
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS (UNA-SUS)- NÚCLEO DO CEARÁ 

NÚCLEO DE TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA EM SAÚDE 
(NUTEDS) 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

 

 

 

 

VANESKA DE LIMA BITU 

 

 

 

 

 

INTEGRALIDADE NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA-CE 

2011



 

VANESKA DE LIMA BITU 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRALIDADE NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à 
Coordenação do Curso de Especialização em Saúde 
da Família, modalidade semipresencial, da 
Universidade Federal do Ceará, como requisito 
parcial para obtenção de título de Especialista.  

Orientador: Ms. Ivana Cristina Vieira de Lima 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA-CE 

2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 
Biblioteca de Ciências da Saúde 

 
 
B624i Bitu, Vaneska de Lima. 

Integralidade no âmbito da estratégia saúde da família: relato de experiência / Vaneska de Lima 
Bitu. – 2011. 

66 f. : il.  
 
Monografia (especialização) – Universidade Federal do Ceará, Universidade Aberta do SUS 

(UNA-SUS), Núcleo de Tecnologias em Educação a Distância em Saúde - NUTEDS, Curso de 
Especialização em Saúde da Família, Fortaleza, 2011. 

Orientação: Profa. Ms. Ivana Cristina Vieira de Lima. 
 
1. Promoção da Saúde. 2. Educação a distância. 3. Saúde da Família. I. Título. 
 

          CDD 362.1 

 

 



 

VANESKA DE LIMA BITU 

 

INTEGRALIDADE NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à Coordenação do Curso de Especialização em 

Saúde da Família, modalidade semipresencial, da Universidade Federal do Ceará, como 

requisito parcial para obtenção do título de Especialista.  

 

Aprovada em ___/___/___ 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Ms. Ivana Cristina Vieira de Lima (Orientador) 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Pyetro Ramon Pimentel Alencar (1º Avaliador) 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dra. Sônia Samara Fonseca de Morais (2º Avaliador) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha equipe de trabalho da ESF Ibicuã e à  

população da área adscrita, coadjuvantes na 

realização deste trabalho. 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

A Deus, por mais esta conquista em minha trajetória profissional, pela força, 

discernimento e determinação que tem me proporcionado, o que fez me manter firme em 

meus propósitos, sempre na busca dos meus ideais. 

À tutora e amiga Ivana Cristina Vieira de Lima, pelo seu esforço, carinho, 

dedicação e pelas inúmeras mensagens de estímulo que serviram de impulso para que eu 

pudesse seguir adiante. Por estar sempre presente mesmo virtualmente, respondendo de modo 

incansável às nossas solicitações e por contribuir significativamente com meu crescimento 

profissional. 

À Secretária de Saúde Valéria Franco de Sousa, pelo apoio durante o curso e por 

estar sempre disponível quando precisamos. 

À minha família, meu porto seguro, que sempre se manteve ao meu lado, me 

apoiando e orientando em todos os momentos. Em especial, à minha mãe Zeneida (minha 

fortaleza), a quem devo tudo que sou hoje e a quem serei eternamente grata. 

Aos amigos Márcia Valeska, Nelma Bessa, Lucileuda Cavalcante e Amaury 

Rodrigues, pelo companheirismo e bons momentos desfrutados ao longo dessa jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

A Estratégia Saúde da Família consiste em um modelo de atenção que envolve o indivíduo, a 
família e a comunidade, sendo pautado nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): 
Universalidade, Integralidade e Equidade. Em virtude de a integralidade atuar como um dos 
pilares da atenção básica surgiu o meu interesse em trabalhar com essa temática, considerando 
ser este um princípio que implica a assistência ao indivíduo como elemento essencial para o 
desenvolvimento de práticas de saúde eficientes e eficazes que promovam de fato a saúde da 
população. O objetivo deste trabalho é refletir a importância da integralidade no âmbito da 
Estratégia Saúde da Família e apresentar os portfólios produzidos durante as disciplinas do 
Curso de Especialização em Saúde da Família (NUTEDS/ UFC). Trata-se de um relato de 
experiência desenvolvido com base nas aulas disponibilizadas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) e na minha atuação na Estratégia Saúde da Família de Ibicuã, durante o 
período de agosto de 2010 a setembro de 2011. O recurso utilizado para a coleta de dados 
consistiu no portfólio elaborado ao término de cada disciplina. Por se tratar de um relato de 
experiência não foi necessária aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos 
(CEP). Os resultados e discussões foram obtidos através da união dos portfólios construídos 
no decorrer do curso. Concluo que esta foi uma grande oportunidade em minha carreira 
profissional, pois permitiu o aprimoramento da prática desenvolvida na Estratégia Saúde da 
Família através da adoção de estratégias de intervenção que irão promover uma assistência de 
qualidade à população da área adscrita. 
 
Descritores: Estratégia Saúde da Família. Promoção da Saúde. Educação a Distância. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The Family Health Strategy consists of a model of care that involves the individual - family - 
community, which is guided by the principles of SUS (universal, comprehensive and Equity). 
For this reason, because of the whole act as one of the pillars of Primary Care, became 
interested in working with this theme, considering it to be a principle which directly involves 
assistance to the individual as an essential element for the development of effective health 
practices that promote effective and indeed the health of the population. The objective of this 
paper is to reflect the importance of integrity within the Family Health Strategy and present 
the portfolios produced during the courses of the Specialization Course in Family Health 
(NUTEDS / UFC). It is an experience report developed based on lessons available on the 
Virtual Learning Environment (VLE) and my performance in the Family Health Strategy 
Ibicuí during the period August 2010 to September 2011. The resource used for data 
collection consisted of the portfolio, established at the end of each discipline. Because it is an 
experience report, approval was not necessary in the Ethics and Human Research (CEP). The 
results and discussion were obtained through the union of portfolios, built during the course. 
It is concluded that this was a great opportunity for my career because it allowed the 
improvement of practice developed in the Family Health Strategy, through the adoption of 
intervention strategies that will promote quality care to the population enrolled area.  
 
Keywords: Family Health Strategy, Health Promotion; Distance Education.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1. Inserção profissional no campo da Atenção Básica em Saúde  

Desde o início de minha formação, em 2003, atuo na Estratégia Saúde da Família. 

Minha aproximação com essa área surgiu ainda na universidade, durante o período de estágios 

em Saúde da Família, quando percebi que havia maior inclinação para trabalhar no campo da 

Atenção Básica. 

Inseri-me na Estratégia Saúde da Família no município de Piquet Carneiro, há oito 

anos, onde atuo até o presente momento. A Unidade de Saúde de Ibicuã está localizada na 

zona rural. No decorrer da minha trajetória profissional tenho procurado desenvolver um 

trabalho que responda satisfatoriamente às necessidades da população, de modo a promover 

uma assistência de qualidade, contribuindo, assim, com a melhoria da qualidade de vida dos 

usuários.  

A Estratégia Saúde da Família consiste em um modelo de atenção que envolve o 

indivíduo, a família e a comunidade, sendo pautado nos princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS): Universalidade, Integralidade e Equidade. Em virtude de a integralidade atuar como 

um dos pilares da Atenção Básica surgiu o meu interesse em trabalhar com essa temática, 

considerando ser este um princípio que implica a assistência ao indivíduo como elemento 

essencial para o desenvolvimento de práticas de saúde eficientes e eficazes que promovam de 

fato a saúde da população.  

 

1.2 Integralidade no âmbito da Estratégia Saúde da Família 

O processo de construção do SUS se deu por meio de muitas lutas e 

reivindicações na busca do direito à saúde. Há algumas décadas, a assistência à saúde era 

privilégio de poucos, ou seja, apenas os trabalhadores contribuintes com a previdência tinham 

acesso à assistência (ANDRADE; ANDRADE, 2010). Tais lutas surtiram efeito positivo na 

VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, culminando com a criação do Sistema Único 

de Saúde (SUS), que tinha como propósito garantir o direito à assistência em saúde mediante 

os princípios doutrinários (Universalidade, Integralidade e Equidade), sendo então 

promulgados na Constituição de 1988. 

Desse modo, com base no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde passa a ser 

um direito de todos e dever do Estado (BRASIL, 1988). A partir daí, o acesso à saúde tornou-

se universal, com ampla cobertura nos três níveis de assistência. Dessa forma, buscou-se 

promover uma assistência universal, igualitária e integral aos indivíduos. 
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No que tange à integralidade, é caracterizada pela assimilação das práticas 

preventivas e assistenciais por um mesmo serviço, não necessitando o usuário do SUS dirigir-

se a serviços distintos para receber assistência curativa e preventiva (ALVES, 2005). 

Portanto, é fundamental para o bom desempenho das ações a execução de uma 

prática integrada entre os membros da equipe de saúde, além de um atendimento voltado para 

uma visão holística do indivíduo, capaz de enxergar os múltiplos fatores causais que podem 

levar ao processo de adoecimento.  

A Equipe de Saúde deve conhecer os problemas de saúde da comunidade 
onde atua, para que possam traçar estratégias que incidam sobre os 
diferentes momentos do desenvolvimento dos problemas. [...] O cenário de 
atuação para o desenvolvimento dessas práticas consiste na Estratégia Saúde 
da Família. Esse modelo de atenção foi criado em 1994, a partir de 
experiências de outros países e em função dos bons resultados obtidos com o 
Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ, 2010). 
  

A Estratégia Saúde da Família surgiu com o propósito de reorientar a assistência 

por meio da atuação de uma equipe multidisciplinar no desenvolvimento de ações no nível 

primário em um determinado território. 

Assim, a Estratégia Saúde da Família traz como proposta a reorientação do 
modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes 
multiprofissionais em unidades básicas de saúde, que responsabilizam-se por 
determinada quantidade de famílias em uma área geográfica delimitada. As 
ações desenvolvidas consistem em práticas preventivas, de promoção da 
saúde, recuperação e manutenção da saúde da comunidade (UFC, 2010). 
 

Ressalta-se a importância da prática da promoção da saúde na Estratégia Saúde da 

Família, cuja finalidade é proporcionar a melhoria das condições de vida da população, no 

âmbito individual e coletivo, como forma de amenizar a incidência dos agravos mediante 

ações embasadas no eixo da integralidade. A abordagem dessa temática contribuirá 

satisfatoriamente para a promoção da saúde das famílias da ESF Ibicuã, pelo fato de 

intensificar a abordagem integral do indivíduo através de práticas preventivas e curativas, 

garantindo, assim, uma assistência de qualidade. 
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2 OBJETIVOS 
 

• Refletir sobre a importância da integralidade da assistência no âmbito da Estratégia 

Saúde da Família; 

• Apresentar os portfólios produzidos durante as disciplinas do Curso de 

Especialização em Saúde da Família (NUTEDS/UFC). 
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3 METODOLOGIA 

3.1. Tipo de estudo 

Este estudo é um relato de experiência desenvolvido com base na minha atuação 

na Estratégia Saúde da Família de Ibicuã, o qual busca integrar a teoria estudada no decorrer 

das disciplinas à prática profissional. 

3.2. Cenário e período do estudo 

As informações para a construção dos portfólios foram coletadas a partir das aulas 

disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e da prática na Unidade 

Básica de Saúde de Ibicuã. As aulas se deram por meio de disciplinas que abordaram temas 

pertinentes à Saúde da Família, com discussões viabilizadas através de fóruns e trabalhos em 

grupo, além de atividades de caráter reflexivo para aprimorar o aprendizado e despertar o 

senso crítico, refletindo, assim, na prática profissional desenvolvida nas Unidades de Saúde.  

O curso ocorreu no período de agosto de 2010 a setembro de 2011. 

 

3.3 Recurso para coleta de dados: Portfólio 

O recurso utilizado para a coleta de dados consistiu em um portfólio. Ao término 

de cada disciplina elaborou-se um portfólio em que foram relatadas as dificuldades 

encontradas, a relação entre teoria e prática, além de mudanças na prática profissional a partir 

do estudo das disciplinas. Deste modo, os portfólios foram construídos de forma gradativa ao 

longo do curso, constituindo este trabalho final. 

3.4 Aspectos éticos 

Para a realização deste trabalho não foi necessária a aprovação no Comitê de Ética 

e Pesquisa em Seres Humanos (CEP), pois se trata de um relato de experiência, embora haja 

fotos ilustrativas de indivíduos,  porém  suas  identidades foram  preservadas. Houve respeito 

aos princípios éticos contidos na Resolução 196/96, que norteia a ética na pesquisa com seres 

humanos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE: CONCEITOS E DESAFIOS 

O processo de trabalho em saúde consiste em um elemento fundamental para a 

obtenção de indicadores de saúde satisfatórios como resultado de uma assistência integrada e 

de qualidade, com vista à redução dos agravos e à promoção da saúde. 

A equipe de saúde que compõe a Estratégia Saúde da Família tem como base os 

princípios do SUS (Universalidade, Equidade e Integralidade). A Unidade Básica de Saúde 

atua como porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, onde a partir daí assegura-se à 

população o direito à saúde integral nos três níveis de assistência. As ações de saúde são 

desenvolvidas de maneira integrada e interdisciplinar e visam à prevenção, à promoção, à 

reabilitação e à cura dos diversos agravos que acometem a população da área adscrita, 

melhorando, assim, a sua qualidade de vida. 

No entanto, torna-se necessário à implementação das ações um planejamento 

prévio onde seja elaborado um cronograma de atendimento de modo a organizar e estabelecer 

a demanda, viabilizando a execução do serviço conforme a área de atenção, como saúde da 

criança e saúde da mulher, entre outros. Para tal, é essencial a atuação dos agentes 

comunitários de saúde, pois eles exercem a função de multiplicadores, tornando-se um elo 

entre a Unidade de Saúde e a comunidade. Através destes é possível conhecer e detectar os 

problemas vigentes no território e traçar estratégias para uma possível resolução. 

Entretanto, para se alcançar o modelo assistencial vigente, a saúde no Brasil 
passou por várias etapas de desenvolvimento, desencadeando-se a partir dos 
Anos 30, onde já sofria certa influência do capitalismo, pois destinava-se 
basicamente à trabalhadores da indústria, como forma de garantir a produção 
econômica do comércio e da indústria. Por conseguinte, com a Declaração 
de Alma-Ata nos Anos 80, e outros marcos resultou-se na criação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) (UFC, 2010). 
 

Deste modo, através de uma descrição do município de Piquet Carneiro, 

procuramos mostrar, dentre outros aspectos, a estrutura organizacional da saúde, 

especificamente a Estratégia Saúde da Família de Ibicuã, e o processo de trabalho 

desenvolvido pela equipe. 

Além disso, enfatizamos o modelo assistencial vigente e os fatores divergentes 

entre profissional e cliente, o que de certa forma interfere na adesão às orientações e práticas 

que favorecem um estilo de vida saudável. Destacamos, também, a importância da 

comunicação para o êxito da implementação do processo de trabalho. 
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4.1.1 Piquet Carneiro: aspectos históricos, econômicos e geográficos 

Alguns aspectos relevantes caracterizam a origem do município de Piquet 

Carneiro, dentre eles a construção da ferrovia, que foi um marco para o progresso, chegando 

até a sua emancipação política. 

