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RESUMO 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) surgiu como proposta de reorientação da Atenção 

Primária e de implementação de um novo modelo assistencial, atuando de acordo com os 

princípios do SUS. Diante da responsabilidade atribuída à ESF, no acompanhamento integral 

e contínuo do indivíduo, família e coletividade, surge a necessidade de estabelecer um 

processo de aperfeiçoamento profissional a todos os membros da equipe, uma vez que os 

profissionais que atuam nesse setor devem estar aptos para planejar, coordenar, organizar, 

executar e avaliar as ações desenvolvidas no nível da atenção primária, a fim de atender as 

reais necessidades da população. Dessa forma, o presente estudo pretende apresentar o relato 

das experiências de aprendizagem de uma enfermeira, construído ao longo do Curso de 

Especialização em Saúde da Família da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) em 

parceria com o Núcleo de Tecnologias em Educação a Distância em Saúde (NUTEDS) como 

ferramenta para melhoria da qualidade de atenção na Estratégia Saúde da Família. O curso foi 

desenvolvido na modalidade semi-presencial, com encontros e atividades previstas. Para 

implementação dessa proposta de ensino utilizou-se o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

Moodle. Os conteúdos foram sistematizados em 11 módulos de aprendizagem que seguiram 

uma abordagem problematizadora da realidade. Os resultados e discussão do trabalho foram 

apresentados a partir do agrupamento dos portfólios das disciplinas elaborados no decorrer do 

curso. Ao fim desse curso, posso afirmar que estou mais apta a trabalhar juntamente com o 

indivíduo, família e coletividade na atenção primária e, espero que a população seja 

favorecida com a melhoria na qualidade da atenção em saúde. 

 

Palavras-chave: capacitação em serviço; saúde da família; atenção primária a saúde.  
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ABSTRACT 

 

The Family Health Strategy (FHS) has emerged as a proposal for reorientation of 

Primary Attention and implementation of a new model of care, acting in accordance with SUS 

principles. Faced with the responsibility assigned to the FHS, in full and 

continuous monitoring of the individual, family and community, there is a need to 

establish a process of professional development for all team members, since the professionals 

working in this sector should be able to plan, coordinate, organize, execute and evaluate the 

actions developed in the primary care level in order to meet the real needs of the population. 

Therefore, this study aims to present the story of the learning experiences of a nurse, 

builtalong the Specialization Course in Family Health at the Open University of the Unified 

Health System (SUS-UNA) in partnership with the Center for Technology in Distance 

Education Health (NUTEDS) as a tool to improve the quality of care in Family Health 

Strategy. The course was developed in the semi-face mode, with meetings and planned 

activities. To implement this education proposal the Moodle Virtual Learning Environment 

was used. The contents were organized into 11 learning modules that followed a problem-

solving approach from reality. The results and discussion of the work were presented from the 

grouping of portfolios developed during the course.  At the end of this course, I can say that I 

am able to work with the individual, family and community in primary care, and I hope that 

people be favored with the improvement in the quality of health care.  

 

Keywords: in-service training, family health, primary health care. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A Atenção Primária à Saúde foi definida pela Organização Mundial de Saúde 

(1978) através da Declaração de Alma-Ata como: cuidados essenciais de saúde baseados em 

métodos e tecnologias práticas, com fundamentação científica e socialmente aceitáveis, que 

garantem o acesso universal a indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena 

participação e a um custo aceitável para comunidade e o país, no espírito do autocuidado.  

Constitui parte integrante tanto do sistema de saúde do país, quanto do desenvolvimento 

social e econômico global da comunidade. Representa o primeiro nível de contato dos 

indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual a atenção 

em saúde é levada o mais próximo possível aos lugares onde as pessoas vivem e trabalham, e 

constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde. 

 Atualmente, a Atenção Primária é desenvolvida por meio da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF), que é formada por equipes que devem ser compostas por no mínimo: um 

médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários de 

saúde (ACS). Outros profissionais como dentistas, auxiliar de consultório dentário (ACD), 

assistentes sociais e psicólogos poderão ser adicionados às equipes de acordo com as 

necessidades (BRASIL, 2006a).  

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2001), os serviços 

prestados à população pelos profissionais da saúde, de uma forma geral, precisam ser 

aperfeiçoados, tendo como base a promoção da qualificação, capacitação e aprimoramento do 

desempenho desses profissionais. 

O desenvolvimento de atividades de aprimoramento profissional é de ímpar 

importância para uma boa atuação dos trabalhadores de saúde a fim de que esses possam 

melhorar as suas relações com a população e demais membros da equipe no cotidiano dos 

serviços de saúde. 

Diante da responsabilidade atribuída à Estratégia de Saúde da Família (ESF) no 

acompanhamento integral e contínuo do indivíduo, família e coletividade, surge a necessidade 

de transpor os limites definidos para a Atenção Primária e estabelecer um processo de 

aperfeiçoamento profissional a todos os membros da equipe, especialmente no âmbito do 

SUS, uma vez que os profissionais que atuam nesse setor devem estar aptos para planejar, 

coordenar, organizar, executar e avaliar as ações desenvolvidas no nível da Atenção Primária, 

a fim de atender as reais necessidades da população. 
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 O enfermeiro, como um dos membros da equipe de saúde da família, será o foco 

das abordagens nesse trabalho, o qual foi desenvolvido no decorrer do Curso de 

Especialização em Saúde da Família (CESF), modalidade semipresencial, da Universidade 

Aberta do SUS (UNA-SUS) em parceria com o Núcleo de Tecnologias em Educação a 

Distância em Saúde (NUTEDS), sendo os demais profissionais também ressaltados de acordo 

o contexto. 

 Eu, como autora desse trabalho, apresento-me: sou enfermeira, graduada pela 

Universidade Estadual do Piauí em novembro de 2009; ingressei nessa especialização com 

pólo em Viçosa do Ceará porque na época em que foram abertas as inscrições, estava 

trabalhando no município referido, onde passei um ano; trabalhei em uma unidade da ESF 

anexa a outra unidade, situada na zona rural, mas que possuía autonomia em todos os setores; 

fiz parte de uma equipe que se destacava pela interdisciplinaridade; trabalhei sem a presença 

de um médico na maior parte do tempo; tive dificuldades no início, mas fui habituando-me à 

rotina do local e adaptando-me às minhas atribuições.  

 O CESF foi de grande importância para a melhoria da qualidade e desempenho 

das atividades realizadas, como coordenação da equipe, organização do serviço, execução de 

ações e avaliação das mesmas; atividades essas que foram desenvolvidas sempre em 

consonância com os princípios do SUS. Depois que me desliguei de Viçosa do Ceará, passei 

no concurso de um município do Piauí chamado Murici dos Portelas, atualmente trabalho em 

uma Unidade Básica Avançada de Saúde (UBAS) que possui uma boa estrutura, porém, com 

poucos recursos para funcionar como deveria; desenvolvo ações da Atenção Primária, como 

promoção, proteção e recuperação da saúde; agora, com uma experiência maior, advinda do 

trabalho em Viçosa do Ceará e do Curso de Especialização em Saúde da Família, pude 

adaptar-me mais rapidamente ao trabalho lá desenvolvido. 

De acordo com a portaria 648 de 28 de março de 2006 (BRASIL, 2006a), que 

aprova a Política Nacional da Atenção Básica, são atribuições específicas do Enfermeiro: 

 
“realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e 

famílias na Unidade de Saúde da Família(USF) e, quando indicado ou necessário, no 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas 

as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira 

idade;conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 

municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, 

realizar consulta de enfermagem,solicitar exames complementares e prescrever 
medicações;planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 

ACS;supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos 

ACS e da equipe de enfermagem; contribuir e participar das atividades de Educação 

Permanente do Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) e 
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Técnico em Higiene Dental(THD); e participar do gerenciamento dos insumos 

necessários para o adequado funcionamento da USF.” 

 

Todas essas atribuições puderam ser mais bem trabalhadas após o ingresso no 

Curso de Especialização em Saúde da Família; além disso, desenvolveu-se a sensibilidade 

para o processo permanente de educação em saúde a fim de garantir a qualidade do 

atendimento à população que está em constante dinamicidade. 

 De acordo com a Lei 8.080/1990, em seu Capítulo I, artigo 6º: a ordenação da 

formação de recursos humanos na área da saúde constitui, dentre outros, um campo de 

atuação do SUS. E a sua política de execução e formalização será realizada articuladamente 

pelas diferentes esferas de governo, em que um dos objetivos visa garantir a organização de 

um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-

graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. 

 A formação de recursos humanos engloba aspectos de produção de subjetividade, 

de habilidades técnicas e de pensamentos para o adequado conhecimento do SUS. A formação 

na área da saúde deve estruturar-se para a transformação das práticas profissionais e da 

própria organização do trabalho, com enfoque na problematização das situações encontradas 

no quotidiano a fim de dar acolhimento de qualidade à pessoa, família e coletividade 

(CECCIM e FEUERWERKER, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

 Apresentar o relato das experiências de aprendizagem de uma enfermeira, 

construído ao longo do Curso de Especialização em Saúde da Família, modalidade 

semipresencial, da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), em parceria com o Núcleo de 

Tecnologias em Educação a Distância em Saúde (NUTEDS), como ferramenta para promoção 

e implementação do aprimoramento técnico-profissional e, conseqüente melhoria da 

qualidade de atenção na Estratégia Saúde da Família. 
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3. METODOLOGIA 

 

 O Curso de Especialização em Saúde da Família (CESF) foi desenvolvido por 

meio da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), em vários estados brasileiros, a fim 

de promover a formação e educação permanente dos profissionais de nível superior 

atuantes na atenção primária (enfermeiros, médicos e cirurgiões-dentistas). 

 No Ceará, o CESF integrou-se ao Núcleo de Tecnologias e Educação a Distância 

(NUTEDS), da Universidade Federal do Ceará (UFC), através de parceria com o 

Ministério da Saúde, integrando, assim, o Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-

SUS). O convênio foi firmado entre essas instituições com o objetivo de construir um 

complexo formador de profissionais em saúde para o aperfeiçoamento de suas 

habilidades, conhecimentos e ações necessárias para a atuação qualificada na atenção 

primária dentro da perspectiva do SUS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 

2011). 

 O curso foi ofertado na modalidade à distância, com encontros e atividades 

previstas, dispôs de um pólo de apoio presencial em Viçosa do Ceará e um núcleo de 

telessaúde com o acompanhamento de uma tutora presencial que nos auxiliou nas 

questões técnicas do curso; havia também uma tutora virtual que direcionou as 

atividades, promoveu a integração entre os participantes e forneceu orientações teóricas 

importantes para o desenvolvimento do curso. 

 Para implementação dessa proposta de educação a distância utilizou-se o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, com conteúdos seguindo o padrão 

SCORM, que possibilitou a integração entre os participantes dentro de suas experiências 

profissionais e permitiu a retroalimentação dos conteúdos discutidos (UFC, 2011). 

Os conteúdos foram sistematizados em módulos de aprendizagem que 

seguiram uma abordagem contextualizada e problematizadora da realidade de cada 

profissional dentro do assunto proposto, possibilitando assim, uma reflexão coletiva das 

mais variadas situações.  

As disciplinas estudadas foram as seguintes: Educação a Distância; Processo de 

Trabalho em Saúde; Modelo Assistencial e Atenção Primária à Saúde; Planejamento e 
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Avaliação de Ações de Saúde; Tecnologias para Abordagem do Indivíduo, da Família e da 

Comunidade-Práticas Pedagógicas em Atenção Básica à Saúde; Saúde da mulher; Saúde 

mental e violência; Saúde Ambiental, Acidentes Naturais, Artificiais e os Riscos para a Saúde 

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

Deficiência; Interdisciplinaridade, Bioética e Abordagem Integral dos Processos de Saúde. 

O levantamento dos dados para a elaboração desse trabalho ocorreu no período de 

junho de 2010 a julho de 2011. O cenário onde foram colhidas as informações para a 

construção do portfólio foi constituído por duas Unidades de Saúde, a primeira, uma Unidade 

Básica de Saúde(UBS), situada na zona rural do município de Viçosa do Ceará; a segunda, 

uma Unidade Básica Avançada de Saúde(UBAS), situada no município de Murici dos 

Portelas, no Piauí. Essa alteração no local de estudo ocorreu devido à mudança de emprego. 

 Para coleta de informações no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do 

Curso (TCC) foram utilizados os portfólios das 11(onze) disciplinas cursadas. Portfólio é uma 

ferramenta de avaliação da qualidade do ensino-aprendizagem que compreende a compilação 

dos trabalhos realizados pelos alunos durante um curso, série ou disciplina (GRACES e 

SHORES, 2010). 

O trabalho foi organizado a partir de agrupamento dos portfólios das disciplinas, 

os quais foram dispostos em seções em que cada uma corresponde a uma disciplina. 

