complementam e são dinâmicos. Mas, antes de se 

planejar, é necessário se fazer um diagnóstico da situação, conhecer a situação real da 

comunidade. Um método para fazer esse diagnóstico é o da Estimativa Rápida, no qual 

uma equipe composta por profissionais e população examinam os registros existentes, 

entrevistam informantes importantes, observam as condições de vida da comunidade, 

tendo sempre bom senso na análise das informações encontradas. É rápido devido ao 

tempo gasto para a coleta dos dados, que deve ser o menor possível. 
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A Estimativa Rápida se apoia em três princípios: 

- coletar somente os dados pertinentes e necessários; 

- obter informações que possam refletir as condições e as especificidades locais; e 

- envolver a população na sua realização. 

 

O objetivo dessa Estimativa rápida é obter uma descrição da situação de 

saúde das pessoas que vivem numa área definida, servindo de referência na 

identificação das intervenções necessárias para melhorar a situação. 

 

Diante da complexidade que envolve o SUS, é necessário que as ações sejam 

sempre planejadas, junto a um sistema de acompanhamento e avaliação. Por isso, em 

2006, foi criado o Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS). 

 
“O Sistema de Planejamento do SUS – PlanejaSUS visa 

dotar os gestores, segundo as especificidades de cada esfera de 

direção, do planejamento de que necessitam para a oferta de ações e 

serviços capazes de promover, proteger e recuperar a saúde da 

população.” (BRASIL, 2009) 

 

O funcionamento do PlanejaSUS tem como base a formulação e/ou revisão 

periódica dos seguintes instrumentos: Plano de saúde (instrumento que apresenta as 

intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro anos), Programações 

Anuais de Saúde (sua função é detalhar melhor as ações, as metas e os recursos 

financeiros que operacionalizam o Plano) e Relatórios Anuais de Gestão (é um 

instrumento de avaliação do desenvolvimento do Plano). 

 

A avaliação do desenvolvimento do Plano de Saúde deve assinalar os 

avanços obtidos, os obstáculos encontrados e as medidas e iniciativas a serem 

desencadeadas. É uma atividade contínua, sendo a avaliação feita, principalmente, pelo 

Relatório Anual de Gestão, que, como o próprio nome diz, é realizado uma vez ao ano. 

O processo de avaliação permite aos gestores e à própria sociedade acompanharem as 

metas atingidas, as não atingidas e os principais problemas enfrentados e assim facilitar 

a elaboração do novo plano após o encerramento dos quatro anos do plano anterior.   
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Após termos visto essa disciplina, pudemos entender melhor a forma como 

acontece o Planejamento em Saúde e sua Avaliação, para que possamos acompanhar 

melhor o processo e evitar que os objetivos contidos no plano fiquem “só no papel”.  

 

A minha experiência em relação à elaboração do Plano de Ação me fez 

concluir que sempre devemos fazê-lo em grupo, para que possamos ter diferentes visões 

da realidade. Deve também haver sempre um coordenador na hora da elaboração para 

que possa consolidar os dados obtidos dos diversos membros, para que o trabalho possa 

fluir. Outro ponto importante foi que muitos dos problemas listados acabam não sendo 

resolvidos diretamente pelos profissionais da atenção básica à saúde, necessitando de 

envolvimento de outros setores do governo como infraestrutura e educação, o que 

dificulta atingir os objetivos. É um instrumento valioso, mas de realização um pouco 

complicada. 

 

3.10 Disciplina 10 – Tecnologia para Abordagem do Indivíduo, da Família e da 

Comunidade: práticas pedagógicas em atenção básica à saúde 

 

A educação é algo essencial ao homem e não poderia ser diferente na área da 

saúde. Para que haja uma mudança do modelo de atenção é fundamental a valorização e 

a promoção da educação. Devemos tirar o foco da doença e voltá-lo para a saúde. 

 

Para isso é imprescindível o trabalho em equipe multidisciplinar, para somar 

saberes e dar uma resposta efetiva e eficaz aos problemas, trazendo assim mais 

qualidade ao atendimento. 

 

A prática educativa em saúde deve ser ética e respeitar a autonomia dos 

usuários do serviço de saúde. Temos que compreender e nos fazer compreender, 

construindo reciprocamente novos conhecimentos. Mas, para que possamos atender as 

necessidades da população, temos que primeiro conhecer o território de atuação e a 

população que nele reside.  

 

Existem diversos tipos de pedagogia para que se possa trabalhar a educação 

em saúde, dentre elas as principais são: 
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- pedagogia da transmissão: o aluno recebe do professor e dos livros o conhecimento. 

O aluno respeita as fontes de informação, não possuindo atitude crítica. Está 

ultrapassada. 

- pedagogia do condicionamento: funciona como um jogo de estímulos e recompensas, 

em que o aluno é condicionado a emitir as respostas desejadas pelo professor. Há 

ausência de consciência crítica e problematização. Assim como a de transmissão, não é 

a ideal. 