Está localizado na região do Sertão Central, a 336 km da capital cearense. 
Sua origem está relacionada à construção da ferrovia, ligada à Rede de 
Viação Cearense, assim como à construção da primitiva capela em honra do 
Sagrado Coração de Jesus. Com o avanço dos serviços, resolveram construir 
na Vila Jirau (como assim era chamada), uma pequena estação, o que levou 
o progresso para o vilarejo, passando este em meados de 1938 a denominar-
se Piquet Carneiro, em homenagem ao Engenheiro Bernardo Piquet 
Carneiro. Porém, após alguns anos, exatamente no dia 12 de julho de 1957, 
através da Lei Nº 3.685, Piquet Carneiro passou a condição de município, 
sendo esta assinada pelo presidente da Assembléia Legislativa, Edson Mota 
Correia (BITU, 2009, p. 11). 
 

De acordo com o IBGE (2010), o município possui 15.454 habitantes, distribuídos 

nas zonas urbana e rural, tendo como distritos Ibicuã, Mulungu e Catolé da Pista.  

Quanto à economia, predominam as microempresas de atacado e varejo, além do 

funcionalismo público municipal, aposentados e pensionistas do INSS. 

Em relação à estrutura organizacional da saúde no município, dispõe-se de cinco 

Unidades Saúde da Família e um Hospital de Pequeno Porte (HPP) com 17 leitos, localizado 

na sede. O quadro de pessoal é composto por 130 profissionais, sendo cinco médicos, oito 

enfermeiros, três dentistas e 36 agentes comunitários de saúde, entre outros. 

 

 

        
                                                            

 

 

 

 

Figura 1: Piquet Carneiro-CE 
Fonte: Portal de Férias 

 

Figura 2: Praça Mariano Aires, Piquet        
Carneiro-CE. 

Fonte: Portal de Férias 
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4.1.2 Unidade de Saúde da ESF Ibicuã: estrutura e funcionamento 

A Unidade de Saúde de Ibicuã localiza-se na Rua Mundalva Pinheiro, S/N, a 18 

km da sede do município. Funciona com uma equipe Saúde da Família, sendo composta por 

médico, enfermeira, dentista, técnico de enfermagem, técnico em saúde bucal, além de 

funcionários que exercem funções administrativas. 

Anteriormente a unidade funcionava em outro local, em prédio alugado, com 

estrutura física inadequada. A partir de 11 de maio de 2002, esta passou a funcionar no 

referido endereço, com estrutura adequada e espaço físico bem distribuído, salas amplas e 

com boa ventilação. O espaço físico da unidade contempla: sala de espera (recepção), sala 

para coleta de exames laboratoriais, um consultório médico, um consultório de enfermagem, 

um consultório odontológico, sala de vacinação, sala de nebulização, enfermaria para 

observação com dois leitos, sala de curativos, cozinha, almoxarifado, banheiros, refeitório, 

espaço para atividades educativas e quintal. 

Recentemente, a Unidade passou por reforma física, quando foram adquiridos 

vários equipamentos, além de uma ambulância D-20 para remoção de pacientes para o 

hospital  municipal ou de referência em outro município. 

O funcionamento se dá no horário de 7h30min às 17h, atendendo uma população 

adscrita em torno de 2.250 pessoas, perfazendo um total de 750 famílias (SIAB, 2011). 

Quanto ao gerenciamento, este fica a cargo da enfermeira da equipe, a qual assume a 

coordenação administrativa e as ações locais da Equipe Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Recepção da UBS – Ibicuã 
Fonte: Registro feito pela aluna 

 

Figura 3: Unidade Básica de Saúde – Ibicuã 
Fonte: Registro feito pela aluna 
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4.1.3 Equipe de Saúde Ibicuã 

Há cinco anos trabalho na Equipe de Saúde de Ibicuã. Durante esse período houve 

uma imensa rotatividade de profissionais médicos e dentistas, o que no meu ponto de vista 

ocasiona uma ruptura do vínculo da equipe com a comunidade, prejudicando o andamento do 

serviço. Atualmente estamos com a equipe completa, sendo composta por tais profissionais, 

conforme descrito a seguir: 

• Médico I está na equipe há cinco meses e realiza atendimentos três vezes/semana; 

• Enfermeira V, especialista em Serviços de Enfermagem em Saúde da Família, atua na 

equipe há cinco anos. Concursada, trabalha 40 h/semana desenvolvendo ações tanto 

dentro da unidade quanto externas; 

• Dentista J está na equipe há três meses e realiza atendimentos duas vezes/semana; 

• Agentes comunitários de saúde são um total de oito, todas do sexo feminino, as quais 

vêm desempenhando tal função há mais de 10 anos, mas ainda se percebe que algumas 

têm dificuldade de assimilar as informações. Em virtude disso sempre procuramos 

realizar treinamentos, reciclagens sobre temas pertinentes ao trabalho de ACS 

(calendário de vacinação, gráficos de desenvolvimento etc.). 

           

                     

 

 

O dia a dia da equipe é baseado em um cronograma de atividades elaboradas pela 

equipe como forma de organizar a demanda e facilitar os atendimentos prestados à população. 

No princípio notava-se certa resistência por parte da clientela em respeitar o cronograma de 

atendimento, pois toda ação inovadora necessita de uma sensibilização da população para que 

se alcancem os objetivos propostos. 

Dentre os principais agravos em saúde prevalentes podem-se destacar: gravidez na 

adolescência; hipertensão arterial; alcoolismo; DSTs; verminoses e tabagismo. 

Figura 5: Agentes Comunitárias de Saúde 
 Fonte: Registro feito pela aluna 

Figura 6: Enfermeira             
 Fonte: Arquivo da UBS Ibicuã 
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Como toda Equipe Saúde da Família, procuramos ter como foco de atuação a 

família, intervindo nos problemas de saúde e propondo estratégias de intervenção a fim de 

reduzir os agravos detectados na área adscrita e promover a saúde da população.  

Sabemos que a Estratégia Saúde da Família é um modelo de atenção eficiente e 

eficaz, embora ainda estejamos muito distantes do ideal. No entanto, se cada profissional de 

saúde procurar fazer a diferença um dia a ESF chegará ao ideal. Ao ler o material didático 

lembrei a minha vivência em PSF, quando se fala da família e são colocados questionamentos 

importantes como sentar à mesa durante as refeições, transmissão de valores e harmonia 

familiar. Nota-se na prática diária que existe muita desestruturação familiar, pois os valores 

foram perdidos e não há diálogo entre pais e filhos, o que gera uma série de conflitos 

envolvendo gravidez na adolescência, uso de drogas e prostituição, o que desafia as ações de 

saúde a transformar essa realidade. Realizamos educação em saúde nas escolas com 

adolescentes sobre os mais variados temas, na busca de conscientização e sensibilização. 

Procuramos cumprir o nosso papel, mas não se sabe que realidade aquele adolescente irá 

encontrar ao chegar à sua casa, que conflitos familiares estará enfrentando, que exemplos  

recebem de seus pais. Daí vemos que a nossa teoria é maravilhosa, mas “a realidade é outra”. 

 

Segundo o artigo 226 da Constituição de 1988, a família continua sendo a 
base da sociedade. Mas na vida real, estamos sofrendo um processo de 
mudança sobre o conceito de família. Em todo lugar há famílias 
desintegrando-se. Aqueles momentos tão explorados nas tv’s, onde aparece a 
família ao redor da mesa no café da manhã, está cada vez mais raro no lar da 
família moderna. Hoje, o mais comum é cada um fazer suas refeições 
separadamente, isso porque muitos pais saem para trabalhar pela manhã e só 
retornam à noite, já não existe a conversa compartilhada, falta calor humano 
entre pais e filhos. Na família moderna, há uma inversão de papéis e 

Figura 7: Atividade educativa sobre 
tuberculose  

 Fonte: Arquivo da UBS Ibicuã 

Figura 8: Atividade física com grupo de 
idosos 

Fonte: Registro feito pela aluna 
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desvalorização de valores, o que acarreta violência e desagregação das 
famílias tornando distante o sonho da construção de uma sociedade 
organizada e feliz (LEAL, 2008). 
 

Podemos observar que o tema é abrangente e nos leva à discussão de diversos 

pontos inerentes a fatores culturais, sociais e econômicos que, de uma forma ou de outra, 

estão relacionados ao processo de trabalho em saúde. A dinamicidade é um elemento 

essencial para conseguirmos transpor as barreiras culturais com as quais nos deparamos no 

cotidiano, pois como citado por alguns colegas, a resolução dos problemas em saúde da 

família não se resume apenas ao tratamento de doenças e às orientações fornecidas. Trata-se 

de um contexto socioeconômico e cultural, daí se perceber a necessidade de trabalhar a 

intersetorialidade na busca de parcerias para que o cliente possa ser visto de maneira holística. 

Sabemos que as dificuldades são inúmeras, pois é necessário estar sensibilizado quanto à real 

necessidade da clientela, ao contexto familiar no qual está inserida, destacando-se a adoção de 

uma política pública voltada para o lado humano.  

 

4.1.4 Comunicação e processo de trabalho em saúde 

A comunicação em saúde funciona como ferramenta fundamental do processo de 

trabalho, visto que a Estratégia Saúde da Família tem como principais objetivos a prevenção e 

a promoção da saúde. No entanto, observa-se que devido a uma visão curativa grande parte da 

população vê a UBS como ambulatório, sempre na busca de uma prescrição medicamentosa, 

principalmente quando há carência de médicos, o que leva a demandas excessivas, 

ocasionando a perda da qualidade da assistência e gerando déficit de comunicação. Enfim, 

detém-se o foco na doença, na queixa, deixando de lado a visão holística do paciente, onde a 

comunicação é um fator determinante. 

Reconhece-se que a informação de qualidade, difundida no momento 
oportuno, com utilização de uma linguagem clara e objetiva, é um poderoso 
instrumento de promoção da saúde. O processo de comunicação deve ser 
ético, transparente, atento aos valores, opiniões, tradições, culturas e crenças 
das comunidades, respeitando e considerando e reconhecendo as diferenças, 
baseando-se na apresentação e avaliação de informações educativas, 
interessantes, atrativas e compreensíveis (MOISÉS, 2003). 
 

A comunicação é um instrumento de trabalho indispensável em nossa área de 

atuação, principalmente quando se trata do cuidar, pois ela faz parte do processo terapêutico 

dentro da relação enfermeiro-paciente. A comunicação e a informação são elementos que 

caminham lado a lado, uma complementando o outro, e quando trabalhados de forma 

adequada podem surtir efeitos positivos no âmbito da saúde. Na realidade, percebe-se que o 
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processo de comunicação ainda é bastante deficiente, pois temos muito o que trabalhar no que 

diz respeito à conscientização da clientela quanto à importância da educação em saúde como 

ferramenta primordial do processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família. Cabe a nós, 

enfermeiros, mudar essa realidade no cotidiano para que possamos alcançar os objetivos e 

promover uma assistência de qualidade. 

 

4.1.5 Impactos da disciplina na atuação profissional  

Durante o curso desta disciplina foi possível refletir acerca do processo de 

trabalho realizado pela equipe de saúde na qual estou inserida. Considero ter sido uma 

experiência bastante valiosa, pois além de contribuir para o enriquecimento do aprendizado, 

viabiliza a implementação da prática profissional. Procurei descrever o município de Piquet 

Carneiro nos vários aspectos, assim como a organização dos serviços de saúde, dentre eles a 

ESF Ibicuã, onde se visualiza o funcionamento da Unidade, a Equipe de Saúde atuante e a 

rotina diária exercida pelos profissionais. Outro ponto abordado são as divergências entre 

profissional e cliente no que tange às ações de saúde desenvolvidas pela Estratégia Saúde da 

Família, além da importância da comunicação no processo de trabalho em saúde. 

 

4.2 MODELO ASSISTENCIAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

A saúde no Brasil passou por uma série de mudanças ao longo das últimas 

décadas, até alcançar o modelo assistencial vigente. As lutas e reivindicações culminaram na 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, a saúde passou a ser direito de todos.  

O modelo assistencial foi se modificando ao longo das décadas, iniciando 
com o sanitarismo campanhista, no combate às epidemias de peste, varíola. 
No entanto, com os avanços tecnológicos e principalmente da medicina, a 
saúde do Brasil começou a demonstrar seus avanços. A evolução das 
Políticas de Saúde no Brasil se caracterizou por avanços marcantes na 
história, que ocorreram à custa de muita luta, reivindicações, atingindo um 
modelo que beneficia a todos, diferentemente do início do século, onde o 
direito à assistência era privilégio de poucos. Desse modo, o SUS surgiu 
para universalizar a assistência, garantindo o acesso aos serviços de saúde a 
toda população, integralizar a assistência nos diferentes níveis de atenção e 
promovê-la de forma igualitária, sem distinção de qualquer espécie (UFC, 
2010). 
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Figura 9 – Princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde. 

 

Segundo Alves e Silva Júnior (2007), o modelo assistencial corresponde ao modo 

como são organizadas as ações de atenção à saúde envolvendo aspectos tecnológicos e 

assistenciais. É uma forma de organização e articulação envolvendo vários aspectos (físicos, 

humanos e tecnológicos), com o propósito de intervir na resolução de problemas e agravos de 

saúde de uma coletividade. 

Com o surgimento da Estratégia Saúde da Família, entendida como a 

reorganização da Atenção Básica, as ações de saúde foram voltadas para a prevenção e 

promoção da saúde, proporcionando ao usuário assistência de qualidade centrada no indivíduo 

e na coletividade. O trabalho da equipe de saúde é fundamental para que as ações sejam 

desenvolvidas de forma coerente e resolutiva. Para tanto, é necessária a integração entre os 

membros da equipe, ou seja, que todos utilizem a mesma linguagem ao planejar as estratégias 

e ao executar as ações. 

Desse modo, o modelo assistencial vigente na maioria dos municípios consiste na 

Estratégia Saúde da Família. Conforme debatido no fórum de discussão da aula 01, ainda 

existem muitos entraves que dificultam a implementação da mudança do modelo assistencial. 

No entanto, é necessário que na prática cotidiana cada profissional cumpra com o seu papel e 

procure utilizar estratégias e ações que favoreçam essa mudança. 

 

4.2.1 Atributos de qualidade presentes e ausentes na prestação de cuidados a D. Maria 

Na aula 4 da disciplina divulgou-se o caso de Dona Maria e foi proposta uma 

atividade com o objetivo de identificar os atributos de qualidade presentes e ausentes na 

prestação de cuidados.  