Os portfólios foram sendo produzidos no decorrer do curso, e, para sua elaboração 

foi realizada leitura dos textos das disciplinas; a pesquisa em livros, sites da internet, manuais 

do Ministério da Saúde; houve a utilização de figuras relacionadas ao tema da disciplina; 

utilizou-se ainda de informações obtidas a partir de membros da equipe de saúde; observação 

detalhada do ambiente de estudo; dados coletados nos relatórios do Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB), dentre outros. As informações colhidas subsidiaram a construção de 

reflexões críticas mediadas pelos fóruns de discussão, atividades e considerações pessoais, os 

quais compuseram os portfólios. 

Esse trabalho representa um relato de experiência da autora, dessa forma, não 

houve a imposição para submetê-lo à aprovação por um Comitê de Ética e Pesquisa em Seres 

Humanos, porém, a identidade dos indivíduos citados nos portfólios foi fielmente preservada.  

 

http://www.medicina.ufc.br/moodle/course/view.php?id=400
http://www.medicina.ufc.br/moodle/course/view.php?id=400
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4. PORTFÓLIOS 

4.1. Educação à Distância 

4.1.1 Educação à Distância 

 

A educação a distância é uma modalidade de ensino que apresenta propostas de 

aprendizagem inovadoras com utilização de mídias interativas a fim de possibilitar a todos o 

acesso às tecnologias e à informação. A proposta de educação a distancia apresenta como foco 

a disseminação do saber de forma multidirecional, em que alunos e professores devem atuar 

de forma colaborativa e interativa na construção do conhecimento. 

A educação a distância (EAD) sempre existiu e continuamente está presente entre 

as pessoas. Até mesmo antes de Cristo a modalidade de ensino já era praticada. Paulo, o mais 

culto dos apóstolos, com suas cartas a diversas comunidades, disseminava ensinamentos sobre 

moral, religiosidade e costumes. A EAD estava sendo realizada de forma implícita e 

rotineiramente naquela época, tendo o incentivo da força que representava o Cristianismo 

(GUEDES, ROSA, OLIVEIRA, 2006). 

 Na contemporaneidade caracteriza-se como uma estratégia de promoção do 

conhecimento que tem alcançado crescimento significativo nos últimos anos, tanto pela 

possibilidade de mobilidade tecnológica, como pela abrangente evolução dos sistemas de 

comunicação digitais; que permite aos participantes estarem presentes em vários momentos e 

espaços diferentes, sem, no entanto, sair de casa ou do seu local de trabalho e que visa ainda 

agregar flexibilidade de horários à falta de tempo dos muitos profissionais e acadêmicos que 

buscam uma melhor qualificação, sem, contudo, perder a qualidade da educação presencial.  

 A mudança ocorre no contexto do processo educacional, com outras linguagens, 

com trabalhos compartilhados em rede e outros recursos.  Há a utilização de mídias interativas 

como fotografia, internet, vídeos, sons, jogos, DVDs, CDs e outras, que permitem que várias 

pessoas estejam conectadas e promovendo aprendizagem simultaneamente e em locais 

diferentes como mostra a figura abaixo. 
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Figura 1- Mídia Interativa  
Fonte: Disciplina em Sala de aula. Mídias na Educação. Disponível em: brasilstar.blogspot.com 

 

 O artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996 determina 

que o poder público incentive o desenvolvimento de programas de educação a distância e de 

programas de educação permanente, entendendo a educação como um processo em constante 

formação. O que se percebe após quase 15 anos em que essa lei foi sancionada é que ela foi 

cumprida, a prova é estarmos participando de uma turma de educação à distância no estado do 

Ceará com total reconhecimento e incentivo do governo. 

 As dificuldades, e de certa forma, a rejeição a essa modalidade de ensino se 

fizeram presentes no início do curso, pois tudo que é novo gera medo, e para mim foi uma 

novidade; no entanto, no decorrer das aulas fui adquirindo o hábito de ser autônoma, quando 

passei a buscar o conhecimento baseado na aprendizagem independente dos participantes; 

determinei meus próprios métodos de estudo; busquei o material proposto, em vez de 

simplesmente recebê-los; participei ativamente das atividades, das decisões e das avaliações e 

ao mesmo período que me tornei um pouco autodidata quando busquei o conhecimento de 

forma espontânea, pela simples vontade de descobrir fatos novos, de aprender, de interar-me a 

cerca de determinados assuntos, baseado naquilo que me instigou interesse ou dúvidas. E a 

comodidade associada à falta de horários dos profissionais tornou-se um estímulo a mais ao 

empenho para quem realmente aspirava obter maior qualificação tanto para a atuação 

profissional, como para o destaque no mercado de trabalho. 

 A eficácia dos cursos oferecidos em EAD depende de uma proposta pedagógica 

bem montada, professores preparados e de uma estrutura administrativa e tecnológica que 

mantenha o suporte necessário para o entendimento do aluno. As estratégias de ensino 

precisam ser criativas e os alunos, motivados.  
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 A evasão dos participantes tem sido um dos empecilhos dessa modalidade de 

educação, a qual ocorre por vários motivos, cito alguns: os alunos não se identificam com os 

objetivos e propostas do curso; falta de interação aprendiz-aprendiz ou aprendiz-tutor; 

cansaço físico e mental; etc. Considerando a diversidade de meios para se promover a 

educação a distância não há motivos para oposições à sua firmação, o que precisamos é de 

motivação. 

 Em função da grandiosa dimensão que a educação a distância vem atingindo, 

concordo plenamente com William Harper (1886) citado pela Associação Brasileira de 

Educação a Distância (ABED) quando fala: "Chegará o dia em que o volume da instrução 

recebida por correspondência será maior do que o transmitido nas aulas de nossas academias e 

escolas; em que o número dos estudantes por correspondência ultrapassará o dos 

presenciais”(GUSMÃO, 2008). 

 

4.2. Processo de Trabalho em Saúde 

 

4.2.1. Contextualizando o Município e Região, Evidências Sobre os Aspectos Territoriais, 

como: Clima, Vegetação e Relevo e suas Relações com os Aspectos Epidemiológicos e 

Intervenções Necessárias. 

 

 Segundo Pacievitch (2009), com o texto Geografia do Ceará, o estado está 

localizado na região Nordeste. Apresenta relevo dividido em planícies litorâneas; depressões 

sertanejas; pés-de-serra, e os planaltos; está no domínio da caatinga e essa cobre 

aproximadamente 90% do seu território. O clima do Ceará é predominantemente o semi-

árido, com temperatura média anual de 29°C. Há registros de períodos de secas que 

ultrapassaram um ano. As regiões mais elevadas e o litoral possuem maior umidade, portanto 

mais favorável à vegetação.  

O município de Viçosa do Ceará localiza-se na microrregião da Serra de Ibiapaba. 

Faz limites com Tianguá-Ce, Granja-Ce e Piauí. Possui clima tropical quente semi-árido 

brando e tropical quente sub-úmido com chuvas de janeiro a abril. A vegetação é composta 

por: Carrasco, Floresta caducifólia espinhosa, Floresta subcaducifólia tropical pluvial, 

Floresta subcaducifólia tropical xeromorfa e Floresta subperenifóliapluvio-nebular ( Governo 

do estado do Ceará, 2011). 



18 

 

 O Distrito onde trabalhei no município de Viçosa do Ceará apresenta um clima 

quente, com relevos planos outros elevados, várias barreiras geográficas e vegetação rica em 

carnaubais e pastos.  

 Utilizando-se as características ambientais da região, podemos conhecer também 

as características epidemiológicas e empregá-las como critérios para identificação de 

situações de risco e das necessidades da população e dessa forma, torna-se mais fácil também 

a organização e planejamento das modalidades de atendimento ao se fazer o diagnóstico da 

comunidade. 

 Pode-se, por exemplo, utilizar as condições ambientais para determinar que um 

agente de saúde acompanhe um número menor de famílias em função das barreiras 

geográficas; em algumas regiões onde o transporte é difícil e há predominância de população 

idosa, é necessário criar estratégias de atendimento, como o deslocamento da equipe para a 

área ou a realização de visitas domiciliares; Em locais onde o clima é quente, há a necessidade 

de direcionamento aos fatores de risco para as infecções urinárias, infecções de pele, 

intestinais, dentre outros, levando em consideração a idade, o trabalho, a cor, a escolaridade.   

 Cada território apresenta características próprias, conformando uma dada 

realidade. Percebe-se que as características físicas de cada lugar interferem no acesso aos 

meios de educação, saúde, esporte, trabalho e lazer, assim como expõem a população a 

condições específicas, o que a torna susceptível a riscos ou benefícios, e, portanto, devemos 

conhecer a realidade local para poder atuar de forma específica. A equipe deve realizar o 

cadastramento das famílias da área de atuação e fazer o levantamento dos indicadores 

epidemiológicos socioeconômicos, culturais e demográficos a fim de melhor identificação da 

área de trabalho e definição de prioridades. 

É importante ressaltar que quando cursei essa disciplina, estava trabalhando em 

Viçosa do Ceará, por isso as descrições são desse município. 

 

4.2.2. Objetivos Profissionais x Populacionais na ESF 

 

As equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) devem possuir uma equipe 

mínima. Cada profissional possui características próprias e formas diferentes de trabalho, 

porém sempre condicionados aos princípios gerais da Política Nacional da Atenção Básica 

(2006a, p. 10) na qual “a Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, 

no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 

de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.” 
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O processo de trabalho desenvolvido na atenção primária, conforme mencionado 

acima deve estar centrado na promoção, proteção e recuperação da saúde, no entanto existe 

uma contracultura de valores, onde a população frequentemente mostra resistência ao novo 

modelo de atenção, como já foi muito citado nos fóruns de discussão, uma vez que os 

usuários têm objetivos imediatos e possuem uma cultura “medicalizada” e ainda estão 

centrados no modelo curativo de atenção à saúde. 

A educação da população é a forma preferencial para se atingir a adequação aos 

anseios de ambos os lados. Durante esse processo de ensino devemos utilizar uma linguagem 

adequada e acessível aos diferentes públicos, utilizando-se das diversas formas de 

comunicação e por meio da comunicação identificaremos as peculiaridades de cada indivíduo 

e família, como os aspectos biológicos, psicológicos, pessoais e sociais e poderemos atuar de 

forma mais específica de acordo com a necessidade. 

Diante dessa diferença entre os objetivos da população em relação aos dos 

profissionais, devemos ter habilidade, competência e técnica para mostrar os benefícios 

advindos da vigilância em saúde. Observo em particular, que a falha está sempre focada na 

população; mas será que nós profissionais também não temos uma parcela de culpa? 

 O que se percebe, é que ainda não dedicamos tempo suficiente para atuarmos na 

área de educação em saúde e nos voltamos a atender grandes demandas, para, de certa forma, 

atender às necessidades da população, que em sua maioria se caracterizam como famílias 

miseráveis que buscam a unidade de saúde apenas para receber medicamentos. Para estas 

famílias, apenas uma orientação em saúde associada a práticas caseiras são dispensáveis. 

Constato um desinteresse pelo papel que toda a equipe tem de promover educação 

em saúde nos aspectos inerentes à saúde pública e à saúde da família. O fato é que buscamos a 

adequação para um modelo planejado que, muitas vezes, está muito distante das nossas 

construções pessoais. Até então essa atribuição de educar a comunidade tem sido vinculada ao 

enfermeiro e aos agentes comunitários de saúde, no entanto sabemos que atribuição é de toda 

a equipe.  

Essa falta de estímulo e motivação provavelmente está relacionada ao excesso de 

trabalho, à baixa remuneração, às más condições de trabalho, deficiência de recursos e à falsa 

autonomia.  Tais situações acrescidas das características próprias de cada profissional podem 

desencadear reações contrárias aos objetivos do trabalho, má interação da equipe e, 

consequentemente, redução da qualidade de assistência oferecida à comunidade. 

 

4.2.3. Determinantes de Saúde 
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O conceito de saúde atribuído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) Como 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de 

doença mostrou-se como concepção ampla de saúde que abrange os diversos fatores que 

incidem sobre o ser humano, uma definição bem evoluída e muito além do enfoque centrado 

na doença. 

De acordo com a lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 “a saúde tem como fatores 

determinantes e condicionantes ,entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, 

o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 

serviços essenciais[...]”. O que podermos perceber diante das condições de vida da população 

é que os aspectos econômicas e sociais exercem um efeito importante e preponderante sobre a 

saúde e a doença. 

Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde - CNDSS, 

(2006), os determinantes sociais de saúde incluem os fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de 

saúde e seus fatores de risco na população e relacionam-se com as condições de vida e 

trabalho, como habitação, saneamento, ambiente de trabalho, serviços de saúde e educação, 

incluindo também a trama de redes sociais e comunitárias como demonstra a ilustração 

abaixo. 

 

 

 
Figura 2- Complexo da Qualidade de Vida 

Fonte: Determinantes Sociais da Saúde. Aula do curso básico de saúde pública, ENSP. Abril, 2006. 