- pedagogia nova: o centro da atividade é o aprendiz, que deve ter participação ativa. 

- construtivismo interacionista: considera que o desenvolvimento mental humano 

estabelece a possibilidade de aprendizagem com a interação com o meio ambiente. 

- pedagogia da problematização: o importante é que o aprendiz seja participante e 

agente de transformação social, detectando problemas reais e buscando soluções para 

eles. É considerada a melhor das opções. 

“Tanto a saúde quanto a educação buscam caminhos para construir um 

sujeito em estado de permanente aprendizagem, aprendendo a aprender, aprendendo a 

ensinar e ensinando a aprender.” (BRASIL, 2005) 

 
“Dessa forma, qualquer metodologia educacional a ser 

empregada deverá estar baseada nos princípios de uma pedagogia 

crítica, transformadora e abrangente, que considere os profissionais 

de saúde e a comunidade como participantes ativos do processo de 

aprendizagem e, portanto, presentes em todos os momentos do 

planejamento, desenvolvimento e avaliação do projeto político, 

tecnoassistencial e pedagógico da equipe.” (NUTEDS, 2011) 

 

Na organização da atenção básica, foi essencial a aproximação entre os 

profissionais de saúde e a comunidade, em um território definido, através da Estratégia 

de Saúde da Família. Com isso pudemos dar um melhor acolhimento ao usuário, 

resolvendo melhor o seu problema e controlando a demanda, o que diminui a 

possibilidade de automedicação, e reduz não só o deslocamento desnecessário a outra 

localidade, como também a procura desnecessária por níveis de atenção mais 

complexos. 

 

“É importante acentuar que o conceito de acolhimento se concretiza no 

cotidiano das práticas de saúde por meio da escuta qualificada e da capacidade de 

pactuação entre a demanda do usuário e a possibilidade de resposta do serviço.” 

(BRASIL, 2006. 
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Para se trabalhar a educação é relevante a formação de grupos, que podem 

ser formados de acordo com os tipos de agravos à saúde, como, por exemplo: grupos de 

diabéticos, grupos de hipertensos, grupos de gestantes, etc. O trabalho em grupo exige 

planejamento e referencial teórico, e deve ter um coordenador para que os trabalhos 

possam fluir com mais facilidade e assim os objetivos serem atingidos. 

 

Outra estratégia para a promoção de saúde é a visita domiciliar, que foi 

introduzida no sistema de saúde brasileiro a partir do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS). A partir de 1994, os agentes comunitários de saúde 

passaram a fazer parte do Programa de Saúde da Família.  

 

As visitas domiciliares (VD) permitem à equipe conhecer o território de 

atuação e a qualidade de vida das pessoas que nele residem, como acesso à educação, 

moradia, alimentação, trabalho, situações de risco e problemas de saúde mais 

frequentes, além de criar um relacionamento afetivo e amistoso entre o profissional e a 

comunidade. A VD também pode ser a entrada de algumas pessoas no sistema de saúde, 

como nos casos de pessoas acamadas, com problemas de locomoção ou algum agravo 

físico que não permita o seu deslocamento à unidade de saúde.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A especialização em Saúde da Família foi de grande importância para meu 

amadurecimento profissional, me fez ver que apesar de todos os problemas enfrentados, 

temos que procurar dar sempre o melhor de nós, priorizando a qualidade do atendimento 

e a acessibilidade da população.  

Durante o curso foram muitas as dificuldades enfrentadas, mas 

principalmente a dificuldade para entregar os trabalhos em tempo hábil já que quase 

todas as semanas tínhamos tarefas para fazer, e com uma carga horária exaustiva de 

trabalho nos restava pouco tempo para nos dedicarmos ao curso. Outra dificuldade: a 

falta de incentivo dos nossos gestores e a ausência de um orientador presencial para a 

construção do TCC.   

Pretendo utilizar os conhecimentos adquiridos no curso na minha prática 

profissional, principalmente no que se refere ao acolhimento, à atenção e a 

humanização, tão importantes para um atendimento de qualidade, mas que dificilmente 

são respeitados pelos profissionais de saúde. E valorizar a educação em saúde, pois as 

mudanças têm que começar primeiro pelo pensamento para depois chegar a prática. 

Esse curso foi de extrema importância para os profissionais de saúde que 

dele participaram, principalmente os residentes no interior do Ceará, que são, de certa 

forma, excluídos, já que os cursos de capacitação ocorrem mais nos grandes centros 

urbanos.  É imprescindível que os profissionais estejam em permanente formação, 

atualizando-se, pois promover saúde é um processo dinâmico, que exige estudo 

constante e dedicação, principalmente na atenção básica à saúde que é a porta de 

entrada do usuário no sistema de saúde.    
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