 

 

SUS 

 

 

UNIVERSALIDADE 

 

 

INTEGRALIDADE 

 

 

EQÜIDADE 
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4.2.1.1. Descrição do Caso 

Dona Maria é senhora hipertensa, a qual foi diagnosticada há oito anos, quando 

procurou a Unidade de Saúde com queixa de cefaleia. Ela fazia uso irregular de anti-

hipertensivos, tendo sido acometida por AVC e permanecendo hospitalizada por 15 dias. 

Após a alta hospitalar encontrava-se com limitações importantes de movimentos. O agente 

comunitário de saúde tomou conhecimento três dias após a alta e comunicou a um dos 

membros da Equipe, sendo a visita domiciliar realizada 15 dias após a alta. Ao realizar a 

visita, o médico encontrou dona Maria emagrecida, com cuidados higiênicos precários, níveis 

pressóricos elevados, uso irregular da medicação prescrita e úlceras por pressão. Realizou-se 

o curativo e foram fornecidas as orientações necessárias, comunicando tal situação à 

enfermeira, que decidiu visitá-la na segunda-feira com o auxiliar de enfermagem. Encontrou o 

mesmo quadro, porém a mesma bastante debilitada e as escaras apresentando sinais de 

infecção. Desse modo, orientou a família sobre os cuidados gerais com a higiene, a 

alimentação e o uso correto da medicação, aproveitando para demonstrar ao auxiliar de 

enfermagem e aos familiares a técnica e os cuidados a serem prestados em pessoas que 

desenvolvem ou apresentam o risco de desenvolver escaras de decúbito. 

 

4.2.1.2. Atributos de qualidade do cuidado prestado a Dona Maria 

No primeiro momento vemos dona Maria procurar a Unidade de Saúde com 

queixas de cefaleia. A Equipe diagnosticou hipertensão arterial; claramente identifica-se a 

presença da eficácia como atributo de qualidade, pois a equipe conseguiu solucionar a queixa 

da paciente através do diagnóstico da patologia, não se prendendo apenas ao foco da dor. 

Investigou-se a causa da cefaleia. Consequentemente, o momento do atendimento foi 

oportuno e encontramos outro atributo de qualidade, a oportunidade, pois a prestação do 

cuidado ocorreu exatamente quando era necessário, possibilitando, assim, o diagnóstico 

precoce da doença e o início imediato do tratamento. No entanto, constata-se que estão 

ausentes os atributos da eficiência e efetividade, pois como se pode observar, após o 

diagnóstico a paciente fazia uso irregular da medicação, o que significa que a mesma não 

tinha acompanhamento da equipe, nem mesmo através de visitas domiciliares do agente 

comunitário de saúde, o que ocasionou o AVC e sequelas caracterizadas por limitações dos 

movimentos. Neste caso, a equipe na busca da eficácia esqueceu-se da eficiência. 

Paralelamente, identifica-se também, neste caso, a ausência de outro atributo de suma 

importância na prestação do cuidado, a continuidade dentro do nível assistencial (primário), 
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pois os cuidados prestados aconteceram apenas após terem sido instaladas complicações 

devido à falta de assistência, comprometendo, assim, a qualidade de vida da paciente. 

A acessibilidade ao serviço de saúde também foi um dos atributos presentes, pois 

não houve nenhuma barreira que dificultasse o acesso ao atendimento. O que ocorre é o fato 

de este ter sido prestado tardiamente, ou seja, após 15 dias da alta hospitalar. Percebe-se, 

então, a  acessibilidade transfigurada pela ineficiência. 

 

4.2.2 Impactos da disciplina na atuação profissional  

Ao iniciar a disciplina de Modelo Assistencial e Atenção Primária à Saúde fiz um 

pré-julgamento acerca da mesma, considerando que o assunto abordado seria de difícil 

compreensão. No entanto, ao mergulhar na disciplina mediante leitura do material didático/ 

complementar, comecei a compreender a que se propunha e a sua relação com a prática 

profissional.  

Os conteúdos ministrados no decorrer desta disciplina, por ter uma ligação 

evidente com a nossa prática profissional, nos proporcionaram aprendizado satisfatório e 

subsidiaram a reflexão sobre a forma de trabalho que estamos desenvolvendo. A dinâmica e a 

criatividade implementadas nas aulas tornaram o estudo prazeroso, agindo como “mola” 

propulsora do conhecimento. Ao trazer o conhecimento adquirido para a minha vivência 

tracei um paralelo entre a teoria e a prática desenvolvidas e evidenciei possíveis mudanças no 

modelo assistencial, em que estratégias são traçadas a fim de implementar as ações para 

promover assistência digna e de qualidade. 

As dificuldades encontradas durante a disciplina transformaram-se em estímulo 

para que fossem superadas, pois encaro este curso como um desafio, visto que não é fácil sair 

de uma jornada de trabalho exaustiva e destinar o tempo que seria para descanso e lazer ao 

cumprimento das atividades propostas, leitura de material didático, enfim procurar cumprir os 

prazos estabelecidos. Espero manter essa determinação até o fim, pois sei que qualquer tempo 

que dispensamos à aquisição de conhecimento é válido. E é esse pensamento que me 

impulsiona a transpor todas as barreiras e vencer as dificuldades. 

Pretendo aplicar na prática todos os conceitos aprendidos nesta disciplina e 

utilizá-los no dia a dia, na prestação de cuidados, todos os atributos de qualidade, dando 

ênfase não apenas à eficácia, mas também à continuidade do atendimento, na busca do 

controle dos agravos, mantendo sempre presentes a eficiência e a efetividade, além dos 

demais atributos. 
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4.3 SAÚDE MENTAL E VIOLÊNCIA 

A pessoa com transtorno mental é submetida, na maioria das vezes, a uma 

condição restrita de vida caracterizada por limitações que a privam dos seus direitos como 

cidadã, ocasionando o que chamamos de exclusão social, pelo fato de ser vista como incapaz 

de participar ativamente da sociedade. 

A exclusão social é algo que atinge diversos grupos na sociedade, 
ocasionando restrição que provoca privações à vida do indivíduo portador de 
transtorno mental, limitando-o de várias formas. Tais limitações referem-se 
às condições de vida enfrentadas durante internamentos em instituições 
totais, ocasionando perda de direitos e da cidadania sujeitos. O portador de 
transtorno mental convive com o anonimato forçado e há ruptura dos papéis 
antes desempenhados, além da separação física e psíquica com o mundo 
exterior (UFC, 2011). 
 

Tal condição tem suas origens na Antiguidade, quando se mantinham as pessoas com 

doenças contagiosas afastadas da sociedade. Estas, assim como as pessoas com transtorno mental, 

eram excluídas até mesmo do convívio familiar, ou seja, eram institucionalizadas como forma de 

mantê-las distante da sociedade.  

Antigamente, as pessoas com doenças contagiosas como hanseníase eram mantidas em 

leprosários afastados da sociedade. Da mesma forma, as pessoas com transtornos mentais eram 

institucionalizadas e reclusas do convívio social para tratar a “loucura” (FOUCAULT, 1978). 

Com o passar dos anos, a loucura passou a ser vista sob o ângulo da ciência, sendo 

considerada uma patologia, o que se considera um avanço no ramo da saúde mental, proporcionando 

aos pacientes a reabilitação e a possível cura de seus transtornos. 

A partir do século XVIII, o fenômeno da loucura passou a ser visto como 
objeto do saber médico, caracterizando-se como doença mental e portanto 
passível de cura. Ocorre a valorização do pensamento científico e em meio a 
esse contexto que ocorre o surgimento do hospital como espaço terapêutico. 
(SILVEIRA; BRAGA, 2005). 
 

Naquela época, o tratamento destinado a esses pacientes era a internação, sendo 

então criado o hospital psiquiátrico como forma de reabilitá-los, permanecendo totalmente 

excluídos da vida em sociedade. 

Desse modo, os “loucos” eram internados em instituições (hospitais gerais) 
e, por conseguinte, criou-se o hospital psiquiátrico como forma de 
tratamento médico. Neste local, os portadores de transtornos mentais 
permaneciam por longos períodos totalmente alheios à sociedade (UFC, 
2011). 
  

Assim sendo, como forma de reorientação do modelo assistencial, veio a Reforma 

Psiquiátrica, que tinha como objetivo tratar os pacientes com transtornos mentais de maneira 
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digna, a partir da sua inclusão na sociedade como cidadãos, eliminando os internamentos 

prolongados. 

A Reforma psiquiátrica, assim como a Reforma Sanitária, surgiu com o 
propósito de reorientar o modelo assistencial vigente naquela época, o qual 
era centrado no hospital psiquiátrico, onde pacientes com transtornos 
mentais eram trancafiados por longos períodos de internamento, o que os 
excluía de uma vida social digna, dos seus direitos de cidadão e do convívio 
com a sociedade (BRASIL, 2005). 
 

Portanto, mediante tantas lutas e movimentos em prol da desinstitucionalização, 

surgiu os Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, com a finalidade de reinserir esses 

pacientes no convívio social, inclusive com seus familiares. 

As lutas do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), 
através de Conferências e Congressos visando abordar o tema 
desinstitucionalização, culminaram com o surgimento dos CAPS (Centros de 
Atenção Psicossocial), os quais visam promover a reinserção do indivíduo 
no convívio social (BRASIL, 2005, p. 07).  
 

Este foi um grande avanço no âmbito da saúde mental, pois se traçou um paralelo 

entre os dois modelos, o hospital psiquiátrico e o CAPS, evidenciando-se que no CAPS o 

paciente é tratado na sua individualidade, mantém sua identidade e convívio familiar, sendo 

dessa forma reabilitado e capacitado a viver em comunidade, diferindo, assim, do modelo 

hospitalocêntrico. Essa reorientação da Saúde Mental tem como propósito a inclusão social do 

paciente com transtorno mental, devolvendo-lhe o direito à cidadania e de construir a sua 

história em comunidade. 

A Estratégia Saúde da Família consiste na reorientação do modelo assistencial 

com vistas a desenvolver a assistência com base em dois focos: a promoção da saúde e a 

prevenção dos agravos. Dentre os agravos mais comuns, tais como hipertensão, diabetes e 

desnutrição, detectam-se também transtornos psíquicos ocasionados pelo uso abusivo de 

álcool, drogas, além de outras formas de sofrimento psíquico. Portanto, é necessário que a 

equipe esteja preparada para lidar com esses enfrentamentos, pois não há como dissociar no 

ser humano o corpo e a mente, pois ambos são interligados.  

Consideram-se a escuta e o diálogo como ferramentas da assistência à pessoa com 

transtorno mental, pois é necessário colocar-se ao lado do paciente para que possam ser 

entendidas as suas queixas, o seu sofrimento, de maneira a buscar estratégias resolutivas e 

eficazes. 

Em Piquet Carneiro não há um serviço especializado em saúde mental. Trabalha-

se apenas com a Atenção Básica. As Equipes Saúde da Família atuam como porta de entrada 
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para esses serviços, tendo como referência o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) na 

cidade de Iguatu-CE. Quanto aos pacientes que necessitam de internamento, estes são 

referenciados para o Hospital Psiquiátrico Santa Tereza, na cidade de Crato-CE. 

 

4.3.1 Saúde mental no contexto da Atenção Básica 

A Atenção Básica contempla várias áreas, desde a saúde da criança até a saúde do 

adulto/idoso. A saúde mental encontra-se inserida nesta última. Como profissional da 

Estratégia Saúde da Família percebo que a saúde mental não é desenvolvida e trabalhada 

como as demais áreas, restringindo-se apenas às terapias medicamentosas por longos 

períodos, gerando dependência e tolerância nos pacientes usuários, principalmente aqueles 

com transtornos psíquicos, como ansiedade e depressão. Grande parte desse público é 

acompanhada apenas pelo médico da equipe, exceto os casos mais graves, que são 

encaminhados aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para consulta especializada. 

Anteriormente, as consultas de saúde mental da equipe eram realizadas por um 

médico que atendia mensalmente essa clientela, prestando acompanhamento mais detalhado, 

fato que não acontece atualmente. Vale ressaltar que ao ingressar na equipe esses 

atendimentos já haviam cessado, mantendo-se apenas o acompanhamento pela equipe. 

Quanto à minha vivência em saúde mental, posso dizer que tem sido mínima, 

representada apenas por estágios acadêmicos, quando tive a oportunidade de conhecer o 

serviço desenvolvido pelo CAPS, e pelos estágios da disciplina de saúde mental em uma 

Especialização em Saúde da Família. Ao cursar esta disciplina pela segunda vez, vejo que é 

preciso fazer algo para que esses pacientes sejam assistidos com qualidade, seja 

individualmente ou em grupo, pois creio que a formação de um grupo onde estes possam 

interagir uns com os outros, trocar experiências, envolvendo também os familiares, irá 

proporcionar-lhes uma qualidade de vida de modo a reduzir os conflitos e amenizar os 

agravos em saúde. 

A Estratégia Saúde Mental pode ser utilizada como meio para a consolidação das 

ações voltadas para a pessoa com transtorno mental, mediante utilização da escuta sensível, 

que é caracterizada pelo acolhimento da pessoa e da família por meio do diálogo. A entrevista 

detalhada para identificar os fatores determinantes da crise ajuda o paciente e sua família a 

corrigir percepções errôneas e estimular condutas adaptativas para a resolução dos problemas. 

É possível aplicar à prática diária a escuta sensível. Atualmente, a equipe na qual 

trabalho se encontra com falta do profissional médico, porém é possível a partir dos 
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conhecimentos adquiridos desencadear parte da assistência, visto que a eficácia é maior 

quando se desenvolve o trabalho em equipe. 

 

4.3.2 A construção de caso clínico e a experiência de trabalho em equipe 

Na aula 03 da disciplina propôs-se a elaboração de um caso clínico, com o 

objetivo de orientar a conduta dos profissionais em situações semelhantes. Tal atividade foi 

desenvolvida em equipe composta por cinco integrantes, sendo todos enfermeiros. 

O caso clínico que desenvolvemos envolveu o tema “Um adulto em crise-

alcoolismo”, o qual foi construído com base em um roteiro de elaboração (GALDEANO et al, 

2003 ), conforme demonstrado no diagrama abaixo: 

 

Figura 10: Roteiro instrucional para elaboração de caso clínico 

O caso abordado referiu-se a um jovem que sofre de alcoolismo crônico, com 

histórico de sucessivas hospitalizações por complicações advindas do abuso de álcool, 

evidenciadas por quadros de alucinação, delirium tremens, desidratação, hematêmese, tendo 

sido diagnosticados Pancreatite, Gastrite Crônica e Diabetes mellitus. 

AÇÕES 

IMPLEMENTA
DAS  

ALTERNATIVA
S OU 

PROPOSTAS 

 

FUNDAMENTA
ÇÃO TEÓRICA 

ALTERAÇÕES 

IDENTIFICADA
S 

 
DESCRIÇÃO 

DO CASO 

 

INTRODUÇÃO 

 

CASO 

CLÍNICO 



29 
 

 

É muito comum encontrarmos na comunidade dependentes químicos que não 

procuram ajuda, nem mesmo dos familiares. Para que haja sucesso no enfrentamento de uma 

crise psiquiátrica é preciso ter vontade de desenvolver o autocuidado e buscar junto à equipe 

de saúde e aos familiares o apoio que conduza à resolução de conflitos gerados pela 

dependência alcoólica. 