 

 Não é necessariamente obrigatório que se atinja todos esses determiantes 

simultaneamente, porém, quanto maiores os percentuais atingidos maiores os níveis de 

qualidade de vida. Observa-se por exemplo que uma pessoa portadora de hipertesão arterial 
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sistêmica terá elevada chance de sobrevida se optar por hábitos de vida saudáveis e tiver 

acesso aos meios e serviços de saúde. A propagação da tuberculose por exemplo, está 

intimamente ligada às condições de saúde da população, e prolifera como todas as doenças 

infecciosas em locais onde a população apresenta baixos níveis socioeconômicos e  por 

conseguinte, más condições de saneamento e habitação, e onde co-existem a fome e a miséria.  

 Devemos conhecer a realidade de nossas populações; estabelecer quais os maiores 

fatores de risco à saúde, suas condições de vida e trabalho. Precisamos, ainda, estabelecer a 

relação desses fatores com a população em geral e quais interferem mais especificamente em 

cada indivíduo. Para podermos atuar também nas coletividades e na individualidade. 

 Sabemos que é muito difícil reverter as iniquidades sociais sem alterar fatores 

sociais e culturais que as influenciam. Para atuar com eficácia, dentre das nossas 

possibilidades como profissionais de saúde, precisamos mais uma vez desenvolver a educação 

em saúde, podemos também estabelecer relação com o setor da educação, já que saúde se 

aprende desde a infância, na escola. De forma geral, são necessárias políticas públicas mais 

eficazes que promovam mudanças no comportamento através da promoção de programas 

educativos, acesso facilitado a alimentos saudáveis, à educação, transporte, prática de 

atividades físicas e geração de renda.  

 

4.3.  Modelo Assistencial e Atenção Primária à Saúde 

 

4.3.1 Educação em Saúde como Estratégia de Fortalecimento da Atenção Primária e Incentivo 

à Participação Popular  

 

 A Estratégia de Saúde da Família surge como proposta de reorientação da atenção 

primária e de implementação de um novo modelo assistencial; o desenvolvimento da 

educação em saúde aparece como meio constitucional para que se atinjam tais propostas. O 

desenvolvimento da educação no ambiente de saúde objetiva transformar o processo de 

trabalho das equipes de saúde da família e dessa forma, promover melhorias na qualidade de 

atendimento oferecido à população na atenção primária. Além disso, surge como instrumento 

de promoção da gestão participativa da população. 

 A educação em saúde assim como todas as ações implementadas na atenção 

primária, necessita de planejamento para adequar as atividades às necessidades 

locorregionais. É necessário que haja capacitação e educação permanente para a equipe de 

saúde da família a fim de que essa aprenda a desenvolver uma reflexão crítica sobre as 

práticas das equipes na comunidade. No entanto, para que haja entendimento e comunicação 
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entre os profissionais da equipe e a população é preciso que o processo de educação 

permanente origine uma relação entre os saberes profissionais e os da população, que valorize 

os hábitos, atitudes e valores da comunidade, e que realmente incentive a mudança no modelo 

assistencial à saúde (BRASIL, 2000a). 

 A disseminação das informações além da necessidade de fluir em linguagem clara 

e acessível deve permitir a problematização de circunstâncias e o diálogo aberto entre ambos 

os lados (emissor e receptor); não se deve apenas impor hábitos de vida considerados corretos, 

deve-se procurar em primeiro momento conhecer a realidade de cada individuo ou população, 

para posteriormente agir de forma cabível.  

 O profissional da equipe de saúde da família que realiza a ação educativa precisa 

dispor de criatividade e humanização; desenvolver ações voltadas à resolução dos problemas 

da população; que avaliem as necessidades da comunidade e que compreenda também a 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. E para que isto aconteça, é preciso 

uma permanente interação com a comunidade, no sentido de mobilizá-la e estimular sua 

participação (BRASIL, 2000a). 

 A educação popular em saúde caracteriza-se por atos essencialmente 

participativos, a partir da troca de experiências entre equipe de saúde e comunidade, e ao 

permitir o diálogo para a construção da autonomia e interação dos grupos populacionais, 

promove o despertar da população para um direito e dever que lhe é próprio: participar da 

construção das políticas que direcionam a sociedade brasileira. 

 

4.3.2. Estratégias e Ações que a Equipe tem Utilizado Visando a Mudança do Modelo 

Assistencial e Dificuldades mais Frequentes na Perspectiva da Mudança do Modelo 

Assistencial que Prioriza as Ações Curativas para um Modelo que Busca a Melhoria da 

Qualidade de Vida da População. 

 

 Diante da resistência à promoção da mudança no modelo assistencial a saúde, a 

Estratégia de Saúde da Família surgiu como proposta ideal para avançar nessa concretização 

já que propõe a reorientação do modelo de atenção com a alteração do foco curativo para o 

preventivo e atuando com ênfase na vigilância em saúde.  

A equipe a qual coordenei em Viçosa do Ceará buscou seguir a estratégia 

mencionada no texto proposto pela aula, uma vez que expressamos os princípios e diretrizes 

operacionais do SUS em nosso dia a dia. Frente à operacionalização dos princípios, posso 

afirmar que atingimos a universalidade quando atendemos maior número possível de pessoas, 

sem ferir, contudo, a qualidade dos atendimentos; a equidade foi manifestada na identificação 

das condições de risco das famílias e atuação prioritária e diferenciada aos desiguais; a 
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integralidade foi mantida ao passo que trabalhamos com ênfase na prevenção e promoção da 

saúde, sem esquecer as ações curativas e especialidades médicas, garantindo a referência e 

contra-referência; o controle social foi um princípio que tivemos dificuldades de promover, 

pois a população ainda não havia tomado para si esta função, isso por falta realmente de 

conhecimento e informação, e nisso, tentamos intervir posteriormente.  

Desde que assumi a equipe, procurei acolher a população em demanda espontânea 

e programada, com humanização, resolubilidade e qualidade a fim de atender aos seus 

problemas e necessidades; busquei estabelecer diagnósticos das áreas, conhecendo a realidade 

das famílias, estabelecendo vínculos e compromissos com essas, para assim adquirir 

confiança e poder intervir nos determinantes e fatores de risco aos quais a população estava 

exposta, como por exemplo: a alimentação, o saneamento básico, o meio ambiente,  a 

educação, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. O desenvolvimento de ações 

intersetoriais foi estabelecido pela parceria e implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) nas unidades e pelas parcerias com escolas, grupos de jovens (pró-jovem), 

conselho tutelar, Centro de Referencia em AssistênciaSocial (CRAS) ente outros. Atividades 

educativas estavam sendo realizadas naquele momento, não apenas com a enfermeira e 

agentes comunitários de saúde, mas também com o dentista e com o médico dentro e fora da 

unidade 

Um fator importante que foi utilizado para ter adesão e participação dos grupos 

educativos foi a criatividade, utilizamos música, dança, diálogo aberto à participação dos 

demais, com uma linguagem acessível de forma simples e clara.  

No entanto, apesar de todo esforço empreendido, o modelo curativo ainda estava 

enraizado, a população ainda tinha pouco conhecimento quanto à proposta da Estratégia de 

Saúde da Família e o nível educacional também era restringido (na localidade onde trabalhei); 

a comunidade procurava o nosso serviço quase que exclusivamente para receber medicação e 

punham em descrédito o conhecimento dos profissionais que não o faziam porque não havia 

necessidade; a população não tinha o hábito de participação nas reuniões de sessões 

educativas, mas pelo menos isso estava começando a funcionar. A dificuldade de acesso ao 

serviço de saúde também era um empecilho expressivo, o que dificultava o comparecimento 

às atividades que para alguns não tinha a real importância, como o programa de prevenção de 

câncer de colo do útero. Enfim, tínhamos dificuldades, e estratégias para combatê-las; 

tínhamos além de tudo, a consciência de que os resultados surgiriam em longo prazo, e que o 

conjunto de todas essas ações e empenho da equipe promoveria com certeza a mudança no 

modelo de atenção à saúde. 
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4.3.3. Identificação dos Atributos de Qualidade Presentes e Ausentes na Prestação de 

Cuidados de Saúde no Caso de Dona Maria Relacionado com os Problemas Apresentados por 

Ela. 

 

Caso de Dona Maria Silva: 

 

 Dona Maria é viúva e tem 65 anos. Mora na comunidade de Vila Formosa há 

cerca de 10 anos. Anteriormente, morava na zona rural de onde saiu juntamente com várias 

outras famílias em função da expansão do plantio de soja por grandes empresas e da 

concentração fundiária decorrente dessa expansão. Há cerca de oito anos procurou a unidade 

de saúde com queixas de cefaléia, tendo sido diagnosticada hipertensão arterial. Desde então, 

vem fazendo uso irregular de anti- hipertensivos. Apresentou um quadro de acidente vascular 

cerebral (AVC) e foi internada no hospital local por 15 dias. Recebeu alta hospitalar com 

limitações importantes de movimentos. Três dias após a alta hospitalar, o agente comunitário 

responsável pela microárea onde Dona Maria reside tomou conhecimento de sua saída do 

hospital e comunicou o fato a um dos membros da Equipe. 

 Quinze dias após a alta hospitalar, numa sexta feira à tarde, sua filha procurou a 

unidade e solicitou à equipe uma visita domiciliar. O auxiliar de enfermagem realizou a visita 

no mesmo dia e encontrou Dona Maria emagrecida, com cuidados higiênicos precários, níveis 

pressóricos elevados, uso irregular da medicação prescrita e com escaras de decúbito. Frente a 

essa situação, realizou o curativo das escaras, orientou sobre os cuidados de higiene, a 

alimentação, o uso correto da medicação e os cuidados com as escaras. Retornando à unidade 

de saúde, comunicou o caso à enfermeira, que decide realizar uma visita na segunda-feira pela 

manhã com o auxiliar de enfermagem. 

 Em sua visita, a enfermeira constatou que Dona Maria encontrava-se bastante 

debilitada, com níveis pressóricos elevados e as escaras apresentando sinais de infecção. 

Diante desse quadro, orientou a família sobre os cuidados gerais com a higiene e alimentação, 

o uso correto da medicação. Realizou o curativo das escaras, aproveitando para demonstrar 

aos familiares e ao auxiliar de enfermagem a técnica e os cuidados a serem prestados em 

pessoas que desenvolvem ou apresentam o risco de desenvolver escaras de decúbito. 

 

Análise do Caso: 

 

 Para que se atinja uma atenção à saúde com o mínimo de qualidade é necessário 

que haja a execução de um número máximo de atributos de qualidade. No caso da dona Maria 
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observou-se que o atributo eficácia não foi seguido, uma vez que não houve resultado positivo 

em relação à assistência prestada anteriormente; a medicação anti-hipertensiva não foi usada 

de forma correta e consequentemente, acarretou em um AVC, então se supõe que houve 

falhas no acompanhamento. 

A eficiência também não foi alcançada, pois houve demora na utilização dos recursos 

tanto físico, quanto humanos (auxiliar de enfermagem, enfermeira). Faltou planejamento da 

equipe, já que sabiam do caso, mas não programaram uma visita domiciliar antes que o 

quadro se agravasse. E dessa forma, já que não houve eficácia nem eficiência, também não 

houve efetividade. 

 A partir do momento em que a equipe teve conhecimento do agravamento do 

caso, agiram com equidade uma vez que, conhecendo os fatores de risco e a vulnerabilidade 

da paciente, determinaram as ações apropriadas ao caso. 

 O momento em que a atenção adequada aconteceu não foi oportuno. A equipe de 

saúde foi comunicada sobre a alta hospitalar de uma paciente idosa, hipertensa e com sequelas 

de AVC, no entanto, houve demora na tomada de ações e dessa forma surgiram escaras, 

déficit nutricional e descontrole da PA, e assim, tornou-se susceptível a um novo AVC. 

Após a alta hospitalar, a continuidade foi garantida mediante o atendimento 

realizado pela equipe da atenção primária, mesmo que esse tenha ocorrido tardiamente.  

Quanto à acessibilidade, havia barreiras relacionadas ao estado físico da paciente 

que a impossibilitava de comparecer à unidade, por outro lado, a acessibilidade também foi 

prejudicada pelo fato de que a equipe voltou-se mais aos atendimentos dentro de um único 

espaço e somente realizou a visita após a solicitação dos familiares.   

 Em relação ao atributo aceitabilidade, não houve adaptação da paciente à 

prescrição da medicação anti-hipertensiva, desde o início do tratamento, pois era feito uso dos 

fármacos de forma irregular. 

 No caso em questão, houve otimização de recursos humanos, uma vez que 

primeiro foi realizada uma visita pela auxiliar de enfermagem, para uma avaliação inicial do 

caso e verificação da necessidade de uma visita posterior com a enfermeira; e essa, ao 

examinar a paciente e constatar agravamento do quadro e a possibilidade de melhora, 

empenhou esforços para uma melhor reabilitação.  