Vale salientar que esta foi uma experiência valiosa no que diz respeito à interação 

entre a equipe, ao compartilhamento de ideias e às atribuições das responsabilidades. Nesse 

momento de trabalho em grupo pude evidenciar claramente o quanto a nossa autonomia é 

limitada quando se trata de uma ação conjunta, pois a nossa ação às vezes depende da ação do 

outro, e é justamente este o verdadeiro sentido do trabalho em equipe: a junção de partes para 

formar o todo. 

Além da experiência do trabalho em grupo, essa atividade contribuiu para a minha 

prática profissional, pois através dela foi possível explorar um estado de crise detalhadamente, 

colocando, assim, o aprendizado em prática, abrindo novos horizontes relacionados à atuação 

em saúde mental. Atividades como esta contribuem para o amadurecimento profissional, 

permitindo que estejamos mais seguros diante de determinadas situações de transtorno mental 

que poderemos encontrar no cotidiano. 

Considero o trabalho em equipe a melhor maneira de tratar o paciente com 

transtorno mental, pois este necessita ser visto de diversos ângulos, e isso é possível quando 

se tem à frente uma equipe multiprofissional.  

Assim como em toda e qualquer situação, enfrentamos várias dificuldades durante 

a elaboração do caso clínico. A perseverança de cada um fez com que as dificuldades fossem 

superadas, principalmente a que se referia à incompreensão da formulação do caso clínico, 

seguida da busca de referencial teórico. 

 

4.3.3 Impactos da disciplina para a atuação profissional  

A disciplina de Saúde Mental e Violência transcorreu de modo tranquilo, sem 

grandes aflições. Isto ocorreu, primeiramente, por se tratar de um assunto prazeroso e, 

segundo, pelo fato de as atividades propostas terem um espaço de tempo maior para a entrega, 

o que contribuiu para o nosso aprendizado, pois o tempo se tornou nosso aliado. 

Esta disciplina foi de suma importância para a minha capacitação e crescimento 

profissional, pois através dos conteúdos ministrados e do estudo do material didático foi 

possível o aprimoramento acerca de saúde mental, interligando os conceitos trabalhados à 
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prática profissional para que estes possam ser aplicados no dia a dia, conforme o surgimento 

de casos. Para tanto, é preciso estar atento e sensibilizado para detectar, acompanhar e tratar 

os casos na comunidade, traçando estratégias e implementando ações que possibilitem a 

reabilitação do paciente. 

 

4.4 A SAÚDE DA MULHER NO CICLO VITAL 
 

Ao refletirmos sobre a condição de ser mulher poderemos notar que mesmo diante 

de inúmeras dificuldades a mulher conquistou seu espaço na sociedade ao longo dos anos e  

hoje desempenha papéis que no passado eram restritos ao sexo masculino (política e 

economia, por exemplo). Isto se deve às grandes lutas em busca da conquista de direitos 

iguais, a fim de desmistificar a visão reducionista de que a mulher é destinada apenas à 

procriação e aos afazeres domésticos. 

No passado as ações voltadas à saúde da mulher eram bastante restritas, 

direcionadas apenas à gestação e ao parto, pelo fato de não haver políticas que englobassem a 

saúde da mulher como um todo.  

Nas primeiras décadas do século XX, a saúde da mulher foi incorporada às 
políticas nacionais de saúde, ainda de forma limitada, pois as ações se 
restringiam apenas às demandas relacionadas à gravidez e ao parto. Havia 
programas materno-infantis que traduziam uma visão restrita da mulher, 
baseada na sua especificidade biológica e no seu papel de mãe e de 
doméstica. As ações materno-infantis consistiam em estratégias de proteção 
aos grupos de risco e em situação de vulnerabilidade, como era o caso das 
crianças e gestantes (BRASIL, 2009, p.15). 
 

As desigualdades sociais e de gênero resultavam em problemas que afetavam 

principalmente a população feminina, o que refletia a necessidade de uma assistência de qualidade a 

esse público. Essa assistência deveria envolver a mulher em todos os ciclos da vida, não se 

restringindo apenas à gestação e ao parto. 

[...] o movimento feminista brasileiro revelava as desigualdades nas 
condições de vida e nas relações sociais entre homens e mulheres.  
Argumentava-se que estas desigualdades se traduziam em problemas de 
saúde que afetavam principalmente a população feminina. Assim, eram 
reivindicadas melhores condições de saúde mediante ações baseadas na 
assistência em todos os ciclos de vida da mulher (BRASIL, 2009, p.16). 

 
Desse modo, criou-se o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), 

como forma de promover uma atenção integral à mulher, através de ações e serviços destinados a essa 

clientela. Portanto, de acordo com Brasil (1984),  

 O Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde 
da Mulher (PAISM), o qual incluía ações educativas, preventivas, de 
diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando a assistência 



31 
 

 

ginecológica, o pré-natal, o climatério, o planejamento familiar, prevenção e 
tratamento das doenças sexualmente transmissíveis e prevenção do câncer de 
colo de útero e de mama. 
 

A criação da Política Nacional de Assistência à Saúde da Mulher permitiu a 

inclusão de ações no âmbito da atenção primária à saúde. Sendo a mulher a principal usuária e 

interlocutora dos serviços de saúde, a Estratégia Saúde da Família dispõe de uma linha de 

cuidados voltados à saúde da mulher, cuja finalidade é promover a saúde e prevenir os 

agravos, melhorando, assim, a qualidade de vida da população feminina. Para traçar 

determinadas ações é preciso conhecer a realidade feminina local e as suas necessidades, com 

vistas a elaborar ações destinadas a esse público. 

Dentre os cuidados prestados à mulher, no nível da atenção básica, destacam-se: 

prevenção do câncer de colo do útero e de mama; pré-natal; assistência pós-parto; assistência 

à mulher no climatério e cuidados direcionados à mulher vítima de violência. A assistência 

pré-natal é desenvolvida pelo médico e enfermeira, visando proporcionar uma gravidez 

saudável mediante o estabelecimento de uma relação confiável entre o profissional e a 

gestante, garantindo, assim, um atendimento humanizado e de qualidade. Além da atenção 

pré-natal, prestamos assistência ginecológica por meio de ações de prevenção e diagnóstico 

precoce do câncer do colo uterino e de mama, apesar de enfrentarmos dificuldades em relação 

à resistência da maioria das mulheres quanto ao exame papanicolau. No entanto, realizamos 

busca ativa com a ajuda de agentes comunitários de saúde, os quais estão sensibilizados 

quanto à importância do exame citológico. 

Quanto à assistência à mulher no climatério, é desenvolvida por meio de 
estratégias e ações que visem promover a manutenção da qualidade de vida, 
visto ser o climatério um período de mudanças caracterizadas por alterações 
hormonais. Dentre as ações, destacam-se: controle da pressão arterial, 
diabetes, combate ao tabagismo, obesidade, assim como a adoção de hábitos 
saudáveis (UFC, 2011). 
 

Outra questão relevante se refere ao atendimento às mulheres vítimas de 

violência, que consiste em um quadro existente em meio à demanda feminina das Unidades 

Básicas de Saúde. Para tanto, a equipe de saúde precisa estar preparada para lidar com esse 

tipo de enfrentamento, de modo a garantir privacidade, confiança e respeito no atendimento, 

além de responder satisfatoriamente às necessidades de saúde das mesmas.  
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4.4.1 Perfil da população feminina da ESF Ibicuã 

A Estratégia Saúde da Família de Ibicuã conta, atualmente, com 751 famílias, 

representadas por um total de 940 mulheres acima de 10 anos, com destaque para a faixa 

etária situada entre 20 e 39 anos (30%), como mostra o Quadro abaixo: 

Tabela 1. Percentual de mulheres acima de 10 anos distribuídas por faixa etária - SIAB, 2010. 
FAIXA ETÁRIA PERCENTUAL DE MULHERES 

10 – 14 10% 

15 - 19 10% 

20 - 39 30% 

40 - 49 14% 

50 - 59 14% 

                   > 60 22% 

Fonte: SIAB (2010).  
 

Quanto à naturalidade, em virtude de alguns partos ocorrerem nas cidades 

vizinhas (Acopiara e Iguatu), as mães registram os recém-nascidos ainda na maternidade, ou 

seja, fora do município de origem. Porém isso se refere a uma pequena amostra, pois sempre é 

destacada, durante as atividades educativas com as gestantes, a importância do Registro Civil 

de Nascimento no seu município de origem. 

Em relação à estratégia de sobrevivência das mulheres do distrito de Ibicuã, além 

dos benefícios sociais do Governo (Bolsa Família e aposentadorias), a fonte de renda 

predominante consiste no funcionalismo público municipal. Para contribuir com a renda das 

famílias da zona rural a Secretaria de Agricultura do município de Piquet Carneiro implantou 

o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o qual consiste na compra de produtos 

provenientes da agricultura familiar (ovos, queijo, verduras, iogurte, polpa de frutas), 

produzidos pelas famílias residentes na zona rural. Esses produtos são utilizados na 

alimentação das crianças (merenda escolar), no hospital e nos demais órgãos públicos. Vale 

salientar que as mulheres são atuantes no programa. 

Outra atividade predominante é o comércio varejista, principalmente a venda de 

roupas e gêneros alimentícios, que contribuem para a economia e o desenvolvimento do 

município. 
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4.4.2 Assistência à mulher no ciclo gravídico-puerperal 

A gestação é um processo fisiológico e natural da mulher, a qual apresenta uma 

série de modificações físicas e psíquicas que exigem da equipe multiprofissional melhor 

capacitação para atuar e acompanhar a gestante, caso apresente alguma complicação 

(CUNHA, et al, 2007). 

O pré-natal faz parte de um elenco de ações desenvolvidas na área de atenção à 

saúde da mulher e permite o acompanhamento da gestante ao longo desse período, garantindo, 

assim, uma assistência integral e de qualidade, sem altos custos. “[...] Uma atenção pré-natal e 

puerperal qualificada e humanizada se dá por meio da incorporação de condutas acolhedoras e 

sem intervenções desnecessárias...” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005, p.10). 

É essencial que a gestante inicie seu acompanhamento pré-natal no 1º trimestre de 

gestação, pois a mulher necessita realizar vários exames laboratoriais que irão nortear a 

assistência para que medidas sejam tomadas caso haja necessidade, a fim de evitar possíveis 

complicações. Uma questão muito importante durante as consultas de pré-natal são a 

disponibilização de orientações e o esclarecimento das dúvidas e anseios, além da 

sensibilização em relação à importância do pré-natal. A partir do momento em que ocorre essa 

conscientização torna-se mais fácil o manejo das atividades, contribuindo para a assiduidade 

às consultas, à participação nas atividades educativas e ao cumprimento das orientações. 

Atualmente, a ESF de Ibicuã encontra-se com um total de 17 gestantes, todas 

devidamente cadastradas e acompanhadas. As consultas de pré-natal são realizadas pelo 

médico e pela enfermeira, de forma alternada. As ações desenvolvidas pela equipe buscam 

contemplar o caráter holístico, pois não há como desenvolver um bom trabalho se a nossa 

visão não for ampliada. É preciso enxergar o todo para que muitos problemas sejam 

solucionados, principalmente aqueles relacionados à questão social.  É fundamental conhecer 

a realidade de cada gestante para entender a causa dos problemas encontrados. 

Em Piquet Carneiro a Secretaria de Saúde trabalha em parceria com o Centro de 

Referência e Assistência Social (CRAS), para realização de encontros grupais com as 

gestantes. Cada equipe possui um grupo de gestantes e os encontros acontecem mensalmente 

de acordo com um calendário pré-estabelecido. As atividades educativas são desenvolvidas 

por uma equipe multiprofissional, o que favorece a abordagem de vários temas e a troca de 

experiência contínua.  

Informações sobre as diferentes vivências devem ser trocadas entre as 
mulheres e os profissionais de saúde. Essa possibilidade de intercâmbio de 
experiências e conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a 
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compreensão do processo de gestação. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, 
p.32). 

  

4.4.3 Assistência ginecológica 

Outra ação desenvolvida em relação à Saúde da Mulher consiste na assistência 

ginecológica, representada pela prevenção do câncer de colo uterino e de mama, além da 

promoção da saúde. 

A ESF de Ibicuã conta com um total de 469 mulheres em idade fértil. Em 2010, 

foram realizados 198 exames citológicos e de mama, em média 16 exames/mês. No entanto, 

em virtude da resistência das mulheres em realizar o exame de prevenção do câncer de colo 

do útero, a quantidade de exames realizados mensalmente é inferior à meta estimada (21 

exames/mês). Enfatizamos sempre durante as consultas a importância do exame citológico, 

assim como realizamos busca ativa com a ajuda dos agentes comunitários de saúde, 

principalmente nos casos de mulheres que nunca realizaram o exame e possuem vida sexual 

ativa.  

Como forma de melhorar a assistência pretende-se formar um grupo de mulheres 

em idade fértil a fim de desmistificar os medos e abordar assuntos inerentes à saúde da 

mulher, pois milhares de mulheres morrem acometidas de câncer do colo uterino e de mama. 

“É o segundo tumor mais freqüente na população feminina, atrás apenas do câncer de mama, 

e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010). 

Quanto ao planejamento familiar, a ESF de Ibicuã disponibiliza os seguintes 

métodos anticoncepcionais: anticoncepcional oral combinado e injetável, além de  

preservativos masculinos. Consultas de enfermagem são realizadas para orientações sobre o 

modo correto de usar os anticoncepcionais. 

 

4.4.4 Atendimento à mulher vítima de violência 

A Lei Maria da Penha consiste em um recurso valioso em relação à violência 

contra a mulher, pois a Lei 11.340/2006 “cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher.” 

O fato é que a maioria das mulheres vítimas de qualquer tipo de agressão, 

principalmente agressão física, é retraída pelo medo, ocasionando o temor da denúncia de 

seus agressores. As mulheres são obrigadas a conviver com a violência e a negligenciar a 

denúncia dos abusos. Esporadicamente nos deparamos com casos de vítimas de violência 
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doméstica e familiar que procuram o serviço de saúde para tratar traumas ou lesões, 

consequentes de agressão por parte de seus companheiros.  

Situações como essas nos fazem refletir sobre os valores, os princípios e, 

principalmente, sobre a valorização da vida das mulheres que se calam diante de tantas 

atrocidades. 

A Estratégia Saúde da Família pode e deve atuar nesses casos, estabelecendo 

parcerias com outras instituições, já que o nosso município não dispõe de Delegacia da 

Mulher. Porém, ações intersetoriais e realização de estratégias de educação em saúde voltadas 

para a prevenção da violência contra a mulher poderão amenizar a reincidência de agressões à 

mulher. 