 A legitimidade está presente na ação da enfermeira de promover a educação do 

auxiliar de enfermagem para os cuidados básicos com as escaras; promovendo um benefício 

não apenas individual para essa paciente, mas também para os demais que venham a 
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necessitar do cuidado.  E por fim, o atendimento foi realizado sob a ética da profissão com 

respeito à paciente e seus familiares em todos os aspectos. 

 Para a realização de um trabalho de qualidade e determinação de um modelo de 

atenção à saúde, deve-se sempre atender os atributos aqui discutidos, a fim de promover 

também avanços nos processo de trabalho. 

 

5.4. Planejamento e Avaliação de Ações de Saúde 

 

5.4.1 Reflexão em Grupo sobre um Problema Frequente em nossas Áreas de Atuação 

 

 A elaboração do plano de ação para o problema que definimos, gravidez na 

adolescência, foi uma experiência bastante proveitosa para o grupo, pois pudemos interagir 

mais, compartilhar sugestões e acrescentar conhecimentos. A importância do trabalho em 

equipe para o caso em questão está no fato de que para tomada de decisões que irão intervir 

na saúde de uma população, precisamos de opiniões e idéias diferentes e que levem contudo, à 

atenção de um objetivo em comum. A operacionalização do trabalho foi realizada em 04 

encontros, onde primeiramente escolhemos o problema que consideramos de grande 

relevância no momento, pela sua elevada incidência; posteriormente descrevemos o problema 

selecionado, explicando-o, selecionamos os nós críticos e fizemos o desenho das operações 

com as possíveis metas a serem alcançadas.  Em um terceiro encontro, identificamos os 

recursos críticos, fizemos a análise da viabilidade do plano e elaboramos o plano operativo, 

com a definição dos responsáveis pela execução do plano; e por fim, no quarto encontro 

elaboramos a planilha para o acompanhamento do projeto que como foi observado, está 

incompleta, pois não há como avaliar a situação sem que o plano tenha sido colocado em 

prática. 

 Esse trabalho foi significativo para colocarmos em prática nossa capacidade de 

planejamento, tão fundamental em todas as atividades que realizamos. 

 No local onde trabalhei em viçosa do Ceará, a minha equipe planejava as 

intervenções que dão resposta às necessidades da população da seguinte forma: primeiro 

observávamos quais os principais problemas e necessidades da população, determinávamos o 

que era mais prioritário, determinávamos o que precisava ser atingido, pensávamos na ação a 

ser realizada, determinávamos os recursos necessários e executávamos a ação e por último 

avaliávamos a ação como proveitosa ou não. 
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 Na elaboração do plano de ação procurei sempre avaliar os interesses dos 

envolvidos, estabelecendo ações de acordo com a demanda, discutindo juntamente com os 

ACS sobre as barreiras geográficas e limitações físicas que poderiam dificultar o acesso à 

unidade e buscando fazer da melhor forma possível para que o maior número de pessoas fosse 

beneficiado, de forma que não ultrapassasse os limites da equipe. O problema era que 

algumas vezes as coisas não aconteciam da forma como planejávamos, então tínhamos que 

agir de forma rápida e improvisada. 

 As atividades de planejamento dentro de uma unidade básica de saúde são 

inúmeras e ocorrem em vários momentos. Por exemplo, são desenvolvidas atividades de 

planejamento durante a realização da estatística com os agentes de saúde, onde planejamos 

sessões educativas, estratégias de vacinação, visitas domiciliares, discutimos o cronograma; 

ainda, em reuniões com os componentes da equipe da unidade, planejamos  a organização das 

ações dentro e fora do posto e dividimos as tarefas. 

 Continuando o foco de planejamento, será descrita a seguir, uma situação 

hipotética com alguns problemas de uma comunidade e com a discussão posterior para a 

possível resolução do caso: 

 Uma equipe de saúde pode achar que os principais problemas de uma 

comunidade, por seu impacto no perfil de mortalidade e por suas complicações, são o 

diabetes e a hipertensão arterial. Mas essa comunidade se sente mais incomodada e 

afetada com a dificuldade de acesso a água e com o desemprego e a violência. 

 Nós profissionais de saúde, como atores sociais na comunidade, devemos sempre 

ter como objetivo, a resolução dos problemas de saúde da população. O elevado índice de 

hipertensão e diabetes é sim, uma das prioridades em saúde pública, no entanto, a população 

aqui em destaque não consegue dedicar tanta importância ao fato, devido outros problemas 

que para ela, no momento, são mais prioritários. O fato é que temos que promover 

associações com outros atores sociais a fim de estabelecer estratégias para a satisfação dos 

anseios da equipe de saúde e da população. Pensando estrategicamente, podemos perceber 

que se cogitarmos uma solução para o problema de desemprego, falta de água e violência, 

poderemos ter como resposta futura uma diminuição nos índices de hipertensão e diabetes, 

pois estaremos interferindo sobre um dos fatores de risco para esses dois problemas, o stress, 

provocado pela preocupação; e com isso, a população poderá dedicar maior atenção à 
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prevenção das complicações geradas por essas duas patologias e poderá haver, dessa forma, 

uma diminuição dessas.  

 

4.5. Tecnologias para Abordagem do Indivíduo, da Família e da Comunidade-Práticas 

Pedagógicas em Atenção Básica à Saúde 

 

4.5.1 Abordagem pedagógica da população e incentivo às praticas educativas 

 

 A população quando é estimulada, participa de reuniões de grupo ativamente e 

manifesta uma consciência crítica sobre os seus problemas de saúde e aderem mais facilmente 

a práticas de saúde preventivas, uma vez que entendem melhor o porquê dos acontecimentos. 

No entanto, ainda falta “tempo”, incentivo, organização e programação para melhor 

abordagem da população. O vídeo de Gabriel pensador, baseado em sua música, “estudo 

errado”, mostra uma concepção pedagógica tradicional baseada apenas na transmissão 

unidirecional do conhecimento. Esse vídeo nos incitou a pensar sobre a forma como estamos 

abordando a população, e acredito que já ultrapassamos essa tendência e atuamos mais 

frequentemente com a prática pedagógica problematizadora. O exercício de práticas 

pedagógicas deve valorizar e respeitar a cultura, a individualidade e os conhecimentos 

empíricos do público-alvo. 

 É bastante claro o quanto à saúde é determinante do nível da qualidade de vida de 

indivíduos e populações. É essencial compreender que a educação em saúde é a estratégia 

primordial para a formação dos indivíduos como atores ativos no processo de manutenção de 

uma vida saudável. E para isso é preciso mobilizar os indivíduos de forma a proporcionar 

maior conhecimento e motivá-los para mudanças em hábitos e estilos de vida, fazendo com 

que entendam seu real papel na manutenção na qualidade de vida.  

 Acontece, que o processo de conscientização da população para as atividades de 

educação em saúde não surge como um resultado imediato, basicamente é necessário uma 

intensificação e empenho da equipe e dos gestores para a implementação dessas atividades, 

como, por exemplo, a capacitação permanente dos profissionais, disponibilização de recursos 

para a melhor realização das mesmas e investimento concreto para que essas propostas de 

educação não fiquem apenas no âmbito das intenções. 

 Por outro lado, o que se percebe é que essas ações devem ser contínuas, porque 

ocorrem resultados positivos no início, mas com o passar do tempo, as orientações são 

esquecidas e todo o trabalho inicial perde a validade. Dessa forma, necessitamos da 
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participação de todos os membros da equipe, para podermos atingir maiores parcelas da 

população e níveis variados de conhecimento. 

 

4.5.2. Bases Teóricas de uma Práxis Educativa 

 

4.5.2.1Vídeo The Wall 

 

 O vídeo, The wall, em minha concepção, aborda a pedagogia por transmissão de 

conhecimento, onde foi exposta a figura de uma autoridade máxima, responsável por 

transmitir o conhecimento para aqueles que “não sabem”, utilizando-se para isso, de formas 

autoritárias e repressivas de ensino, da verticalidade na transmissão e da repetição do assunto. 

 O aprendiz por sua vez, é um ser passivo, que não coopera ou interage na 

construção do saber, e dessa forma não é estimulado a desenvolver habilidades intelectuais ou 

reflexões críticas. Nessa concepção pedagógica, não há preocupação com a realidade social, 

individualidade, cultura, crenças ou valores do público a que se destina.  

De acordo com Bordenave (1983) as possíveis consequências desta pedagogia de 

transmissão seriam:  

 No âmbito individual: elevado conteúdo para absorção; hábito de tomar notas e 

repetir para memorizar; passividade do aluno e falta de atitude crítica; profunda consideração 

quanto às fontes de informação (professores ou textos); não correlação entre teoria e prática; 

tendência ao racionalismo radical; preferência pela especulação teórica; falta de 

“problematização“ da realidade. 

 No âmbito social: adoção inadequada de informações e tecnologia de países 

desenvolvidos; inadaptação cultural; conformismo; falta de interação, cooperação e 

individualismo; falta de conhecimento da própria realidade e, consequentemente; seguimento 

de padrões intelectuais, artísticos e institucionais estrangeiros; submissão à dominação e ao 

colonialismo; manutenção da divisão de classes sociais. 

 Observa-se com isso, que a pedagogia de transmissão de conhecimento está 

realmente obsoleta, atualmente buscamos incentivar e estimular a reflexão crítica, a 

problematização e sempre consideramos a realidade e as características de cada região e 

população para programar o trabalho a ser desenvolvido. 

 

4.5.2.2. Vídeo Aprendizagem Programada: Máquinas de Ensinar 
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 O vídeo, aprendizagem programada: Máquinas de Ensinar, de Skinner, baseia-se 

no condicionamento do comportamento humano. Skinner, ao escrever sobre o 

condicionamento, utilizou os pressupostos teóricos do Behaviorismo que presume 

fundamentalmente a previsibilidade da conduta humana aos estímulos e esforços. Esse vídeo 

mostra como o material didático é organizado, de forma que o aluno possa utilizar o material 

de estudo individualmente, estimulado com a satisfação de conseguir respostas corretas aos 

exercícios impostos pelos professores. No entanto, na verdade o que se pretende com essa 

pedagogia de condicionamento proposta, é a formação de indivíduos controlados e 

condicionados a agir de forma a satisfazer o sistema, estimulados, sobretudo, pela busca de 

compensações. 

De acordo com Bordenave (1983) esta escola pedagógica, pode ocasionar algumas 

consequências: 

 No âmbito individual: aluno ativo, emitindo as respostas que o sistema permitir; 

alta eficiência da aprendizagem de dados e processos, o aluno não questiona os objetivos nem 

o método e nem participa em sua seleção; não problematiza a realidade nem desenvolve 

reflexão crítica; o aluno não questiona os conteúdos do programa; o tipo e a oportunidade dos 

reforços são determinados pelo programador do sistema; tendência ao individualismo, salvo 

quando o programa estabelece oportunidades de co-participação, tendência à competitividade; 

falta de originalidade e criatividade individual. 

 No âmbito social: tendência à robotização da população com maior ênfase na 

produtividade e na eficiência do que na criatividade e na originalidade; desenvolvimento da 

necessidade de um líder; falta de desenvolvimento de consciência crítica e de cooperação; 

eliminação do conflito como ingrediente vital da aprendizagem social; suscetibilidade dos 

programas à manipulação ideológica ou tecnológica; ausência de dialética „professor-

conteúdo‟; dependência de fontes estrangeiras de programas, equipamentos e métodos; 

tendência ao conformismo por razões superiores de eficiência e pragmatismo utilitário. 

 O que se entende nessa opção pedagógica, é que habitualmente, ainda são 

utilizados métodos de ensino condicionantes, seja em escolas, ambientes de trabalho ou 

instituições de saúde; a população frequentemente age estimulada por recompensas, o que 

interfere muitas vezes no desenvolvimento pessoal do indivíduo.   

 

4.6.  Saúde da Mulher 

 

4.6.1. Situação Social das Mulheres no Município de Viçosa do Ceará. 
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 No que se refere ao sexo feminino, o Brasil tem passado por profundas 

transformações demográficas e epidemiológicas nos últimos anos, onde se observou uma 

redução da taxa de fecundidade, crescente participação no mercado de trabalho, aumento da 

escolaridade e consequente aumento da contribuição na renda familiar. 

 As mulheres constituem a maioria na sociedade brasileira e assim, acabam 

assumindo diversos papéis em nosso meio. Em Viçosa do Ceará, mas especificamente no 

distrito onde trabalhei, uma localidade rural, em que a mulher desenvolve uma carga horária 

de trabalho dobrada, tendo que ajudar o cônjuge com as atividades agrícolas e realizar 

atividades domésticas. Nessa localidade, percebi que a crescente evolução feminina na 

sociedade está distante de ser alcançada. O nível de escolaridade ainda é muito baixo e isso é 

refletido nas condições de saúde apresentadas por elas, onde as principais queixas estavam 

relacionadas às questões ginecológicas e a lesões osteomusculares relacionadas às atividades 

laborais citadas; a taxa de fecundidade ainda é elevada com uma média de cinco filhos por 

família, o que impede o ingresso no mercado de trabalho formal e o desenvolvimento pessoal.  