 

4.4.5 Impactos da disciplina para a atuação profissional 

A disciplina Saúde da Mulher no Ciclo Vital proporcionou uma reflexão acerca da 

assistência prestada às mulheres nas diversas fases da vida, permitindo o aprimoramento da 

minha prática profissional no que tange ao atendimento às gestantes, de modo a garantir 

acompanhamento pré-natal de qualidade, por meio de protocolos de assistência que 

promovem a orientação da conduta profissional. Além disso, no que se refere ao atendimento 

às mulheres vítimas de violência, acredito que após essa disciplina me encontro mais 

preparada para lidar com esse tipo de enfrentamento, atuando no acompanhamento e na 

prevenção da violência contra a mulher.  

Isto se deve à forma dinâmica das aulas, o que favoreceu o aprendizado, permeado 

pela troca de experiências e ideias. Considero uma maneira excelente de expor o que 

aprendemos. Pretendo aplicar o conhecimento aprimorado à minha prática profissional para 

incrementar as ações voltadas à saúde da mulher, de modo a promover uma assistência 

humanizada e de qualidade a essa clientela. 

 

4.5 SAÚDE AMBIENTAL, ACIDENTES NATURAIS, ARTIFICIAIS E OS RISCOS 

PARA A SAÚDE DA FAMÍLIA 

É notória a influência que o meio ambiente sofre em decorrência da ação humana, 

fato que ocasiona sérias consequências para a humanidade (aquecimento global, 

desabamentos, excesso de chuvas). No entanto, podemos verificar que tudo consiste na ação 

humana agindo contra si mesmo por meio da natureza. 
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Desse modo, podemos observar as interfaces entre ambiente, trabalho e saúde. 

Essa relação beneficia por um lado e destrói de outro. Medidas de conscientização devem ser 

tomadas de imediato, caso contrário estaremos caminhando em direção a uma situação 

caótica. 

Muitas vezes, inocentemente, nos perguntamos o porquê de tantos desastres, 

enxurradas que vitimam tantas famílias, destruindo lares, provocando mortes, enfim, 

ocasionando um verdadeiro desmoronamento da vida das pessoas. Concomitantemente, 

observa-se que tudo isso é consequência das atitudes do homem com a natureza. 

Este contexto está diretamente associado à saúde da população, principalmente 

nos centros urbanos, onde estão situadas as grandes indústrias, ocasionando a poluição do ar e 

dos rios, trazendo prejuízos à qualidade de vida da população circunvizinha. A maioria das 

crianças desenvolve problemas respiratórios e os adultos coadjuvantes desse processo de 

destruição não conseguem enxergar a real causa do surgimento de tantas doenças, além dos 

fortes agravos que acometem os trabalhadores, os quais ficam expostos, muitas vezes, a 

situações de risco e a doenças relacionadas ao trabalho. 

Com a evolução das políticas públicas a saúde do trabalhador ganhou espaço em 

nível nacional a partir das lutas travadas pelo movimento dos trabalhadores e demais 

militantes. Surgiu a medicina do trabalho, inseriram-se no SUS ações voltadas para a saúde do 

trabalhador e essas ações se transformaram em lei (Lei Nº 8.080/90), garantindo ao 

trabalhador o direito de proteção à sua saúde. Para implementar as ações assistenciais foi 

criada a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), através da 

Portaria Nº 1679/GM, de 19 de setembro de 2002, a qual atua de forma mais ampla, pois 

articula linhas de cuidado desde a atenção básica até a atenção de alta complexidade. Por fim, 

em 2005, foi instituída a Política Nacional de Saúde do trabalhador, firmando cada vez mais o 

compromisso com a saúde dessa clientela (UFC, 2011). 

No que tange à Estratégia Saúde da Família, ações voltadas para a saúde do 

trabalhador podem e devem ser aplicadas, desde o acolhimento dos trabalhadores até a 

assistência propriamente dita, mediante diagnóstico e tratamento das doenças relacionadas ao 

trabalho. Há, ainda, a vigilância em saúde (sanitária, epidemiológica e ambiental), a qual 

permite buscar e identificar situações de risco à saúde, entre outros aspectos. No que diz 

respeito à saúde ambiental, é preciso conscientizar cada vez mais a população em relação à 

proteção ao meio ambiente, visto que a saúde humana depende da qualidade do meio em que 

vivemos. 
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4.5.1 Saúde ambiental e do trabalhador 

A atenção básica contempla ações voltadas para a saúde da população, tendo 

como foco principal a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Muitas vezes nos 

detemos às áreas de atenção propostas pela Estratégia Saúde da Família (saúde da criança, 

saúde da mulher, saúde do adulto/idoso, saúde bucal) e negligenciamos as questões 

consideradas relevantes, como a saúde ambiental e a saúde do trabalhador. 

No município de Piquet Carneiro a questão ambiental é levada a sério, pois temos 

como referência para os problemas ambientais a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, a qual vem desenvolvendo diversas ações entre programas e projetos como: 

- Programa de educação Ambiental Continuada; 

- Projeto Cidade Limpa e Sustentável; 

- Comunidade Verde – Educação Ambiental e Sustentabilidade; 

- Recuperação de Áreas Degradadas, dentre outras ações. 

Além disso, são desenvolvidas oficinas junto à população de modo a instruí-la 

quanto à importância da reciclagem. Vale salientar que o município possui agentes 

ambientais, os quais trabalham na coleta seletiva como parte do Projeto Cidade Limpa e 

Sustentável. 

 

                              
 

 

                                                   

No que se refere a problemas ambientais existentes na área adscrita da Estratégia Saúde 

da Família de Ibicuã, até o presente momento não foram identificados danos passíveis de 

intervenção. Acredito que isso se deve ao trabalho que a Secretaria do Meio Ambiente vem 

desenvolvendo, fato que auxilia a preservação do meio ambiente por parte da população. 

Figura 11: Projeto Cidade Limpa e Sustentável 
Fonte: Blog da Secretaria de Meio Ambiente 

Figura 12: Oficina de Recicláveis 
Fonte: Blog da Secretaria de Meio Ambiente 
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Contudo, são necessários a conscientização popular e o desenvolvimento de ações 

interdisciplinares para evitar danos ao meio ambiente.  

Dentre as estratégias que podem ser utilizadas para detectar situações de risco ao 

meio ambiente e à saúde do trabalhador estão a territorialização em saúde e a vigilância em 

saúde ambiental e do trabalhador. 

Para que a equipe conheça a realidade do território e identifique as situações 
de risco para a saúde originárias nos processos produtivos e em situações de 
trabalho, se faz necessário que esta utilize a territorialização como 
instrumento para a organização dos serviços de saúde. [...] as ações de 
vigilância em saúde desenvolvidas na Estratégia Saúde da Família têm como 
finalidade controlar a incidência dos agravos em um determinado território e 
estabelecer medidas de intervenção para resolução dos problemas de saúde 
da população. (UFC, 2011). 

 
No que se refere à vigilância ambiental e da saúde do trabalhador é fundamental 

que ações de prevenção e promoção sejam desenvolvidas de modo a controlar os riscos 

ambientais e melhorar as condições do meio ambiente e da saúde das pessoas (UFC, 2011). 

Em relação à saúde do trabalhador, é preciso estar sensível quanto aos agravos 

decorrentes de acidentes de trabalho. Embora seja raro o registro de pacientes com algum 

problema relacionado a acidente de trabalho, os casos esporádicos que surgem se referem a 

trabalhadores que se acidentaram com instrumentos de trabalho (foices, facão) ao exercerem 

suas atividades agrícolas. Infelizmente, os acidentes de trabalho ainda acometem muitos 

trabalhadores, que por um momento de distração ou pela falta do uso do Equipamento de 

Proteção Individual (EPI), sofrem acidentes. As principais vítimas são trabalhadores da 

construção civil, pois a cada dia esse número vem aumentando e as empresas não tomam 

nenhuma providência para a prevenção de acidentes, visto que visam apenas ao lucro, 

negligenciando, assim, as condições de trabalho de seus empregados. De acordo com 

BRASIL (2006), 

Os acidentes e as violências no Brasil são agravos que, pelo seu expressivo 
impacto na morbimortalidade da população, constituem-se em importante 
problema de saúde pública, sendo, portanto, objeto prioritário das ações do 
Sistema Único de Saúde, que, em conjunto com outros segmentos dos 
serviços públicos e da sociedade civil, deve continuar a buscar formas 
efetivas para o seu enfrentamento. 

 

É essencial destacar, durante os atendimentos às vítimas de acidentes de trabalho, 

a importância do uso de EPI’s como forma de prevenir tais eventualidades. Na verdade, essa 

questão consiste em conscientização do público trabalhador através de atividades de educação 

em saúde que envolvem a segurança no trabalho. Essa conscientização deve partir 
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primeiramente dos profissionais de saúde, pois estes compõem o quadro de vítimas de 

acidentes de trabalho, principalmente na área de enfermagem. É comum a ocorrência de 

acidentes entre esses profissionais e isto se deve à resistência ao uso do equipamento de 

proteção.  

Para que se tenha uma condição adequada de trabalho algumas condições são 

essenciais: 

- Capacitação de pessoal (regras de segurança, prevenção de acidentes etc.); 

- Fiscalização da equipe por um profissional habilitado; 

- Uso de EPI’s; 

- Respeito às normas de segurança no trabalho; 

- Seguimento das ações preventivas propostas pelas políticas de saúde do trabalhador. 

 

4.5.2 Impactos da disciplina para a atuação profissional 

A disciplina proporcionou reflexões acerca da relação entre ambiente, produção, 

trabalho e saúde. Nota-se o quanto as condições do meio ambiente interferem na saúde 

humana. Foi possível a identificação de situações de risco, tanto ambientais como 

relacionadas à saúde do trabalhador, como forma de melhorar as condições de saúde da 

população adscrita. 

Portanto, a Estratégia Saúde da Família, por ser considerada a porta de entrada 

para o sistema, está mais próxima aos agravos ocupacionais e às questões ambientais, o que 

implica intervenção no sentido de prevenção e promoção da saúde. Desse modo, precisamos 

estar mais atentos e sensíveis a essas questões.  

 

4.6 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO CONTEXTO DA SAÚDE BUCAL 

A atenção à saúde bucal também teve sua evolução no âmbito das políticas 

públicas de saúde, sendo exercida inicialmente com base no modelo tecnicista, curativo-

reparador, sem haver uma visão voltada para a prevenção. 

A Saúde Bucal sofreu inúmeras transformações ao longo dos anos até 
alcançar o modelo assistencial vigente. Esse processo ocorreu em virtude do 
avanço do capitalismo, o qual exercia forte influência no âmbito da saúde, 
contribuindo para a prática odontológica marcada pela comercialização e 
pelo paradigma curativo-reparador, tecnicista, biologicista e excludente 
(UFC, 2011). 
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Entretanto, assim como ocorreu com a consolidação da criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a saúde bucal também teve seus avanços, viabilizados através das conferências de saúde 

bucal com o objetivo de instituir políticas voltadas para essa área. 

Após a 8ª Conferência Nacional de Saúde e a promulgação da Constituição 
de 1988, o acesso aos serviços de saúde pela população tornou-se universal, 
tendo também como princípios a integralidade e a eqüidade [...] Do mesmo 
houve avanços na Saúde Bucal, tais como a realização da 1ª Conferência 
Nacional de Saúde Bucal em 1986 e da 2ª Conferência Nacional de Saúde 
Bucal em 1993, que considerou a saúde como parte integrante da saúde geral 
do indivíduo e aprovou diretrizes e estratégias políticas nesta área (UFC, 
2011). 

  
Como consequência dos avanços nessa área a Saúde Bucal foi inserida na Estratégia 

Saúde da Família, visto que faz parte da saúde geral do indivíduo. 

Após alguns anos da criação da Estratégia Saúde da Família, a Saúde Bucal 
foi inserida no PSF, como forma de reorganizar a assistência prestada à 
população no âmbito da odontologia. Além disso, foi implementada a 
Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) em 2004, tendo como foco 
principal a reorganização da atenção em todos os níveis de atenção e a 
promoção do cuidado visando à qualidade de vida (BRASIL, 2004). 
 

Desse modo, podemos observar os avanços ocorridos ao longo dos anos, fato 

visível também no município de Piquet Carneiro e na Estratégia Saúde da Família de Ibicuã, a 

qual atualmente dispõe de uma Equipe de Saúde Bucal (ESB), modalidade II (01 cirurgião-

dentista + 01 auxiliar de saúde bucal + 01 técnico em saúde bucal), tendo como referência o 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na cidade de Iguatu. 

Em relação a décadas passadas, a situação atual é bastante satisfatória, e o modelo 

de atenção em saúde bucal estabelecido condiz com os pressupostos da Política Nacional de 

Saúde Bucal (PNSB), pois houve momentos em que a assistência odontológica era limitada, o 

que gerava um acúmulo de demanda em virtude do modelo de atenção vigente na época, ou 

seja, baseado no paradigma curativo-reparador e individualista. 

O processo de trabalho da equipe de saúde bucal deve ser desenvolvido com base 

na estrutura organizacional da Equipe Saúde da Família (ESF), integrando-se aos demais 

membros da equipe, de modo a promover ações interdisciplinares que visem à prevenção, à 

promoção, à proteção e à reabilitação. Assim, no planejamento das ações da equipe estão 

contidas as ações de saúde bucal para atender aos princípios doutrinários do SUS. Destacam-

se diversas ações estratégicas que podem ser realizadas conforme os grupos etários: atividades 

educativo-preventivas, exames de diagnóstico e ações assistenciais. 

No entanto, conforme a UFC (2010), alguns desafios são prevalentes na organização da 

atenção em saúde bucal na Estratégia Saúde da Família, como: 



41 
 

 

Unificar a porta de entrada com a Área de médico-enfermagem; garantir 
acesso à demanda espontânea; desenvolver ações programáticas de 
promoção da saúde, prevenção de doenças e de assistência; organizar uma 
atenção domiciliar e reordenar a atenção de média complexidade. 
 

Sabemos que ainda persistem alguns entraves que necessitam ser transpostos 

dentro da Estratégia Saúde da Família, os quais dependem basicamente da equipe 

multidisciplinar e do trabalho integrado. 

 

4.6.1 Atenção à Saúde Bucal por meio do ciclo de vida na Estratégia Saúde da Família  

A organização da atenção à saúde bucal por meio do ciclo de vida consiste em 

uma forma eficaz de se trabalhar com grupos (gestantes, bebês, crianças, adolescentes, adultos 

e idosos), tornando possível promover a assistência integrada e multidisciplinar, evitando, 

assim, as ações dicotomizadas e a fragmentação do atendimento. 

[...] Os profissionais de saúde bucal devem trabalhar de forma integrada  
com os demais profissionais da equipe de saúde e, no que diz respeito à 
gestante, trabalhar em constante interação com os profissionais responsáveis 
pelo seu atendimento. (BRASIL, 2006, p.64). 
 