 Apesar do acesso aos meios de comunicação, transporte e educação, a cultura 

local permanece atrasada, o que impõe barreiras para a proposta de mudanças no perfil da 

população. 

 As estratégias foram sendo elaboradas. Pretendia-se intensificar a educação em 

saúde no ano de 2011, com abordagem interativa para todos os grupos da comunidade e em 

parceria com o NASF.  Acreditava-se que, aumentando o nível educacional dessa população, 

seria proporcionada uma evolução social em médio prazo e assim, poderia ser atingido um 

índice mais elevado de qualidade de vida; contudo, não pude colocar em prática o que havia 

planejado, pois acabou o meu contrato e então me desliguei do município. 

 

4.6.2. Gestação e Assistência Pré-Natal 

 

 A gravidez, na maioria das vezes, caracteriza-se como um processo fisiológico na 

vida da mulher. Durante esse período, o seu corpo passa por modificações, à medida que se 

prepara para gerar uma nova vida, algumas dessas mudanças serão transitórias, outras, no 

entanto, deixarão marcas indeléveis. 

 Apesar de a gestação ser um fenômeno fisiológico e seu desenvolvimento ocorrer 

na maior parte dos casos sem intercorrências, há um pequeno percentual de gestantes, que, por 

apresentarem determinadas características ou por sofrerem algum agravo na gravidez atual ou 
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no passado, tem maior probabilidade de evoluir de forma desfavorável, com problemas tanto 

para a mãe quanto para o feto, e essa parcela de gestantes constitui o grupo chamado de alto 

risco (BRASIL, 2000b). 

 Diversas patologias clínicas podem ocorrer durante a gestação como: hiperêmese, 

síndromes hemorrágicas, anemia, hipovitaminose A, hipertensão arterial (HA) e eclâmpsia, 

diabetes mellitus, hepatite B, toxoplasmose, infecção do trato urinário, sífilis, infecção por 

HIV, outras doenças sexualmente transmissíveis, trabalho de parto prematuro, varizes, 

tromboembolismo, parasitoses intestinais, epilepsia, amniorrex prematura e ainda a gestação 

pode ser prolongada (BRASIL, 2006b). 

 A assistência adequada ao pré-natal apresenta como benefícios a identificação 

precoce dos fatores de risco e a tomada de condutas para a redução dos danos à saúde da 

gestante e do concepto, consequentemente, há diminuição do elevado índice de morbidade e 

mortalidade materna e neonatal, problemas associados, em sua grande maioria, à qualidade da 

atenção. 

 O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) estabelece que o 

calendário de consultas pré-natal deva ser programado em função dos períodos gestacionais 

de acordo com o risco materno e perinatal. O número mínimo de seis consultas deverá ser 

realizado durante a gestação, preferencialmente uma no primeiro trimestre, duas no segundo e 

três no terceiro. A frequência de consultas aumenta à medida que se aproxima o final da 

gestação e visa à identificação de riscos obstétricos e perinatais e das intercorrências mais 

comuns do último período gestacional como o parto prematuro, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, 

amniorrex prematura e morte fetal (BRASIL, 2006b). 

 Para programar as atividades do pré-natal é necessário identificar os fatores de 

risco aos quais cada gestante está exposta, o que permitirá a orientação e os encaminhamentos 

adequados em cada momento da gravidez; para isso é indispensável uma avaliação 

permanente, porém, essa avaliação não é fácil, uma vez que os sistemas que utilizam pontos 

ou notas sofrem, ainda, pela falta de exatidão do valor atribuído a cada fator e a associação 

entre eles, assim como a constatação de grandes variações de acordo com sua aplicação a 

indivíduos ou populações. Assim, as características epidemiológicas locais devem ser 

consideradas para dar maior ou menor relevância aos fatores mencionados na gravidez atual 

(BRASIL, 2006b). 

Os profissionais que realizam o atendimento à gestante podem atuar na detecção 

das características que estão relacionadas ao maior risco para o desenvolvimento de doenças e 

agir de maneira preventiva ao surgimento das complicações. A pesquisa desses aspectos é 
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feita por meio de uma consulta minuciosa, holística e individualizada, com a avaliação clínica 

atual, pregressa e familiar da cliente, além da observação de determinadas características 

físicas, sociais e emocionais que favorecem o surgimento das condições clínicas. Além disso, 

o responsável por realizar o pré-natal deve possuir um olhar crítico e ser capaz de visualizar 

possíveis agravos onde outros considerariam apenas dados isolados. 

 Nas consultas de enfermagem à gestante, a anamnese bem detalhada visa à 

obtenção de informações referidas pela paciente e observadas pelo profissional, a fim de 

poder detectar precocemente os fatores que impliquem uma gestação de risco e atentar para a 

presença de intercorrências. 

 

4.6.3. Assistência Ginecológica no Período Reprodutivo 

 

 Há algumas décadas os cânceres de colo de útero e de mama têm sido 

considerados problemas de saúde pública, devido suas altas incidências e prognósticos. Diante 

desse fato ações preventivas vem sendo realizadas, a fim de reduzir a incidência dos casos e a 

taxa de letalidade, que anteriormente era considerada elevada.  

 Na unidade de saúde em que trabalhei em Viçosa do Ceará era realizado o exame 

citopatológico do colo uterino, com a finalidade de identificar lesões pré-cancerosas; na 

mesma oportunidade orientava sobre o auto-exame das mamas, quanto a sua 

operacionalização, importância e periodicidade, ao mesmo tempo em que realizava o exame. 

 Nesse território, não foram encontrados dados precisos quanto à prevalência de 

lesões precursoras do câncer. Quanto à qualidade da coleta dos exames, percebeu-se que os 

citopatológicos de colo uterino eram realizados com destreza pelos profissionais, porém a 

confiabilidade do laboratório não era garantida. Faltavam dados mais precisos na conclusão e 

havia perdas frequentes de amostras, já os exames mamográficos permitiam uma maior 

segurança. 

 Na presença de alterações celulares, mamárias ou cervicais, era realizado o devido 

encaminhamento ao Centro de Referencia em Atenção á Mulher (CREAM), onde acontecem 

os atendimentos nas especialidades de ginecologia e obstetrícia por um médico capacitado na 

área.  

 Os casos que realmente não podiam ser atendidos na unidade eram encaminhados 

para a realização dos exames no Centro de Saúde da cidade ou no CREAM. 
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 Não havia um sistema de monitoramento eficaz que permitisse acompanhar a 

periodicidade de realização dos exames, até então, esse acompanhamento era realizado apenas 

pelo agente comunitário de saúde. 

Em resumo, as atividades de prevenção de câncer cérvico-uterino e de mama 

precisam ser trabalhadas. A adesão a esses exames ainda é insatisfatória, existem muitos 

mitos e tabus a respeito; precisamos intensificar as ações educativas, em momentos 

estratégicos, fora do local de atendimento, para orientar as mulheres do território sobre o auto-

exame de mamas e a coleta de material para o citopatológico de colo uterino, a fim de 

sensibilizar a população feminina sobre a importância do autocuidado e da prevenção dessas 

patologias, assim como para ampliar o acesso a essas ações para as mulheres que trabalham. 

Deve ser garantida uma assistência integral à saúde das mulheres, onde os 

profissionais deverão atentar-se para a referência e contra-referência, tendo como objetivo a 

continuidade da assistência e o fortalecimento do vínculo entre profissional e usuária.   

 

4.6.4 Violência contra a Mulher 

 

 De acordo com a Lei Maria da Penha (2006c) “violência doméstica e familiar 

contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. 

 A violência contra a mulher é um tema que tem deixado de ser apenas uma 

questão política, cultural, policial ou jurídica e vem sendo cada dia mais abordado como um 

problema de saúde pública, isso porque muitas mulheres manifestam problemas de saúde a 

partir de situações de violência por elas vivenciadas. A integralidade na atenção deve ser 

oferecida a essas pacientes que sofreram violência, uma vez que os processos patológicos 

advindos da agressão podem resultar em casos de difícil tratamento. 

 No entanto, há ainda dificuldades entre os profissionais da área de saúde para 

trabalhar a questão. Apesar de ser um assunto frequentemente tratado nos dias atuais, muitas 

crenças e mitos ainda persistem e dificultam a abordagem do assunto com as usuárias. 

 É raro a violência ser anunciada ou denunciada pela mulher, isso porque na 

maioria das vezes, a mulher não recebe crédito ou acolhimento diante da revelação; por medo 

do agressor; vergonha da família e amigos; dependência financeira, dentre outras causas.   

A realização de campanhas educativas de prevenção da violência contra a mulher, 

voltadas para a sociedade em geral é vista como uma boa alternativa para reduzir o índice de 

agressões ao sexo feminino; com a participação interdisciplinar de vários profissionais, como 
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psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e médicos, delegados, enfim. Os deveres de cada 

setor envolvido precisa ser definido, para que essas mulheres reconheçam também os seus 

direitos e sintam-se seguras para depositar em nós profissionais a sua confiança. 

 É extremamente importante que haja treinamento voltado aos profissionais da 

saúde, a fim de que possam identificar, acompanhar e tratar as pacientes que manifestem  

sinais e sintomas possivelmente relacionados à agressão. 

 

4.7. Saúde Mental e Violência 

 

4.7.1.Vídeo - Reforma Psiquiátrica: uma Reforma Silenciosa e Irreversível 

 

 O vídeo retrata a situação dos manicômios no atendimento aos portadores de 

deficiência mental que perdurou sem reformas relevantes até meados da década de 80, onde 

os pacientes sofriam com humilhações, abandono, perda da individualidade, torturas, 

isolamento, condutas terapêuticas desumanas e más condições de estadia. Com a reforma 

psiquiátrica em sua luta antimanicomial, essa situação vem mudando ao longo dos anos.   

No fim da década de 70 surgiu a questão da reforma psiquiátrica no Brasil, que 

teve como meta principal a desinstitucionalização do manicômio. Tinha como bandeira a luta 

pelos direitos dos pacientes psiquiátricos em nosso país e compreendeu um conjunto de 

transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais. A reforma psiquiátrica, apesar 

de ter surgido como uma manifestação lenta e silenciosa tem alcançado avanços e vem 

favorecendo os cidadãos que buscam atendimento na rede pública de saúde e que buscam 

atenção em saúde mental.  

 A luta antimanicomial surgiu como resposta à demanda de trabalhadores, 

familiares e de usuários do serviço de saúde mental. O fato é que esses setores sociais 

resolveram pela não aceitação à política de saúde mental vigente até então e lutaram por 

medidas reivindicadoras de direitos humanos e de cidadania. Direitos humanos que envolvem 

substituição dos hospitais psiquiátricos por outros serviços de atendimento, dos quais o foco 

principal é o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

 

4.7.2. CAPS: Estratégia Principal da Reforma Psiquiátrica 

 

 Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todas as alternativas de 

atenção à saúde mental, constituem-se na principal estratégia do processo de reforma 
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psiquiátrica brasileira. Com a criação desses centros, possibilita-se a organização de uma rede 

substitutiva ao hospital psiquiátrico no país, com o objetivo principal de promover a inserção 

do portador de transtorno mental no meio social para que possa exercer a sua cidadania. 

O primeiro serviço substitutivo à internação psiquiátrica no Brasil, o CAPS, foi 

inaugurado em março de 1986, na cidade de São Paulo: Centro de Atenção Psicossocial 

Professor Luiz da Rocha Cerqueira. A criação do CAPS e de tantos outros, com outros nomes 

e lugares, fez parte de um intenso movimento social, foram inicialmente formados por 

trabalhadores de saúde mental, que buscavam a melhoria da assistência no Brasil e 

denunciavam a situação precária dos hospitais psiquiátricos, e que ainda era o único recurso 

destinado aos usuários portadores de transtornos mentais (BRASIL, 2004a). 

Os CAPS apresentam-se como estruturas voltadas ao acolhimento de pacientes 

com transtornos mentais, de forma a estimulá-los a integrar-se no contexto social e familiar, 

apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia e oferecer-lhes atendimento médico e 

psicológico. Sua característica essencial é o desenvolvimento de um ambiente social e cultural 

concreto, designado como seu “território”, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida 

quotidiana de usuários e familiares (BRASIL, 2004a). 

Os Centros de Atenção Psicossocial devem funcionar no período diurno e, quando 

possível e necessário, noturno. Devem promover um ambiente terapêutico e acolhedor, 

essencial para atendimento dos transtornos psíquicos a fim de evitar sua internação, 

realizando o acompanhamento clínico, e promovendo a reinserção social dos usuários pelo 

acesso ao trabalho e ao lazer, a fim de fortalecer os laços familiares e comunitários. Os CAPS 

desenvolvem as seguintes atividades: atendimento individual, atendimento em grupo, 

atendimento em oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, atendimento á família e atividades 

comunitárias. 

Com a criação do SUS e os seus princípios de universalidade, integralidade, 

equidade, descentralização e controle social, veio a expectativa de que os usuários teriam as 

suas necessidades atendidas e os seus direitos e autonomia preservados. O SUS ampliou o 

direito à saúde para todas as pessoas com transtorno mental, dessa forma, os serviços que 

atendem esses pacientes passaram estar incluídos em um conjunto de serviços e ações aos 

quais todos os cidadãos têm direito. 

 Assim, como os portadores de doenças mentais não estavam sendo tratados como 

cidadãos nos hospitais psiquiátricos e não obtinham avanços no seu quadro, foram “abertas as 

portas dos hospícios” a fim de reinseri-los na sociedade. Sabe-se que desde então surgiram 

alternativas além dos CAPS, como as residências terapêuticas, os hospitais-dia, e que foram 
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alcançados grandes progressos, no entanto, ainda há muito a ser feito. Esses serviços 

necessitam permanentemente de outras redes sociais, de outros setores afins, para fazer face à 

complexidade das demandas de inclusão daqueles que estão excluídos da sociedade por 

transtornos mentais e a população deve também assumir o seu papel nessa rede. 

 

4.7.3. Atuação da Atenção Primária em Saúde Mental 

 

 Os problemas de saúde mental representam um problema de saúde pública, devido 

sua elevada prevalência e impacto psicossocial. 

 Nas últimas décadas o Brasil vem apresentado e implementando projetos de 

reorganização da atenção em saúde mental. A atenção primária como atuante na porta de 

entrada no sistema de saúde e universal em seus atendimentos acaba, na maioria das vezes, 

representando o primeiro contato do paciente portador de transtorno mental e servindo de elo 

entre esse e os serviços ambulatórias especializados.  

 O sofrimento mental está presente em todas as situações que envolvem o processo 

de adoecer. A prevalência dos transtornos mentais comuns eleva a demanda dos serviços de 

saúde e há uma necessidade de preparo dos profissionais a fim de acolher adequadamente essa 

demanda. 

 As ações de saúde mental desenvolvidas nas unidades básicas de saúde da família, 

através do aproveitamento máximo de cada componente da equipe, caracterizam-se pela 

integração entre prevenção e tratamento, dentro de seus limites de atuação e complexidade. 

 A comunicação em enfermagem é uma arma importante no sentido de 

desenvolver um processo educativo voltado para a promoção da saúde, prevenção da doença e 

não apenas na queixa apresentada pelo usuário no ato da consulta; atua ainda na promoção da 

interação entre a equipe e o paciente, bem como busca garantir a confiança desse paciente no 

serviço prestado.  

 O enfermeiro é auxílio potencial e atua como importante agente de mudança nos 

processos de saúde-doença; entretanto, essa potencialidade está pautada no grau de 

consciência e envolvimento social desses trabalhadores. Quanto mais consciente de sua 

condição pessoal e social, de seu papel de trabalhador inserido num contexto social e de 

cidadão num sistema político, mais apto estará para eleger instrumentos de trabalho que visem 

o resgate dessa mesma condição de sujeito-cidadão às pessoas com transtornos mentais. 

Quanto menos consciente de sua condição de sujeito social e de cidadão, mais aderido estará 
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ao antigo modelo médico-disciplinar e mais subordinada e coadjuvante será a sua atuação nas 

intervenções desse modelo (OLIVEIRA; ALESSI, 2003). 

 Para melhorar o atendimento em saúde mental, seria importante a capacitação da 

equipe para atender os usuários, na constituição de grupos, desde aqueles baseados em 

sintomas até grupos que busquem trabalhar com possibilidades de vida, apesar dos quadros 

clínicos existentes. No entanto, falta ainda, incentivo aos profissionais que atuam na atenção 

primária e esses, até então vem trabalhando com o improviso, enquanto autores no trabalho de 

reinserção social do portador de transtorno mental. 

 

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

Família 

 

4.8.1. Adversidades Ambientais 

 

 Nos últimos tempos tem-se observado intenso crescimento de muitas metrópoles 

nos campos social, cultural, político e econômico, no entanto, esse crescimento vem sendo 

demonstrado de forma desenfreada e totalmente sem limites: Terrenos invadidos devido à 

falta de oportunidades de trabalho e habitação nas grandes cidades comumente se 

transformam em favelas, acentuando os problemas com a violência urbana; casas construídas 

à beira-mar, em encostas de rios, desmatamento, poluição do ar e da água. 

 Atualmente, a maior preocupação da humanidade é a enorme nuvem de poluentes 

que vem sendo lançada na atmosfera em todo o mundo, o que está levando à concentração 

desses gases e gerando o aquecimento global ou o chamado efeito estufa, em que o acúmulo 

desses poluentes encapsula o calor do sol e não deixa que ele escape para o espaço sideral, 

transformando a atmosfera numa estufa. 

 Como se vê, a natureza é a principal afetada nesse contexto e consequentemente, a 

vida humana vem pagando o preço do seu intenso consumismo. E no Brasil, um país livre de 

tsunamis, vendavais, vulcões e terremotos, a natureza não mata em massa, o que mata é o 

extremo populismo. 

 Já no início de 2011, vivenciou-se uma série de tempestades em alguns estados 

brasileiros e mais especificamente no Rio de Janeiro, as maiores da história do estado, e essas 

desencadearam centenas de mortes nas favelas, além de pessoas feridas e desabrigadas. O fato 

relatado já era previsto há décadas, porém vinha sendo negligenciado. Os principais culpados? 

É até difícil mensurar, pois são inúmeros, mas não dá para não falar da política de incentivo à 
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ocupação ilegal de incentivos dos governantes, esses, oferecem incentivos materiais em troca 

de votos nas eleições, sem, contudo, pensar nas consequências.  

 É fato que todos esses problemas ambientais geram problemas de saúde pública, 

mas onde estão os políticos que deveriam estar defendendo a saúde da população? Na verdade 

pouco fazem, ou fingem fazer, são os falsos beneméritos, pois o que realmente importa é o 

crescimento econômico, mesmo que isso ponha em detrimento a saúde pública. E outra classe 

também envolvida, os profissionais de saúde, por que estão sempre a mercê das decisões 

superiores. Deve haver maior participação por parte do setor saúde, não deveriam esconder-se 

ou acovardar-se diante das calamidades; é necessário mais cobrança e envio de propostas. O 

mundo precisa de auxílio. 

 Em relação ao assunto da aula, as Interfaces entre Trabalho, Ambiente e Saúde, o 

contexto é o mesmo, mostra a evolução e o desenvolvimento urbano e suas consequências 

para a sociedade de forma geral e em todos os campos. 

 
4.8.2. Políticas Públicas em Saúde do Trabalhador 

 

 A Saúde do Trabalhador está constituída em uma área de saúde voltada para a 

realização de intervenções nas relações entre o trabalho e a saúde. 

 Segundo o parágrafo 3.º do artigo 6.º da Lei Orgânica de Saúde (LOS) a saúde do 

trabalhador é definida como: “um conjunto de atividades que se destina, por meio das ações 

de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde do 

trabalhador, assim como visa à recuperação e à reabilitação dos trabalhadores submetidos aos 

riscos e agravos advindos das condições de trabalho”. Essas atividades mencionadas acima 

estão referidas nos incisos de I a VIII, abrangendo: 

I - A assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença 

profissional e do trabalho; 

II - A participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais 

à saúde existentes no processo de trabalho; 

III - A participação na normatização, fiscalização e controle das condições de produção, 

extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de 

máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador; 

IV - A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 

V - A informação ao trabalhador, à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os 

riscos de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de 
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fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de 

demissão, respeitados os preceitos da ética profissional; 

VI - A participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do 

trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; 

VII - A revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho; 

VIII - A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição 

de máquina, do setor, do serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição 

a risco iminente para a vida ou saúde do trabalhador. 

 Dessa forma, a promoção e a proteção da saúde do trabalhador são desenvolvidas 

por meio do desenvolvimento de ações de vigilância dos riscos presentes nos ambientes e 

condições de trabalho, dos agravos à saúde do trabalhador e a organização e prestação da 

assistência aos trabalhadores, compreendendo procedimentos de diagnóstico, tratamento e 

reabilitação de forma integrada no SUS. 

 São fatores determinantes da saúde do trabalhador: os condicionantes sociais, 

econômicos, tecnológicos e organizacionais responsáveis pelas condições de vida e os fatores 

de risco ocupacionais – físicos, químicos, biológicos, mecânicos e aqueles decorrentes da 

organização laboral – presentes nos processos de trabalho. Assim, as ações em saúde do 

trabalhador devem priorizar mudanças nos processos de trabalho que considerem as relações 

entre saúde e trabalho em todos os seus aspectos, por meio de uma atuação multiprofissional, 

interdisciplinar e intersetorial (BRASIL, 2001). 

 Para que se obtenha o envolvimento multiprofissional, é indispensável que as 

políticas de governo para a área de saúde do trabalhador definam as atribuições e as 

competências dos diversos setores envolvidos, incluindo: as políticas econômica, da indústria 

e comércio, da agricultura, da ciência e tecnologia, do trabalho, da previdência social, do meio 

ambiente, da educação e da justiça, entre outras. Também devem participar desse campo de 

atuação, as estruturas organizadas da sociedade civil, a fim de que reivindiquem de forma 

sistemática e organizada por condições de trabalho dignas, seguras e saudáveis para todos os 

trabalhadores. 

 As políticas de saúde voltadas para a saúde do trabalhador direcionam as ações 

para a redução ou eliminação do adoecimento e morte, resultantes das condições, dos 

processos e dos ambientes de trabalho; visam ainda, o aperfeiçoamento da atenção à saúde 

dos trabalhadores. 

 O perfil de morbimortalidade dos trabalhadores caracteriza-se pela coexistência de 

agravos que têm relação direta com condições de trabalho específicas, como os acidentes de 
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trabalho rotineiros e as doenças profissionais; as doenças relacionadas ao trabalho, que têm 

sua frequência, surgimento e gravidade modificados pelo trabalho e doenças comuns na 

população, que não apresenta etiologia laboral (BRASIL, 2001). 

 Desde a criação da Lei Orgânica de Saúde, a saúde do trabalhador tem 

apresentado grandes avanços a nível de políticas públicas, porém ainda há muito o que 

evoluir, no sentido de conhecer melhor o perfil de morbimortalidade dos trabalhadores no 

Brasil, e propiciar dessa forma, a organização da assistência aos trabalhadores e o 

planejamento, execução e avaliação das ações, no âmbito dos serviços de saúde. Essas 

informações também são importantes para a orientação das ações sindicais em saúde e para os 

sistemas de gestão de saúde, segurança e ambiente pelas empresas. 

 

4.9. Atenção Básica de Saúde no Contexto da Saúde Bucal 

 

4.9.1. Atenção à Saúde Bucal de Gestantes e Bebês 

 

 A gestação é um acontecimento fisiológico, com alterações orgânicas naturais. O 

estado da saúde bucal apresentado durante a gravidez tem relação com a saúde geral da 

gestante e pode influenciar também na saúde geral e bucal do bebê. Com isso, a equipe de 

saúde da família precisa desenvolver a sensibilidade para prestar uma abordagem diferenciada 

nesse ciclo de vida da mulher.  

 De forma geral, nas consultas pré-natais devem-se fornecer informações para a 

prática preventiva em saúde bucal, principalmente em relação à higiene e ao autocuidado e 

fazer os devidos encaminhamentos ao profissional da odontologia quando necessário. 

 Geralmente as gestantes não têm o adequado conhecimento quanto à etiologia dos 

problemas bucais, e consequentemente, dos métodos de prevenção e possibilidades de 

tratamentos odontológicos durante a gravidez. No acompanhamento gestacional é necessária a 

realização de medidas preventivas, curativas e de promoção da saúde, a fim de proporcionar a 

melhoria da auto-estima da gestante, contribuindo assim para uma gravidez mais tranqüila. 

 A estratégia de realização de grupos operativos de gestantes deve fornecer 

orientações preventivas para a saúde bucal dessas e de seus filhos; sugere-se que esses grupos 

busquem, sobretudo, a desmistificação dos tabus envolvidos nos cuidados às gestantes. Além 

disso, a equipe de saúde bucal deve atuar de forma mais integrada com os demais 

profissionais da Estratégia de Saúde da Família a fim de qualificar a atenção pré-natal às 

gestantes e assim, proporcionar benefícios ao bebê e toda a família. A desmistificação de que 
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o atendimento odontológico pode ocasionar riscos à gestação e ao bebê é o primeiro passo 

para melhorar a adesão, a segurança e a motivação ao pré-natal odontológico.  

 A Educação em Saúde deve ser oferecida de forma continuada, para atender a 

necessidade de saúde bucal da gestante e do futuro concepto, considerando sempre as 

condições ambientais, socioeconômicas e culturais em que esses se encontram, e dessa forma 

proporcionar à prevenção de problemas bucais das gestantes e de sua família. 