É fundamental sensibilizar as gestantes acerca da importância do pré-natal e da 

assistência odontológica nesse período, visto que isso contribuirá não somente com a sua 

saúde geral, mas também com uma gestação saudável e a saúde bucal. 

Porém, ainda encontram-se Unidades Básicas de Saúde em que essa prática é 

inexistente, como é o caso da Estratégia Saúde da Família de Ibicuã. Rotineiramente 

realizamos atendimentos voltados à gestante e às mães, tais como o pré-natal e a puericultura, 

mas geralmente é abordada apenas a área médico-enfermagem, criando-se uma lacuna na 

prestação da assistência, além do descumprimento das ações de integralidade da atenção e 

interdisciplinaridade.  

Na prática podemos constatar, a despeito das atuais políticas de saúde bucal 

vigentes, que ainda não existe um atendimento odontológico pré-natal integral como sugere a 

promoção da saúde (REIS et al, 2010). 

A minha experiência em Saúde da Família demonstra que o atendimento 

odontológico se dá em regime de demanda espontânea, através de agendamentos, sem 

priorização dos grupos específicos. Desse modo, observa-se a necessidade de reorganizar o 

atendimento odontológico durante o pré-natal e a puericultura, melhorando, assim, a 

qualidade do atendimento a essa clientela. Algumas estratégias podem ser propostas, tais 

como: 
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• Planejar e promover ações integradas que visem à melhoria da assistência às gestantes 

e aos bebês; 

• Realizar ações educativas com grupos de gestantes acerca da importância da consulta 

odontológica no período gestacional; 

• Priorizar atendimento odontológico às gestantes e aos bebês atrelando-o às consultas 

de pré-natal e puericultura, conforme agendamento. 

Quanto à assistência destinada às crianças, aos adolescentes e aos adultos, é 

focada na demanda espontânea. No entanto, as equipes de saúde bucal têm destinado ações 

educativo-preventivas e de promoção somente às crianças em idade escolar. Em 2010, o 

município de Piquet Carneiro introduziu nas ações da Estratégia Saúde da Família o Programa 

Saúde na Escola (PSE), onde são realizados atendimentos às crianças e aos adolescentes por 

uma equipe multidisciplinar. A experiência foi bastante valiosa e o trabalho fluiu de forma 

integrada. Todos os alunos se submeteram a uma avaliação odontológica e foram agendados 

retornos para o início do tratamento conforme a necessidade.  

Além da ação individual, foram realizadas palestras educativas nas escolas acerca 

de temas relacionados à saúde bucal e houve distribuição de kits odontológicos. Demonstrou-

se a importância da busca ativa pelo agente de saúde. É essencial a contribuição e 

conscientização dos pais para que estejam sensíveis e conscientes da importância do 

seguimento do tratamento odontológico. 

Ainda existe uma lacuna a ser preenchida, ou seja, é preciso promover ações que 

contemplem os adultos e os jovens. Isto se deve à rotatividade dos profissionais odontólogos, 

um dos problemas enfrentados pela equipe em que trabalho, pois atualmente dispomos do 

profissional apenas duas vezes/semana, dificultando o desenvolvimento de um trabalho 

integrado. 
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Outro grupo que necessita de atenção prioritária são os idosos, visto se tratar de 

uma clientela que se encontra praticamente excluída de assistência odontológica. A atenção à 

saúde bucal dos idosos na Estratégia Saúde da Família ainda se encontra bastante deficiente, 

pois se observa que grande parte da população idosa apresenta perda total de dentes 

(edentulismo) consequente do surgimento de lesões cariosas e outras afecções que não 

tratadas levam a essa condição mutiladora. São fatores associados a essa situação as 

condições socioeconômicas, culturais e políticas e a falta de ações preventivas e assistenciais 

destinadas a essa clientela. 

Figura 13: Consulta odontológica  
Fonte: Registro feito pela aluna 

Figura 14: Consulta médica 
Fonte: Registro feito pela aluna 

Figura 15: Consulta de Enfermagem 
Fonte: Arquivo da UBS Ibicuã 
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As ações de saúde bucal desenvolvidas na atenção básica tem se voltado 
principalmente para grupos etários que envolvem crianças, adolescentes e 
adultos jovens, ocasionando de certa forma a exclusão do idoso no acesso 
aos serviços odontológicos. Raramente encontra-se um idoso à procura deste 
serviço, exceto em situações emergenciais, onde na maioria das vezes não há 
condições de restaurar, resultando na perda do dente (extração), acarretando 
o aumento do número de idosos com próteses. Vale salientar, que estes 
acreditam ser a perda dentária, uma condição normal decorrente da idade, 
evidenciando-se claramente a falta de informação por parte desse público 
(PUCCA JR., 2000; ROSA et al, 1992). 

 
Desse modo, é primordial estabelecer normas prioritárias voltadas para o atendimento ao 

idoso, a fim de reduzir a incidência de edentulismo na realidade adscrita, por meio da sensibilização e 

do enfoque à importância de se manter uma vida saudável. 

Percebe-se então, a necessidade de destinar ações de saúde bucal que visem 
a prevenção, promoção e a reabilitação dentária, conferindo a essa clientela o 
acesso aos serviços de modo prioritário, visto que o idoso é assegurado 
através do Estatuto do Idoso, instituído pela Lei Nº 10.741/2003 (BRASIL, 
2003) 
 

É preciso que as equipes de saúde bucal, como integrantes das Equipes Saúde da 

Família, procurem desenvolver um trabalho integrado com os demais profissionais da 

Atenção Básica, evitando a fragmentação do atendimento. Além disso, devem priorizar ações 

voltadas à pessoa idosa de modo a conscientizá-las da importância da saúde bucal, 

promovendo atividades preventivas para a redução dos índices de edentulismo. 

Dentre as estratégias de promoção de saúde bucal considero uma medida eficiente 

e eficaz a fluoretação das águas de abastecimento público. No entanto, no momento não é 

uma medida viável para o distrito de Ibicuã, pois a estação de tratamento de água ainda está 

sendo construída. 

A escovação dental supervisionada também é outra estratégia que brevemente será 

integrante das ações de promoção da saúde bucal da ESF Ibicuã, pois a Secretaria de Saúde, 

em parceria com a Secretaria de Educação, irá construir um escovódromo em uma das escolas 

do distrito através do Programa Saúde na Escola (PSE).  

A educação em saúde voltada para a saúde bucal é uma medida favorável, pois 

torna possível a sensibilização e a conscientização da população. 

 

4.6.2 Impactos da disciplina para a atuação profissional 

Após a disciplina me sinto preparada para desenvolver ações estratégicas voltadas 

à saúde bucal com base nos ciclos de vida. Além disso, houve reflexão acerca da assistência 
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odontológica prestada na Estratégia Saúde da Família de Ibicuã, como forma de reorientar o 

processo de trabalho desenvolvido e melhorar a qualidade da assistência odontológica. 

Sabemos que para alcançar tal objetivo a Equipe de Saúde necessita trabalhar de 

modo integrado e interdisciplinar para responder às necessidades da população e obter índices 

satisfatórios. Enfim, para que a saúde pública tenha maior resolutividade é preciso que os 

profissionais se comprometam com a Atenção Básica e tenham mais compromisso com a 

saúde da população. 

 

4.7 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

As conquistas de direitos almejados pelas pessoas com deficiências se deram em 

virtude de muitas lutas e reivindicações que resultaram na criação de leis e decretos em prol 

das Pessoas com Deficiência (PcD). As mudanças correram no âmbito da saúde, da educação e do 

trabalho, quando a PcD passou a usufruir dos seus direitos de cidadão. 

O ano de 1981 foi considerado pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Posteriormente Decretos 
e Leis foram sancionados, como o Decreto Nº 93.481/86, o qual criou a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 
(CORDE) e a Lei Nº 7.853/89 que trata do apoio às Pessoas com Deficiência 
(PcD), ou seja, os portadores de deficiência adquiram amparo legal. [...]  
houve a criação do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de 
Deficiência, que estabeleceu as diretrizes associadas a medidas preventivas e 
de reabilitação às PcD. Além disso, foi sancionado o Decreto Nº 3.298/99 
que regulamenta a Lei Nº 7.853/89, o qual dispõe sobre a Política Nacional 
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, contemplando direitos à 
saúde, à educação, ao acesso ao trabalho, à cultura e ao lazer. Nos últimos 
anos, ocorreu a incrementação dessa Política com o Decreto Nº 5.296/04, 
que trata da acessibilidade, e o Decreto Nº 5. 626/05 que regulamenta a Lei 
Nº 10.436, que dispõe sobre a Língua de Sinais Brasileira (FRANÇA; 
PAGLIUCA, 2009, p. 179). 
 

É evidente que a Pessoa com Deficiência (PcD) tem adquirido, ao longo dos anos, 

em termos de lei, direitos que anteriormente eram inexistentes, justamente pelo fato de então 

não serem respeitadas pela sociedade. Percebe-se que esse quadro mudou consideravelmente 

a partir da legislação, que proporcionou à pessoa com deficiência os direitos que se traduzem 

em acessibilidade e inclusão social. Assim, ao longo dos anos, as PcD passaram a ser vistas 

como pessoas capazes de desempenhar funções, participar ativamente da sociedade, 

superando limites e ultrapassando barreiras. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência foi instituída com o 
propósito de garantir o acesso à saúde em todos os níveis de assistência, 
como modo de prevenir, proteger e reabilitar. Isto graças às conquistas 
decorrentes de movimentos e lutas em prol da PcD (UFC, 2011).  
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Na Unidade Básica de Saúde de Ibicuã prestamos assistência às pessoas com 

deficiência mediante a demanda espontânea, pois até o momento não desenvolvemos nenhum 

trabalho específico voltado a esse público. O número de PcD na área adscrita é pequeno e 

geralmente os atendimentos são realizados através de visitas domiciliares quando se trata de 

paciente idoso com alguma deficiência física ou visual. 

Entretanto, sabemos que a realidade nos diversos serviços de saúde ainda é 

bastante precária, pois persistem os entraves que dificultam o atendimento. Dentre eles 

destaca-se a falta de humanização dos profissionais, que atuam de forma mecânica, alheios às 

necessidades dos pacientes, sejam eles deficientes ou não. 

No entanto, acredito que com a inserção de disciplinas voltadas às pessoas com 

deficiência no meio acadêmico, seja em cursos de graduação ou pós-graduação, pouco a 

pouco a realidade será transformada, pois teremos profissionais capazes de promover 

atendimento digno e de qualidade à pessoa com deficiência. 

 

4.7.1 Deficiência visual e auditiva e suas implicações no atendimento em saúde 

4.7.1.1. Deficiência Visual 

A pessoa com deficiência visual enfrenta resistência por parte da sociedade no que 

se refere à sua inserção no mercado de trabalho. Mesmo amparados por leis, os deficientes 

visuais ainda enfrentam muitas barreiras em virtude do desrespeito, do descaso e do 

preconceito da população. 

A inserção das PcD no mercado de trabalho é regulamentada pelo artigo 93 
da Lei nº 8.123 (Lei de Cotas) e pelo artigo 36 do Decreto nº 3.298/99 que 
estabelecem um percentual de vagas destinadas às pessoas com deficiência 
de acordo com o número de funcionários da empresa: até 200, 2% do total; 
de 201 a 500, 3%; de 501 a mil, 4%; e acima de mil funcionários, 5% 
(FRANÇA; PAGLIUCA, 2009, p.183). 
 

É válido salientar que avanços ocorreram em relação a essa questão. Isto é 

perceptível quando traçamos um paralelo com décadas anteriores, quando a maioria das PcD 

não tinha acesso à escola em decorrência da dificuldade e da inexistência de políticas de 

integração. 

Entretanto, no que tange ao atendimento em saúde às pessoas com deficiência 

visual, especificamente na Estratégia Saúde da Família, este deverá ser prioritário e igualitário 

no que se refere ao respeito e à dignidade da pessoa com deficiência, proporcionando a 

resolução dos agravos detectados e a adequação da assistência conforme a necessidade. 
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Para isso, torna-se necessária a conscientização e a sensibilização da equipe de 

saúde, de modo que todos os membros utilizem a mesma linguagem, colaborando, assim, para 

a promoção de uma assistência de qualidade. “Portanto, tal assistência pode ser viabilizada 

mediante implementação de comunicação eficaz, em que cabe ao profissional estabelecer uma 

relação interpessoal com o cego durante a consulta, de modo a torná-la mais humanizada.” 

(UFC, 2011). 

Assim sendo, algumas orientações são cabíveis, a saber (UFC, 2011): 

• Tratá-los como seres iguais a qualquer pessoa humana; 

• Se dirigir a uma pessoa cega chamando-a pelo nome; 

• Falar em tom de voz normal; 

• Utilizar a palavra “ver” com naturalidade; 

• Indicar a localização da porta, dos objetos por onde deseja passar; 

• Evitar se dirigir à pessoa cega através do seu guia; 

• Apertar a mão da pessoa cega ao encontrá-la ou despedir-se, como forma de substituir 

para ela o sorriso amável. 

Além disso, a Estratégia Saúde da Família desenvolve ações voltadas à prevenção 

dos casos de deficiência visual através do pré-natal, quando é possível evitar problemas 

oculares congênitos. Tais ações consistem em investigar casos de cegueira na família, solicitar 

exames de sorologia para sífilis, toxoplasmose, HIV e exame bacteriológico da secreção 

vaginal para a prevenção da oftalmia gonocócica e infecção por clamídia (UFC, 2011). 

 

4.7.1.2. Deficiência Auditiva 
  

Várias causas podem levar à deficiência auditiva, mas esta pode ser evitada 

através de medidas preventivas durante a assistência pré-natal. 

A exemplo da rubéola congênita, vê-se o quanto é fundamental a realização 
de um trabalho preventivo através da vacinação de jovens. Tal medida deve 
ser incentivada inclusive nos cuidados à mulher antes da gravidez, por meio 
da imunização contra a rubéola, pelo menos três meses antes da concepção. 
[...] Além disso, outra forma de prevenção consiste na assistência durante o 
pré-natal, visto que por meio deste é possível identificar a incompatibilidade 
sanguínea entre mãe e bebê, assim como proporcionar orientações à gestante 
quanto aos riscos da auto-medicação e à importância de manter nutrição 
adequada (UFC, 2011). 
 

O deficiente auditivo pode apresentar perda total ou parcial da audição, a 

depender do grau de acometimento. Observa-se que grande parcela da população 
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principalmente os idosos, apresenta alguma alteração na acuidade auditiva, muitas vezes 

ocasionada pelo próprio envelhecimento.  

Em contrapartida, existem pessoas que apresentam deficiência auditiva desde o 

nascimento e não tiveram acesso a um acompanhamento específico (fonoaudiológico), assim 

como não aprenderam a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), o que ocasiona certa 

dificuldade no desenvolvimento da comunicação. 