 

4.9.2. Atenção em Saúde Bucal a Crianças, Adolescentes e Adultos 

 

 O cuidado em saúde bucal na atenção primária requer a ampliação e qualificação, 

a fim de possibilitar o acesso a todas as faixas etárias e de assegurar o atendimento em todos 

os níveis de complexidade do sistema, de modo a alcançar a integralidade da atenção. 

 A atenção em saúde bucal à criança, ao adolescente e ao adulto merece destaque, 

uma vez que correspondem a etapas do ciclo de vida que estão em constante aprendizado e 

transformação. Portanto, é necessário que se invista em promoção, proteção e recuperação da 

saúde bucal desses grupos. 

 A equipe da qual faço parte no município de Murici dos Portelas até o presente 

momento não demonstrou grandes dificuldades na organização do atendimento em saúde 

bucal para crianças, adolescentes e adultos. A cirurgiã-dentista de minha equipe apresenta um 

olhar diferenciado para o grupo de crianças e adolescentes, uma vez que está concluindo sua 

especialização em odontopediatria e com isso tem desenvolvido com eficiência suas 

atividades juntamente com esses, desde a realização de ações preventivas, com a atuação nas 

escolas em palestras educativas e aplicação de buchechos fluorados aos estudantes dessas 

escolas, até a realização de ações curativas. 

 Com adultos, a dificuldade manifestada foi em relação aos problemas no acesso às 

unidades de saúde nos horários de trabalho convencionais, e também à maior resistência desse 

grupo às ações preventivas e aos tratamentos mais modernos. Dessa forma, na organização do 

atendimento aos adultos, há que se buscar uma maior flexibilização dos horários e 

orientações, principalmente, quanto à mudança de hábitos. Torna-se necessário integrar a 

atenção em odontologia aos programas de saúde do trabalhador, viabilizando assim, a 

detecção dos riscos específicos.  

 Contudo, sabemos que para atuar com grupos específicos o profissional da 

odontologia necessita do apoio dos demais membros da equipe. As estratégias para a 

desfragmentação consistem em ampliar o conhecimento para uma abordagem holística ao 
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indivíduo. A equipe de saúde bucal precisa interagir com os demais profissionais da equipe, 

sem esquecer que essa interação deve acontecer de forma permanente. O desenvolvimento de 

atividades de educação permanente em saúde bucal constitui uma forte estratégia e podem ser 

bem desenvolvidas durante as campanhas de vacinação, em salas de espera para consultas 

clínicas e em espaços sociais como escolas e creches. Na minha equipe, em particular, apesar 

de pouco tempo de convivência, há uma relação bastante interativa e participativa entre 

enfermeiro, dentista e médico.  

 

4.9.3. Situação de Saúde Bucal dos Idosos no Estado do Ceará 

 

 Segundo o site de Saúde Geriátrica, a expressão saúde bucal equivale a um 

conjunto de condições biológicas e psicológicas que possibilita ao ser humano exercer 

funções como mastigação, deglutição e fonação e, também, pela dimensão estética inerente à 

região anatômica, exercitar a auto-estima e relacionar-se socialmente sem inibição ou 

constrangimento. E mutilação dentária (perda de um ou mais dentes permanentes) é uma 

característica básica de muitas incapacidades bucais. O edentulismo (ausência total de dentes) 

é a expressão máxima da mutilação dentária. 

 A perda permanente ou temporária de uma ou mais dessas funções gera um 

quadro de instabilidade bucal cujas consequências serão variáveis de acordo com a 

individualidade de cada pessoa, o tempo, as características clínicas, as possibilidades 

terapêuticas e a inserção social de cada um.  

 Apesar do conhecimento quanto à importância dos cuidados em saúde bucal, o 

que se observa é que a população brasileira idosa não tem igualdade no acesso e utilização 

desses serviços. Percebe-se que mesmo as pequenas diferenças na renda familiar são 

suficientemente sensíveis para identificar idosos com piores condições de saúde e menos 

acesso aos serviços de saúde no Brasil. Além disso, há a questão da baixa renda, que se pode 

incluir como uma das principais barreiras para o acesso aos serviços odontológicos, 

juntamente com a baixa escolaridade e a escassa oferta de serviços públicos de atenção à 

saúde bucal voltados para a população idosa brasileira. 

 Para Silva (1999), a perda parcial ou total dos dentes, como um processo 

irreversível e cumulativo, é um dos principais problemas em idosos, tanto pelo grande número 

de pessoas atingidas como pelas consequências à saúde bucal, gerando dificuldades no campo 

biológico e também repercussões negativas sobre o estado psicológico e sobre a saúde geral 

de cada indivíduo que é acometido. 
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 A Lei 10.741 dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências (BRASIL, 

2003a). Essa lei institui o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e estabelece no seu Título II, 

Capítulo IV, Artigo 15 que:  

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único 

de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 

preferencialmente os idosos. 

Dessa forma, deve ser oferecida ao idoso a garantia do atendimento em todos os níveis 

assistenciais e de complexidade do sistema de saúde, de acordo com suas necessidades, e 

dentre essas, as necessidades de saúde bucal. 

 Vieira et al (2010) realizaram uma revisão de literatura na qual é citado um 

Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal no Estado do Ceará (SB Ceará) sobre doenças 

bucais em várias faixas etárias, realizado em 24 municípios do Ceará durante os anos de 2003 

e 2004, e nesse levantamento o Índice de Dentes Cariados Perdidos e Obturados (CPO-D) dos 

idosos da faixa etária de 65 a 74 anos foi de 28,35; para determinação desse índice, o 

componente perdido se destacou, com 27 dentes perdidos na população estudada (BRASIL, 

2004b). 

  Vieira et al (2010) fazem referência ainda a um relevante estudo realizado por 

Gaiãoet al(2005) o qual trouxe para abordagem um estudo epidemiológico no município de 

Fortaleza (CE) com 160 idosos institucionalizados (95,2% da população-alvo) com idade 

acima de 65 anos. Esse levantamento retratou a precária condição de saúde bucal nessa 

população, observando índice CPO-D de 29,73, em que o componente dente perdido foi o que 

mais contribuiu para o alto valor do CPO-D, com 28,42 dentes. O índice CPO-D obtido no 

estudo de Gaião etal(2005), para o grupo dos idosos, foi um pouco superior ao encontrado no 

SB Ceará  que teve um  índice de CPO-D de 28,35.  

 No município onde trabalho atualmente (Murici dos Portelas) até o momento não 

há um índice de CPO-D determinado, no entanto, é bastante perceptível o mal estado de saúde 

bucal no qual se encontra o grupo etário de idosos. Da mesma forma que nos estudos 

supracitados, a perda de dentes é representativa e constitui-se num fator determinante para a 

elevação do índice de CPO-D dos idosos nesse município.   

 Diante desses dados, observa-se que a situação de saúde bucal dos idosos no 

estado do Ceará e também do Piauí é bastante precária e preocupante, que necessita da 
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aplicação de políticas de saúde voltadas às práticas preventivas e intervencionistas que visem 

a melhoria da qualidade de vida e de saúde bucal desse grupo. 

 

4.10. ABS Pessoas com Deficiência 

 

4.10.1. Deficiência Visual e Implicações no Atendimento em Saúde 

 

 A visão é o sentido responsável pela obtenção de grande parte de nossos 

conhecimentos, servindo ainda como um importante meio de integração entre o indivíduo e o 

meio em que vive. 

 A deficiência visual envolve uma situação irreversível de redução da acuidade 

visual mesmo após a realização tratamento clínico e ou cirúrgico e uso de óculos 

convencionais. A pessoa com deficiência visual total ou com baixa visão apresenta restrições 

quanto à velocidade de trabalho, a orientação e a mobilidade, bem como a sua capacidade de 

realizar tarefas. Essa deficiência é classificada pela OMS em categorias que vão desde a perda 

visual leve até a ausência total de visão (BRASIL, 2003b). 

 Entende-se que a incapacidade de ver traz consequências para o indivíduo, como 

perdas no seu desempenho pessoal e funcional o que reflete na capacidade de interação com o 

meio e, consequentemente, nele se inserir. 

 É importante acrescentar que a presença da deficiência estende-se também à 

família, alterando a sua dinâmica, uma vez que as relações estabelecidas entre os membros 

entram em desequilíbrio; por outro lado produz transtornos afetivos que frustram o processo 

de socialização, interferindo e até prejudicando o estabelecimento de projetos de vida, uma 

vez que a perda visual gera uma limitação da independência e da autonomia. 

 O atendimento em saúde a esse grupo de pessoas dá-se através dos programas de 

reabilitação que objetivam promover o resgate da autonomia e da produtividade do indivíduo. 

Esses programas são dotados de filosofia própria, de métodos e técnicas especiais e realizam 

um trabalho que envolve a abordagem holística do indivíduo em seus aspectos médicos, 

sociais, educacionais e funcionais, a fim de conhecer suas necessidades, proporcionando o 

tratamento necessário à sua adaptação às novas condições de vida e com isso, a reinserção 

social (DE MASI, 1996). 

 A Estratégia de Saúde da Família atua nessa área principalmente através de ações 

de prevenção como: atenção primária à saúde, puericultura, pré-natal e pós-natal, educação 

nutricional, campanhas de vacinação contra doenças transmissíveis, medidas de redução de 
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doenças endêmicas, normas e programas de segurança para evitar deficiências e doenças 

profissionais, e a prevenção das deficiências resultantes da combinação do meio ambiente ou 

causada por conflitos armados. Dados revelam que 60% das deficiências visuais podem ser 

evitáveis por medidas preventivas (BRASIL, 2008). 

 A deficiência visual envolve todos os aspectos de vida do indivíduo e seu impacto 

o atinge nas esferas física, psicológica e social. Nesse ponto de vista, para o alcance de um 

atendimento eficaz e integral ao paciente portador dessa deficiência é necessária a 

participação de uma equipe multiprofissional, a fim de promover a atenção do maior número 

possível de necessidades e com isso, alcançar a reabilitação. 

 

4.10.2. Deficiência Auditiva e Implicações no Atendimento em Saúde 

 

 A deficiência auditiva é caracterizada pela perda total ou parcial da capacidade de 

ouvir; manifesta-se como surdez leve e moderada e surdez severa ou profunda. Assim como 

na deficiência visual, as pessoas portadoras de deficiência auditiva podem ser afetadas quanto 

aos aspectos cognitivos e no seu desenvolvimento integral (BRASIL, 2003b). 

 As deficiências auditivas de moderadas a graves em crianças apresentam como 

causas mais frequentes a rubéola gestacional e outras infecções pré-natais. Contudo, em cerca 

de 33% dos casos não se consegue estabelecer uma etiologia para essa afecção. Nos casos de 

deficiência auditiva de leve a moderada, a otite média é a causa mais comum na infância, com 

uma incidência ao redor de 33% (BRASIL, 2003b). 

 Ainda segundo o autor supracitado, em relação aos idosos, a literatura 

internacional, considera a presbiacusia – perda auditiva devido à idade –como a principal 

causa de deficiência auditiva, com uma incidência de cerca de 30% na população com mais de 

65 anos de idade. E o ruído, principalmente no ambiente de trabalho, é apontado como a 

segunda principal causa de perda auditiva neurossensorial entre os adultos.  

 A Portaria 2.073, de 28 de setembro de 2004 (BRASIL, 2004c) institui a Política 

Nacional de Atenção à Saúde Auditiva e estabelece que a mesma seja implantada no sentido 

de permitir, dentre outros itens: o desenvolvimento de estratégias de promoção da qualidade 

de vida, educação, proteção e recuperação da saúde e prevenção de danos, protegendo e 

desenvolvendo a autonomia e a equidade de indivíduos e coletividades; a organização de  uma 

linha de cuidados integrais (promoção,prevenção, tratamento e reabilitação) que perpasse 

todos os níveis a fim de promover a inversão do modelo de atenção aos pacientes, com 

assistência multiprofissional e interdisciplinar; a identificação dos determinantes e 

condicionantes das principais patologias e situações de risco que levam à deficiência auditiva 
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e desenvolver ações transetoriais de responsabilidade pública, sem excluir as 

responsabilidades de toda a sociedade; e promoção da ampla cobertura no atendimento aos 

pacientes portadores de deficiência auditiva no Brasil, garantindo a universalidade do acesso, 

a equidade, a integralidade e o controle social da saúde auditiva. 

 A atenção em saúde em nível primário consolida-se como principal estratégia para 

a redução dos déficits auditivos como, por exemplo: a realização de ações de caráter 

individual ou coletivo, voltadas para a promoção da saúde auditiva, da prevenção e da 

identificação precoce dos problemas auditivos, bem como ações informativas, educativas e de 

orientação familiar. 

 No entanto, o acolhimento desse grupo específico de pessoas com deficiência 

auditiva não é de fácil aplicação, uma vez que essas necessitam de um atendimento integral e 

adequado ás suas peculiaridades. A capacitação e a educação permanente das equipes de 

saúde de todos os âmbitos da atenção envolvendo todos os membros da equipe, desde 

profissionais de nível superior aos de nível médio é de suma importância.  