Os profissionais de saúde enfrentam dificuldades ao lidar com essa clientela nas 

Unidades Básicas de Saúde. Desse modo, algumas orientações podem ser estabelecidas pelo 

profissional com vistas a melhorar a comunicação com o deficiente auditivo durante a 

consulta (UFC, 2011): 

 ● Falar de maneira clara, pronunciando bem as palavras, sem exageros, usando a 

velocidade normal, a não ser que ele peça para falar mais devagar; 

 ● Usar um tom de voz normal, a não ser que peçam para falar mais alto; 

 ● Fazer com que a boca esteja bem visível, de modo a facilitar a leitura labial; 

 ● Ser expressivo ao falar; 

 ● A conversar, manter sempre contato visual. Se desviar o olhar a pessoa surda pode 

achar que a conversa terminou; 

 ● Se for necessário, comunicar-se através de bilhetes; 

 ● Quando o surdo estiver acompanhado de um intérprete, dirigir-se a ele, e não ao seu 

intérprete.  

 

4.7.2 Condições de acessibilidade da UBS Ibicuã à pessoa com deficiência física 

A Unidade Básica de Saúde de Ibicuã encontra-se em funcionamento na sede 

atual há 9 anos. Trata-se de uma casa adaptada, localizada na zona rural, o que implica a 

ausência de vias de acesso com calçadas rebaixadas, sinalização, estacionamento privativo 

para deficientes físicos, etc. No entanto, isto não significa que o acesso é inviável, pois 

mesmo distante dos padrões existe uma pequena rampa de acesso apenas para viabiliazar a 

entrada de cadeirantes, embora necessite de auxílio pelo fato de ela ser íngreme. 
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No interior da Unidade de Saúde é possível a circulação, inclusive para o interior 

dos consultórios, os quais possuem portas com largura de 0,80cm, viabilizando, assim, a 

entrada de cadeirantes e a realização de um atendimento com privacidade. Quanto ao acesso 

aos banheiros, infelizmente a estrutura não possibilita a utilização por deficientes físicos, por 

haver desnível no piso e não possuir adaptações.  

Para se proceder a um atendimento a pessoas com deficiência não basta uma 

Unidade de Saúde adaptada na sua estrutura física. É preciso que a equipe como um todo, 

desde a recepcionista até os profissionais de saúde, esteja apta para promover à PcD uma 

assistência humanizada e de qualidade, pois a pessoa com deficiência visual, auditiva ou 

física, independentemente de qualquer circunstância, é um cidadão que merece ter seus 

direitos respeitados.  

 

4.7.3 Impactos da disciplina para a atuação profissional 

Atenção Básica à Saúde das Pessoas com Deficiência foi uma disciplina 

fundamental, pois proporcionou uma reflexão acerca da assistência prestada às pessoas com 

deficiência nas Unidades Básicas de Saúde e despertou minha atenção em relação à questão 

da acessibilidade. Foram disponibilizadas importantes orientações relacionadas ao manejo da 

consulta às PcD. Seja qual for o tipo de deficiência, precisamos estar aptos e sensíveis para 

receber em nosso serviço as pessoas com deficiência. 

De um modo geral, percebe-se que ainda há muita dificuldade relacionada ao 

atendimento em saúde, mas isso poderá ser amenizado se cada um plantar nas Unidades a 

Figura 16: UBS Ibicuã – Demonstração da rampa de acesso. 
Fonte: Registro feito pela aluna 
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semente da humanização. Assim contribuiremos com a política dos direitos das pessoas com 

deficiência. 

4.8 INTERDISCIPLINARIDADE, BIOÉTICA E ABORDAGEM INTEGRAL DOS 
PROCESSOS DE SAÚDE  

Para se atingir o conceito de interdisciplinaridade, muitas mudanças ocorreram, 

partindo dos povos primitivos com seus aprimoramentos na Era Moderna, havendo, portanto, 

uma amplitude em sua designação. 

A fragmentação dos saberes em disciplinas culminou na redução do 
conhecimento com base nas especificidades. Entretanto, essa questão já 
estava presente desde os povos primitivos e seguiu com seus 
aprimoramentos até a Era Moderna, quando surgiu o paradigma cartesiano 
de René Descartes. A partir de então, o conhecimento tomou novo rumo, a 
ciência associada à técnica passou a consolidar a fragmentação, contribuindo 
assim com a industrialização. Porém, com a evolução da ciência, surge o 
conceito de interdisciplinaridade como resultado da falência do paradigma 
racionalista. [...] A interdisciplinaridade, a princípio não possuía um 
significado único, havendo uma certa amplitude no seu conceito, além de 
diversas modalidades, tais como: disciplinaridade cruzada, 
interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e 
transdisciplinaridade. (UFC, 2011). 

 
A interdisciplinaridade é fator imprescindível na atuação da equipe de saúde da 

Estratégia Saúde da Família, como ferramenta básica no atendimento à população. 

Desse modo, compreende-se por interdisciplinaridade o compartilhamento de 

saberes de forma integrada em uma equipe, em busca de medidas resolutivas para 

determinadas situações com base nas diversas áreas de atuação (UFC, 2011).    

Para que se obtenham resultados satisfatórios é essencial que a equipe atue de 

forma interdisciplinar, de modo que todos se sintam responsáveis e comprometidos com a 

saúde da população. Torna-se necessário o desenvolvimento de ações integradas, onde haja 

cooperação e troca de conhecimentos, visando ao bem comum do indivíduo e da coletividade. 

Nesse contexto, se faz necessária a existência de uma equipe multiprofissional que 

vivencie a troca de experiências e o compartilhamento do conhecimento. Associado a esses 

dois elementos tem-se a integralidade da atenção, que visa assistir o indivíduo na sua 

totalidade. 

A integralidade faz parte dos princípios doutrinários do SUS e caracteriza-se 
por incluir em seu conceito a promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação. Refere-se tanto ao homem quanto à organização do sistema de 
saúde, reconhecendo-se que cada qual se constitui em uma totalidade, 
membro de uma comunidade. [...] No que tange à organização dos serviços e 
práticas de saúde, a integralidade caracteriza-se pela assimilação das práticas 
preventivas e assistenciais por um mesmo serviço (UFC, 2011). 

http://www.medicina.ufc.br/moodle/course/view.php?id=438
http://www.medicina.ufc.br/moodle/course/view.php?id=438
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Esses são fatores substanciais para a incrementação do acolhimento na Atenção 

Básica, visto que atuam de forma sincronizada.  

Outra questão inerente a esse contexto é a bioética, a qual consiste em respeitar o 

indivíduo na sua integridade, na preservação da vida e no direito de decidir acerca de 

processos de intervenção que venham a proporcionar possíveis riscos ao paciente (UFC, 

2011). 

 

4.8.1 Estratégia Saúde da Família: A equipe multiprofissional e a interdisciplinaridade 

Sabe-se que a base de atuação da Estratégia Saúde da Família compreende uma 

equipe multiprofissional em que a interdisciplinaridade é encarada como fator essencial para a 

consolidação do modelo assistencial vigente. Segundo Crepaldi et al, (2009), “[...] a 

possibilidade de experienciar o trabalho em equipe multiprofissional e a interdisciplinaridade 

capacitam os profissionais para a mudança no modelo assistencial, tanto os que já atuam no 

serviço público, quanto os que ainda não.” 

Vê-se, no cotidiano, a realidade das equipes, na maioria das vezes atuando 

incompletas, dificultando o cumprimento da interdisciplinaridade como forma de trabalhar a 

Saúde da Família, seja no âmbito individual ou coletivo. Entretanto, observa-se que nem 

sempre onde há uma equipe multiprofissional há interdisciplinaridade, pois esta última ainda 

consiste em um grande desafio para atenção básica. 

Pode-se indagar que a formação acadêmica exerça alguma influência sobre essa 

condição, inclusive pelo fato de não haver essa relação interdisciplinar entre os acadêmicos 

dos diversos cursos de graduação, especificamente da área da saúde. Isso, de certa forma, 

acarreta prejuízos que comprometem a qualidade da assistência nas unidades básicas de 

saúde. Ainda de acordo com Crepaldi  et al (2009): 

“[..] um dos principais fatores que dificultam a prática da 
interdisciplinaridade no trabalho das equipes é a formação dos profissionais 
de saúde, que prioriza conhecimentos técnicos adquiridos e desconsidera 
práticas populares da comunidade na qual a equipe é inserida. Além disso, 
privilegia o trabalho individual em relação ao coletivo, o que prejudica a 
integração da equipe e a aplicação da prática necessária.” 
 

Além disso, a minha experiência mostra que vários outros fatores interferem na 

concretização da interdisciplinaridade, dentre eles: equipes incompletas, demandas 

excessivas, falta de comunicação e planejamento entre os membros da equipe, 

desconhecimento dos usuários das atribuições da ESF, cultura biomédica, imediatista e 

hospitalocêntrica dos usuários. 
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Torna-se imprescindível traçar estratégias norteadoras que viabilizem o alcance da 

interdisciplinaridade, de modo a promover a integração dos profissionais e o estabelecimento 

de vínculos entre a equipe e a comunidade. Destacam-se, entre elas, as seguintes estratégias: 

planejamento conjunto das ações de saúde; atividades de educação em saúde com a clientela 

acerca da função da ESF; melhoria da comunicação entre os membros da equipe; 

disponibilidade de todos os profissionais na unidade e formação de grupos na comunidade. 

 

4.8.2 A integralidade na Estratégia Saúde da Família  

A integralidade consiste em elemento norteador do trabalho na atenção básica, 

conferindo ao indivíduo uma assistência pautada no princípios do SUS, englobando ações 

preventivas, curativas e de promoção. 

O modelo assistencial vigente norteia-se através dos princípios do SUS, 
dentre eles, a integralidade, em que o sistema visa promover uma assistência 
integral aos usuários, envolvendo ações curativas, preventivas, de promoção 
e reabilitação. “[...] em virtude do predomínio marcante de um modelo 
hegemônico, extremamente biologicista, individualista e centrado na doença 
por muitas décadas, ainda permeiam entraves que interferem no 
desenvolvimento efetivo de ações integradas e interdisciplinares” (UFC, 
2011).  
 

Ressalta-se que, embora haja dificuldades, isto não significa que essa prática seja 

inexistente nas Unidades Básicas de Saúde, pois de alguma forma procura-se exercer a 

integralidade, através de ações que visam ao envolvimento do indivíduo como um todo. 

Quanto ao acolhimento, trata-se do acesso do usuário ao serviço de saúde, sendo a 

atenção básica a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, articulando-se com a rede 

de serviços, garantindo, assim, a continuidade da assistência. Inclusive, este tem sido um tema 

abordado nas Conferências de Saúde (2011), quando se propôs uma reflexão acerca do 

acolhimento nas unidades de saúde e a humanização do atendimento. 

Enfim, o acolhimento se dá a partir do contato do profissional e o cliente, quando 

se busca a resolução dos problemas de saúde, visando responder de modo satisfatório as  

necessidades dos usuários. Cabe a cada um de nós refletir acerca da qualidade do atendimento 

promovido nas unidades de saúde a fim de aprimorar e preencher as lacunas existentes. 

 

 

 

4.8.3 A bioética no contexto da saúde pública 
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No âmbito da saúde, e em específico da saúde pública, a bioética necessita estar 

presente em todas as situações que envolvem questões éticas, como por exemplo: o sigilo 

profissional acerca de um paciente com uma determinada patologia.  

Está relacionada a questões que colocam em risco a integridade humana, ou 
melhor, aplica-se a todo e qualquer ser vivo, onde é respeitado o direito e a 
preservação da vida, através de princípios (beneficência, autonomia e 
justiça) norteadores, estabelecidos pelo modelo principialista (UFC, 2011). 

 

Entende-se que as intervenções dirigidas ao paciente visam promover o 

restabelecimento da sua saúde em qualquer circunstância, sem ocasionar danos à sua 

integridade física e mental. Porém, necessita-se do consentimento informado do paciente no 

caso em que um tratamento possa ocasionar-lhe algum risco, por menor que seja. Isto 

representa um direito do paciente de decidir acerca da sua condição de vida, além de uma 

maneira de respaldar o profissional no exercício de sua profissão. 

 

4.8.4  Impactos da disciplina na atuação profissional 

A interdisciplinaridade é o elemento condicionante na implementação das ações 

na ESF, juntamente com a integralidade da atenção. O que se observa é a dificuldade para a 

sua concretização, pois esta depende de uma equipe multiprofissional, e nem todos têm a 

mesma visão em relação à Estratégia Saúde da Família, gerando, assim, um conflito e 

prejuízos à comunidade. 

Desse modo, a disciplina em questão permitiu refletir acerca dos fatores que 

interferem na concretização da interdisciplinaridade na Equipe Saúde da Família, assim como 

a elaboração de estratégias que viabilizam a sua efetivação, o que contribuirá com a minha 

capacitação para enfrentar o desafio de exercer a interdisciplinaridade. Além disso, 

proporcionou o reconhecimento da importância da integralidade na assistência ao indivíduo e 

à coletividade, de modo a desenvolver ações que impliquem resultados satisfatórios. 

  

 

 

 

 

4.9 TECNOLOGIAS PARA ABORDAGEM DO INDIVÍDUO, DA FAMÍLIA E DA 

COMUNIDADE - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM ATENÇÃO BÁSICA À 

SAÚDE 
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Há algum tempo, quando ouvíamos o termo educação nos vinha em mente a 

imagem da escola como espaço onde ocorria a transmissão de conhecimentos, sendo papel do 

aluno assimilar todas as informações fornecidas. Essa visão restrita de educação permaneceu 

por muito tempo na concepção das pessoas. No entanto, atualmente sabe-se que esse termo é 

extremamente amplo e consiste em elemento essencial para a formação do ser humano. 

Conforme a Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação: 

A educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. (BRASIL, 1996). 
 

Por ser considerada a base da formação humana, entende-se que a educação tem a 

capacidade de transformar uma realidade, inclusive no campo da saúde, quando se propõe uma 

assistência voltada à prevenção e à promoção da saúde. 

A educação em si é considerada como a base de formação de um indivíduo, 
visto que esta tem forte influência no desenvolvimento intelectual do 
mesmo, atuando como meio interventor na construção de uma sociedade. 
Ademais, a educação está presente em uma diversidade de ações do 
cotidiano, e dentre elas, no campo da saúde. As ações e práticas de saúde 
envolvem medidas educativas cuja finalidade é promover mudanças de 
comportamentos e hábitos que interferem na qualidade de vida do indivíduo, 
família e comunidade. [...] o enfoque na educação em saúde é uma das 
principais características do modelo assistencial vigente, focalizado na 
promoção da saúde, o qual viabiliza a utilização de práticas pedagógicas 
capazes de promover a construção de conhecimentos de forma horizontal 
entre profissional de saúde e usuário. Tal metodologia contribui com a 
ruptura do modelo hospitalocêntrico, pelo fato da educação em saúde 
proporcionar medidas que propiciam a prevenção e controle dos agravos, 
além da resolução de problemas de um determinado território (UFC, 2011). 
 