 

4.10.3. Condições de Acessibilidade de uma Unidade Básica de Saúde a uma Pessoa com 

Deficiência Física 
 

 As pessoas portadoras de alguma deficiência não devem ser consideradas doentes, 

mas sim vivendo em situações especiais. A sociedade e o Estado têm o dever de promoverem 

adequadas condições de convivência, modificando os ambientes e tornado-os adaptados ao 

livre acesso de todos. A cidade como um todo, e as calçadas, rampas, corrimões, portas largas, 

guias rebaixadas, semáforos com sonorização, corredores, banheiros adequados, transportes 

coletivos, devem ser pensados para permitir que todo cidadão tenham acesso igualitário a 

todos os ambientes físicos. 

 Deficiência física é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma 

de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções 

(BRASIL, 2008). 

 Garantir a acessibilidade do portador de deficiência física ao ambiente de saúde 

requer investimentos em estrutura, em recursos humanos capacitados, em educação em saúde 

à população. 
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 A unidade de saúde em que trabalho em Murici dos Portelas é uma UBAS, 

Unidade Básica Avançada de Saúde. Trata-se de um prédio recém-construído, que apesar de 

estar localizado em um município de pequeno porte, dispõe de uma estrutura que detém 

muitos dos critérios exigidos para garantir um bom acolhimento e acessibilidade ao paciente 

portador de deficiência física.  

 A seguir descreverei algumas características da unidade, algumas adequadas, 

outras não: a UBAS apresenta calçadas rebaixadas; rampas na entrada; corredores largos, 

porém sem corrimão; portas largas; banheiros espaçosos, porém não dispõem de barras de 

segurança; salas bem sinalizadas; balcões em duas elevações, apropriados aos pacientes 

“cadeirantes”; piso antiderrapante; estacionamento privativo ao portador de deficiência; não 

há degraus ou escadas que dificultem o acesso e dispomos de cadeiras de rodas para atender 

os usuários em caso de necessidade. 

 O atendimento ao portador de deficiência física na UBAS é prestado por médicos, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentistas e auxiliares 

de consultório dentário, na unidade de saúde ou nos domicílios, e quando necessário é 

realizado o devido encaminhamento a um serviço especializado em reabilitação. 

 Para que ocorra a promoção da acessibilidade e inclusão social dos pacientes 

portadores de deficiência, é de fundamental importância que as unidades de saúde disponham 

de acesso físico e adaptações ambientais adequadas e adaptadas a esses pacientes. Também é 

necessário que as unidades de saúde disponham de instrumentos, equipamentos ou tecnologia 

adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida 

(BRASIL, 2008). 

 

4.11. Interdisciplinalidade, Bioética e Abordagem Integral dos Processos de Saúde. 

 

4.11.1. Integralidade na Estratégia de Saúde da Família 

 

 O programa de Saúde da Família apontado como estratégia para a construção de 

um novo modelo de atenção à saúde, foi criado a partir da junção, no mesmo espaço físico, de 

profissionais com formações, conhecimentos, idéias e opiniões distintas para a realização de 

um trabalho conjunto.   

 O serviço no PSF é realizado por uma equipe multiprofissional, composta por no 

mínimo um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de 4 a 6 agentes 

http://www.medicina.ufc.br/moodle/course/view.php?id=430
http://www.medicina.ufc.br/moodle/course/view.php?id=400
http://www.medicina.ufc.br/moodle/course/view.php?id=400
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comunitários de saúde (BRASIL, 2006a). O trabalho em equipe realizado de forma 

interdisciplinar é um dos fundamentos da atenção primária e também compõe o elenco de 

características do processo de trabalho da equipe de saúde da família (BRASIL, 2006a). Mas 

a questão a ser discutida é se esse trabalho de equipe multiprofissional apresenta também um 

caráter interdisciplinar.  

 De uma forma geral, interdisciplinaridade aponta para um trabalho coordenado e 

baseado em interesses comuns, o qual deve estar interligado entre os diversos ramos do 

conhecimento.  No entanto, percebe-se a partir de práticas cotidianas, a falta de interação 

entre os membros da equipe de saúde para a resolubilidade dos problemas, assim como 

atuações isoladas e fragmentadas. 

 Um fator que tem influenciado diretamente para a falta de diálogo e integração 

entre os profissionais é, sem dúvida, a formação acadêmica tradicional que esses receberam 

durante seus cursos de graduação, com uma cultura individualista, que não permite o 

intercambio de saberes e, assim, se tornam profissionais pouco adequados à realidade do 

programa de saúde da família e dessa forma, pouco conectados com as reais necessidades da 

população. 

 O conceito de interdisciplinaridade precisa ser discutido ainda na graduação, onde 

basicamente são formados os princípios éticos do exercício profissional; a fim de provocar 

mudanças na formação dos profissionais, assim como sensibilizá-los quanto a importância do 

trabalho interdisciplinar para o bom desenvolvimento do trabalho em equipe e 

operacionalização dos princípios do SUS. 

 Para se trabalhar em equipe e com interdisciplinaridade é preciso buscar a 

integração dos profissionais bem como de seus saberes a fim de promover avanços para a 

produção de novos conhecimentos diante da resolução de problemas comuns. Os profissionais 

devem saber reconhecer as boas idéias do outro, devem compartilhar responsabilidades e 

informações, ter flexibilidade, paciência, respeito, ética, humildade e construir algo em 

conjunto. 

 A equipe de saúde da qual faço parte é composta por um médico, uma enfermeira 

(eu), uma técnica de enfermagem, 6 agentes comunitários de saúde, uma cirurgiã-dentista e 

uma auxiliar de saúde bucal. A integração entre os membros dessa equipe ocorre de forma 

parcialmente interdisciplinar, uma vez que a relação com o médico não é muito produtiva, o 

qual ainda trabalha conforme o modelo hospitalocêntrico e dificulta o meu trabalho de 

promoção da saúde. Com os demais membros da equipe, a relação é de total 

interdisciplinaridade; compartilhamos idéias, problemas e soluções. 
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 Considerando a interdisciplinaridade como uma questão de atitude, então, nós 

como integrantes de uma equipe devemos estar flexíveis para a transformação, de uma 

atuação isolada e independente para uma atuação coletiva, devemos tentar observar as 

vantagens do trabalho multiprofissional e interdisciplinar, como, por exemplo, o crescimento 

individual e coletivo. É importante também que estejamos dispostos a atuar de forma 

integrada, compartilhando objetivos, promovendo o respeito, o diálogo e a aceitação de idéias 

diferentes. 

 Além disso, é necessário que haja um processo de capacitação e informação 

contínuas e eficazes para as equipes, a fim de poder atender às necessidades da população sob 

o ponto de vista de todos os membros da equipe, adequar as atitudes profissionais ao 

constante dinamismo dos problemas, e assim, possibilitar um aperfeiçoamento profissional 

através da educação permanente. Esse mecanismo de atualização é importante para o 

desenvolvimento da própria concepção da equipe, da vinculação dos profissionais com a 

população e da promoção da integralidade de atenção à saúde. 

 

4.11.2. O Papel da Bioética nas Intervenções de Enfermagem 

 

 Bioética é o estudo sistemático da conduta humana na área das ciências da vida e 

aos cuidados da saúde, examinada à luz de valores e princípios morais (CLOTET, 1993). É a 

busca de solução para os problemas encontrados, utilizando-se para isso o conceito de valores 

tradicionais como autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça. 

 O respeito pela autonomia aborda a questão de que o profissional de enfermagem 

tem o dever e a responsabilidade de respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o 

direito da pessoa ou de seu representante legal, de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, 

conforto e bem-estar (BRASIL, 2007). 

 O princípio da beneficência estabelece basicamente que se deve fazer bem aos 

outros. O código de ética dos profissionais da enfermagem em seu artigo 12 exemplifica uma 

regra básica de beneficência: em que os profissionais da assistência de enfermagem têm como 

dever e responsabilidade “assegurar à pessoa, à família e à coletividade assistência de 

enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência” (BRASIL, 

2007). 

 O princípio da não-maleficência determina o compromisso de não acarretar 

prejuízos ou danos a outrem de modo intencional. Conforme o Código de Ética dos 

Profissionais da Enfermagem, no artigo 10, o profissional de enfermagem tem o direito de: 
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“recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e 

legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, á pessoa, família e coletividade”. 

Entende-se com isso, que o profissional ao recusar-se a executar uma atividade para a qual 

não tem competência, estará livrando o paciente de possíveis riscos e danos à sua saúde 

(BRASIL, 2007). 

 A palavra justiça significa, de acordo com o dicionário Aurélio: a virtude de dar a 

cada um aquilo que é seu e de julgar segundo o direito e sua consciência. Ainda segundo o 

Código de Ética de Enfermagem, artigo 5º: é dever do profissional de enfermagem exercer a 

profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, 

responsabilidade, honestidade e lealdade. 

 Todas essas questões devem ser abordadas no dia-a-dia da prática de saúde no 

sentido de buscar fazer com que os profissionais de saúde e principalmente de enfermagem, 

reflitam sobre sua prática e possam atuar de forma apropriada diante das diversas situações 

que surgem em nosso meio. 

 No cotidiano, nós profissionais de saúde de todos os setores, nos deparamos com 

dilemas éticos que necessitam ser debatidos em equipe e com a sociedade, como a abordagem 

do controle de natalidade, do aborto, eutanásia, transplantes e as pesquisas com seres 

humanos, entre outros. As questões e problemas da Bioética envolvem valores de diversos 

campos, como o cultural, científico, religioso e profissional e por isso torna-se ainda mais 

difícil chegar a uma resolução ou denominador comum. 

 Assim, a análise dos problemas éticos deixou de ser realizada isoladamente para 

ser discutida em âmbito multiprofissional e interdisciplinar. Isso contribuiu bastante para a 

resolubilidade desses dilemas de forma mais correta e prudente para todos, uma vez que o 

diálogo com outras disciplinas favorece a compreensão de vários princípios éticos para a 

tomada de decisões, dentro de contextos diversos. 

 Dessa forma, a Enfermagem da atualidade precisa avaliar sua prática não apenas 

sob o ponto de vista da deontologia, mas também à luz da Bioética, a fim de estabelecer 

avanços em sua atuação por meio da reflexão sobre sua prática profissional e suas escolhas 

cotidianas. 

 Trabalhar em saúde significa trabalhar com bioética. Em minha prática 

profissional, posso afirmar que sempre atuei de acordo com os preceitos éticos com 

responsabilidade, competência e justiça nas ações desenvolvidas à pessoa, família e 

coletividade. Em relação à equipe de saúde, a ética também deve estar presente; já que uma 

boa relação profissional constrói-se a base de integração, diálogo e respeito aos colegas. 
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Procuro repassar os princípios éticos àqueles que são obrigados a manter sigilo e também 

àqueles que não são o são, como os auxiliares administrativos, profissionais de limpeza da 

unidade e vigias, para assim, garantir que a ética não seja desrespeitada dentro ou fora da 

unidade.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A qualificação do profissional de saúde, atuante na atenção primária, certamente, 

é uma das estratégias mais eficazes para a promoção do melhor desempenho das equipes de 

saúde da família no atendimento às necessidades da população. As capacitações na área da 

saúde constituem um espaço de consolidação do SUS e de formação da competência técnica, 

política e ética dos trabalhadores, importantes para a transformação das práticas de saúde. 

 O Curso de Especialização em Saúde da Família acrescentou para a minha prática 

profissional maior experiência, competência e segurança diante das situações cotidianas 

advindas do ambiente de saúde. Apresentou pontos positivos durante o processo de 

aprendizagem como a ocorrência em articulação com o contexto e realidade da área de 

atuação de cada membro participante; proporcionou flexibilidade aos nossos horários e 

ofereceu resposta às necessidades dos trabalhadores em saúde. 

 Ingressar nessa especialização com modalidade de educação à distância foi um 

grande desafio que tive que afrontar para que pudesse chegar ao alcance de uma maior 

qualidade na minha atuação de enfermeira na atenção primária. Tive que adquirir meu próprio 

método de estudo, buscar espontaneamente os conteúdos, ao passo que tinha que colaborar na 

construção do conhecimento, mediante as reflexões nos fóruns de discussão; atividades e 

chats. 

 Quando a atenção primária é favorecida por um processo de capacitação 

profissional, os demais níveis de atenção também serão beneficiados, uma vez que 

aumentando a resolubilidade do nível primário e atuando mais satisfatoriamente na promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a sobrecarga dos setores secundário e terciário será reduzida.  

 Ao fim desse curso, posso afirmar que estou mais apta a trabalhar juntamente com 

o indivíduo, família e coletividade na atenção primária e, espero que a população seja 

favorecida com a melhoria na qualidade da atenção em saúde. 
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