É necessário, porém, que se estabeleçam práticas educativas eficientes e eficazes, 

de modo que o profissional de saúde conheça o território de atuação, as pessoas que nele 

habitam, seus costumes, crenças, valores, hábitos e condições socioeconômicas, grau de 

instrução, enfim, o contexto no qual o usuário do serviço de saúde está inserido. Portanto, a 

educação em saúde atua como medida terapêutica associada com os demais métodos de 

intervenção. 

O exercício de uma prática pedagógica voltada para a solução das necessidades de 

saúde da população está diretamente relacionado ao conhecimento do território como 

processo e das pessoas que nele habitam (UFC, 2011). 

Ao analisar a metodologia utilizada na atenção básica, observa-se que há a 

predominância da pedagogia de transmissão. O profissional atua como transmissor de 
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informações, ocasionando uma postura passiva do usuário, bloqueando de certa forma a 

possibilidade de este assumir uma condição ativa e crítica da realidade. 

Parece evidente que a pedagogia da transmissão não coincide com as 
aspirações de um desenvolvimento baseado na transformação das estruturas, 
o crescimento pleno das pessoas e sua participação ativa no processo de 
mudança, evolução. (BODERNAVE, 1999, p. 263). 
 

Quanto às outras práticas pedagógicas, tem-se a pedagogia do condicionamento e 

a pedagogia da problematização, sendo esta última a mais adequada para a educação em saúde 

no contexto da Estratégia Saúde da Família. 

Desse modo, cabe aos profissionais de saúde repensar suas práticas através da 

análise das ações educativas em relação à eficácia, ou seja, se estas atingem o objetivo 

proposto. Porém, é primordial desenvolver atividades de educação em saúde que contemplem 

a pedagogia da problematização, aplicando-a nos grupos específicos (crianças, mulheres em 

idade fértil e idosos). 

Como método de fundamentação das ações de saúde, tem-se a prática de educação 

permanente em saúde, que propicia o profissional aprimorar seus conhecimentos de modo a 

aplicá-los no campo de trabalho, como estratégia na resolução de problemas de saúde na 

comunidade, favorecendo, assim, a melhoria da qualidade de vida dos usuários. 

Na atenção básica, além da educação em saúde como meio de promoção da saúde, 

dispõe-se também de tecnologias que atuam na consolidação das ações, que são: o 

acolhimento e o trabalho com grupos. 

A adoção dessas tecnologias nas Unidades Básicas de Saúde, além da 

conscientização da Equipe de Saúde em relação à importância do acolhimento e do trabalho 

com grupos, é condição essencial para o aperfeiçoamento do processo de trabalho em saúde. 

O acolhimento consiste, grosso modo, na porta de entrada do usuário no sistema. Portanto, 

necessita ser eficaz e responder de forma positiva as necessidades do mesmo. 

 

4.9.1 Reflexão crítica – vídeos “The Wall” e “Máquinas de ensinar” 

Na aula 02 da disciplina propôs-se uma reflexão acerca dos vídeos “ The Wall” e 

“Máquinas de ensinar”, os quais demonstram a prática da pedagogia por condicionamento 

como método utilizado por professores, que retrata a imposição do aprendizado ao aluno. 

Consiste em um método tecnicista, controlador e autoritário, em que o professor se apresenta 

como a autoridade máxima da sala de aula. Por sua vez, os alunos atuam como meros robôs, 

em meio a punições caso não atinjam o resultado desejado. Nesse caso evidencia-se a 



56 
 

 

inexistência da construção do conhecimento, não havendo participação ativa dos educandos. 

Destaca-se, também, a motivação do aluno pelo fato de a “máquina de ensinar” apresentar de 

imediato as respostas corretas, conferindo resultado ao seu desempenho. 

Assim, ao se traçar um paralelo com as práticas educativas, muitas vezes 

utilizadas na Estratégia Saúde da Família com o intuito de orientar e modificar hábitos, vemos 

o uso dessa pedagogia. Por exemplo, em grupos de gestantes, quando condicionamos o direito 

ao kit do bebê à sua participação efetiva, ou seja, a assiduidade nos encontros mensais. 

No entanto, sabemos que tal método atinge apenas parcialmente o objetivo 

proposto dentro de um grupo de gestantes, hipertensos e diabéticos, pois não proporciona a 

conscientização, muito menos a sensibilização dos mesmos quando se trata de mudança de 

comportamentos e hábitos. 

 

4.9.2 Tecnologias de abordagem ao indivíduo, família e comunidade: acolhimento, 

trabalho com grupos e visita domiciliar 

O acolhimento nas unidades de saúde consiste em um processo ativo e contínuo 

que viabiliza a criação e o fortalecimento do vínculo entre equipe e usuários, família e 

comunidade. Este necessita, portanto, ser eficaz de modo a promover resolubilidade às 

necessidades de saúde da população de um território adscrito.  

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, 2006b). 
 

Assim, é primordial que a Equipe de Saúde, em meio às ações de planejamento, 

avalie periodicamente a qualidade do acolhimento que está sendo desenvolvido na unidade de 

saúde, visto ser esta a porta de entrada para o serviço de saúde, podendo a falta de qualidade 

ocasionar repercussões negativas mais adiante, no âmbito da consulta e das demais 

intervenções. 

Outra tecnologia cotidianamente aplicada na atenção básica é o trabalho com 

grupos, pois atua como medida interventiva no controle e incidência dos agravos.  

A educação em saúde na Estratégia Saúde da Família é trabalhada também através 

de grupos operativos, ou seja, espaços de interação para orientação de práticas de saúde que 

visam modificar estilos de vida que interferem na manutenção de uma vida saudável (UFC, 

2011).  
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Desse modo, deve-se estimular a formação de grupos com base nos ciclos de vida, 

com vistas a facilitar a organização e o planejamento das ações a serem implementadas. 

Podemos citar, também, como estratégia viabilizadora do contato entre equipe e 

família, a visita domiciliar, a qual possibilita ao profissional conhecer o contexto em que a 

família está inserida e a realidade de cada território. Normalmente, as visitas domiciliares são 

realizadas a partir de um planejamento em equipe, com base nas necessidades da população. 

Consistem na oportunidade de fortalecer o vínculo com a comunidade, de modo a estabelecer 

o sentimento de confiança e credibilidade na equipe de saúde, visando promover a saúde 

através da identificação de problemas e agravos. 

 

4.9.3 Impactos da disciplina para a atuação profissional 

A disciplina representou forte influência no cenário da Estratégia Saúde da 

Família, possibilitando o relacionamento desta com a prática profissional. 

O conteúdo ministrado permitiu o aprimoramento das atividades de educação em 

saúde através da utilização de práticas pedagógicas adequadas, cuja finalidade é proporcionar 

assistência de qualidade à população adscrita, por meio de medidas simples e resolutivas, 

capazes de modificar determinada realidade. Além disso, outra questão de suma importância 

são as tecnologias disponíveis na atenção básica, as quais atuam como estratégias norteadoras 

para consolidação do modelo de atenção pautado nos princípios do SUS.  

Vale salientar que, para a concretização efetiva de todas essas práticas, é preciso 

que a equipe atue de forma interdisciplinar e de modo integrado, respondendo 

satisfatoriamente as necessidades dos usuários e do território sob sua responsabilidade. 

 

4.10 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE 

O planejamento é fundamental para o desenvolvimento de toda e qualquer ação 

que se pretende desempenhar, seja do ponto de vista individual ou coletivo, com fins a evitar 

as perdas de tempo e recursos. 

[..] consiste em uma ação pensada previamente, cujo objetivo é alcançar 
metas propostas. Portanto, está presente nas diversas situações do cotidiano, 
seja nas questões individuais ou relacionadas ao trabalho, o que nos permite 
aproveitar melhor o tempo e os recursos disponíveis (UFC, 2011). 
 

Desse modo, é imprescindível o Planejamento em Saúde, primordialmente na 

Estratégia Saúde da Família, que tem como propósito a prevenção e a promoção da saúde por 

meio da resolução dos agravos. Para tal, torna-se necessário conhecer a realidade do território 
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adscrito, com a finalidade de identificar os principais agravos para então iniciar o processo de 

planejamento, em que serão traçadas estratégias de intervenção para o alcance das metas 

preestabelecidas. 

A utilização do planejamento em saúde torna-se de grande importância, 
devido esclarecer os objetivos e metas a serem alcançadas, conduzir a 
melhor realização do trabalho por parte dos profissionais envolvidos, 
permitir o acompanhamento das ações pela gestão e ajudar a mobilizar 
vontades e conseguir recursos para o fim almejado. “[...] é um processo 
contínuo, o qual tem por finalidade manter a direcionalidade das ações 
desenvolvidas. Portanto, este difere do plano nesse sentido, pois é entendido 
como sendo um instrumento elaborado com vistas a intervir 
momentaneamente sobre uma determinada situação. (UFC, 2011). 

 
Vários métodos de planejamento podem ser utilizados dependendo da 

circunstância, porém, no caso do planejamento em saúde, o que mais se adequa consiste no 

planejamento estratégico, pelo fato de envolver diversos atores sociais. 

Existem vários métodos de planejamento, dentre eles podemos citar o 
planejamento normativo e o estratégico, sendo este último o mais adequado 
para o planejamento em saúde, por permitir a participação de diversos atores 
sociais possibilitando uma visão diferenciada da situação vivenciada de 
vários ângulos, ou seja, o mesmo possui caráter flexível e participativo 
(UFC, 2011). 
 

No âmbito da Estratégia Saúde da Família o planejamento estratégico consiste no 

método mais adequado para viabilizar o planejamento de intervenções na busca de resolução 

de problemas, visto que tal modelo assistencial é composto por uma equipe multidisciplinar e 

tem como cenário de atuação o indivíduo, a família e a comunidade. A essência desse método 

de planejamento consiste principalmente no compartilhamento de ideias, propostas e saberes, 

o que por sua vez poderá ocasionar conflitos entre os atores sociais envolvidos, pois cada um 

procura defender os seus propósitos com vistas a definir a melhor alternativa para solucionar 

determinado problema. 

 

4.10.1 Elaboração do plano de ação e experiência do trabalho em grupo 

Na aula 04 da disciplina foi proposta a elaboração de um plano de ação cuja 

finalidade foi desenvolver ações estratégicas com base na seleção dos principais problemas da 

ESF Filomeno Sobreira Dantas. A elaboração do mesmo se deu de forma coletiva, sendo o 

grupo formado por seis integrantes, os quais se articularam por meio do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), conforme proposto na aula 03. 

Desse modo, foram selecionados cinco problemas prevalentes na unidade 

supracitada, elegendo-se a “falta de adesão dos hipertensos ao tratamento” como principal 
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problemática e tema de abordagem para o desenvolvimento do plano de ação. Para a 

elaboração do plano o grupo utilizou um roteiro disponibilizado no decorrer das aulas que 

mostrava os passos a serem seguidos, facilitando, assim, a compreensão de cada etapa, 

conforme citado a seguir: definição dos problemas, priorização dos problemas, descrição do 

problema selecionado, explicação do problema, seleção dos nós críticos, desenho das 

operações, recursos críticos, análise da viabilidade do plano, elaboração do plano operativo e 

gestão do plano. 

Considero ter sido mais uma experiência desafiadora por várias razões, dentre elas 

o cumprimento do prazo estabelecido. Além disso, mostrou-nos enfaticamente os entraves do 

trabalho em equipe, porém satisfatório por viabilizar a troca de ideias, sugestões e a 

dinamicidade nas articulações por meio do AVA, assim como dos encontros presenciais. 

Entretanto, observa-se o quanto é preciso dispor de flexibilidade, persistência e 

otimismo, quando se pretende realizar algo e se depende da ação dos diversos atores 

envolvidos. Pois isto consiste em um exercício que deve ser praticado diariamente nas 

Equipes Saúde da Família, com a finalidade de melhorar as relações interdisciplinares 

 

4.10.2 Impactos da disciplina na atuação profissional 

A disciplina de Planejamento e Avaliação de Ações de Saúde mostrou a 

importância do planejamento em todos os âmbitos da vida humana, inclusive na área da 

saúde. Sabemos que o ato de planejar é a ação primordial na Estratégia Saúde da Família, 

principalmente pelo fato de trabalharmos em equipe, pois somente assim é possível traçar 

medidas estratégicas e desenvolvimento de ações que promovam a saúde da população. 

Vale salientar que após o curso desta disciplina me sinto mais preparada para 

enfrentar os problemas prevalentes na área adscrita, através da prática do planejamento das 

ações junto à equipe multiprofissional, de modo a exercê-la continuamente com o intuito de 

manter e aprimorar a qualidade da assistência. 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Curso de Especialização em Saúde da Família – CESF, na modalidade EaD, 

consistiu em uma oportunidade ímpar para os profissionais de saúde do Estado do Ceará.  
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A princípio, por não conhecer sua estrutura pedagógica, acreditava ser apenas 

mais um curso de especialização, pois não tinha noção do quanto este iria contribuir com meu 

crescimento profissional. A correlação entre teoria e prática desenvolvida ao longo do curso 

permitiu visualizar os entraves e as lacunas existentes na Estratégia Saúde da Família, 

promovendo, assim, a reorientação da minha prática junto à Equipe Saúde da Família à qual 

pertenço. 

Vale salientar que o enfoque voltado para a educação como meio de promoção do 

cuidado consolidou e aprimorou o aprendizado, o que refletirá na assistência prestada à 

população, pois assim como discutido em todas as disciplinas, a educação em saúde constitui 

a base de atuação na Saúde da Família no que tange à prevenção e promoção, à reabilitação e 

à cura. 

Quanto às dificuldades enfrentadas, posso dizer que foram várias. Houve vários 

momentos de cansaço físico e mental após uma jornada de trabalho, quando era preciso dispor 

de mais algumas horas para o cumprimento das atividades sem romper com as regras do 

curso. Graças ao estímulo da tutoria, associado a minha determinação, consegui superar todas 

as barreiras e me manter firme até o final. Sem dúvidas, vejo o quanto foi válido todo esse 

tempo, pois me sinto realmente preparada para atuar na Estratégia Saúde da Família, fazendo 

uso de medidas de enfrentamento com maior suporte teórico para desenvolver um trabalho 

satisfatório que contribua para a melhoria da assistência prestada às famílias da área adscrita.  

Ressalto novamente a importância da educação em saúde como ferramenta 

essencial ao processo de trabalho da atenção básica, pois ela é capaz de promover mudanças e 

transformar a realidade de um determinado território. No entanto, é preciso a atuação de 

profissionais conscientes e comprometidos com a saúde da população, para que possamos 

juntos contribuir com o aprimoramento desse modelo de atenção. Assim, honradamente, 

poderemos dizer que fazemos parte dessa história. 
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