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RESUMO 

 

Este trabalho mostra a minha evolução e o meu aprendizado no Curso Semi-presencial 

de Especialização em Saúde da Família, ofertado pela Universidade Aberta  do SUS (UNA-

SUS), em parceria com Universidade Federal do Ceará (UFC). O objetivo geral é relatar a 

aprendizagem mediada pelo Curso de Especialização em Saúde da Família (UNA-SUS/UFC), 

relacionando o conhecimento apreendido à experiência profissional de um odontólogo atuante 

na Estratégia Saúde da Família do município de Ocara-CE. Como metodologia optou-se por um 

relato de experiência, produzido durante o período de abril de 2010 a junho de 2011. A 

aprendizagem durante o curso foi mediada por interações virtuais que ocorreram no ambiente 

virtual de aprendizagem. Para embasar os relatos, foram apresentados os portfólios produzidos 

ao longo das disciplinas do Curso, nos quais há uma interrelação entre a teoria e a prática 

profissional do autor, acrescida de incursões da literatura científica associada às temáticas das 

disciplinas. Ao final do curso, conclui-se que todos os profissionais e gestores da saúde, 

inclusive secretários, deveriam fazer esse curso para conhecer as dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais que atuam diretamente na Estratégia Saúde da Família, com vistas a efetuarem 

mudanças que repertcutirão na melhoria da atenção em saúde à população.  

 

Palavras-chaves: Saúde da Família. Educação a Distância. Educação Continuada.  
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ABSTRACT 

This work shows my growth and my learning in face semi-Course of Specialization in 

Family Health offered by the Open University of SUS (UNA-SUS), in partnership with the 

Federal University of Ceará (UFC). The overall objective is to report learning mediated by the 

Specialization Course in Family Health (UNA-SUS/UFC), linking the knowledge gained 

professional experience of a dentist acting on the Family Health Strategy of the municipality of 

Ocara-CE. The methodology we chose an experience report, produced during the period April 

2010 to June 2011. Learning during the course was mediated by virtual interactions that 

occurred in the virtual learning environment to support the accounts were presented the 

portfolios produced over the course of the disciplines in which there is an interrelationship 

between theory and practice of the author plus incursions of the scientific literature related to 

the themes of the disciplines. At the end of the course, it is concluded that all health 

professionals and managers, including secretaries, should do this course to meet the difficulties 

faced by professionals who work directly in the Family Health Strategy, with a view to effecting 

changes in improving  health care to the population.  

Keywords: Family Health. Distance Education. Continuing Education.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Graduei-me em Odontologia pela UFC no ano de 2004 e desde então venho 

desenvolvendo minhas atividades na Estratégia Saúde da Família (ESF), no interior do 

Ceará. Primeiramente trabalhei dois anos no município de Beberibe e em seguida, fui 

para Ocara, onde estou trabalhando há mais de seis anos.  

Ao longo da minha trajetória profissional, aprimorei meus conhecimentos 

associados à atuação em odontologia na ESF, tendo inclusive feito alguns cursos na área 

e participado de duas conferências municipais de saúde em Ocara-CE. Então, percebi 

que o processo de trabalho na ESF possuía muitas falhas e que muito poderia ser 

melhorado. Então decidi fazer o curso de Semi-presencial de Especialização em Saúde 

da Família (CESF), ofertado pela Universidade Aberta  do SUS (UNA-SUS), em 

parceria com a UFC. O meu intuito inicial era aprimorar os meus conhecimentos e, 

consequentemente, melhorar o atendimento aos pacientes e promover a saúde na 

comunidade. 

A oferta de um curso na modalidade a distância é justificada pela 

necessidade de educação permanente dos profissionais de saúde que atuam na ESF em 

todo o Estado do Ceará, os quais geralmente não possuem tempo para deslocamento 

para a capital e muitas vezes têm uma rotina de trabalho frenética, que dificulta a 

participação em cursos presencias. Consoante, a utilização da tecnologia para auxiliar a 

educação permanente de profissionais da saúde é cada vez mais viável e necessária.  

Como aponta a literatura, são várias as vantagens da Educação a Distância 

(EaD) em relação à metodologia tradicional de ensino: não é necessário o deslocamento 

para assistir às aulas, promove a formação de grandes quantidades de pessoas sem perda 

da qualidade da formação, desperta maior autonomia dos alunos, o foco principal do 

aprendizado é o aluno, sendo o conhecimento construído por meio de interações 

virtuais. Em contrapartida, existem algumas desvantagens, tais como: falta de um 

contato maior entre os alunos, altos índices de evasão e necessidade de letramento 

digital prévio dos alunos (LITTO; FORMIGA, 2008). 

Porém, percebe-se claramente que as vantagens predominam e que a 

tendência para o futuro é a utilização do EaD em grande escala. Segundo Moran (2002), 

a EaD  é definida como um processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, 

no qual o professor e o aluno se encontram afastados por contingências de 

distanciamento geográfico, de tempo ou de ambos.  
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A Universidade Federal do Ceará, como todas as instituições federais 

formadoras no País, tem o desafio contemporâneo de formar os profissionais no seu 

contexto de trabalho, com uma metodologia que permita a descentralização das 

atividades pedagógicas e em larga escala, mas sem redução na qualidade de conteúdos e 

processos de aprendizagem. A formação disponibilizada, por outro lado, deve se 

vincular cada vez mais às necessidades cotidianas da população e dos serviços de saúde.  

Neste sentido, a UFC estabeleceu parceria com o Ministério da Saúde, 

através da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (SGTES), passando a 

integrar o Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), para atender às 

necessidades de formação e educação permanente dos trabalhadores do SUS, 

inicialmente para as categorias de Medicina, Odontologia e Enfermagem. Atualmente, 

essas três categorias são indispensáveis ao funcionamento das equipes de Saúde da 

Família, cada uma tendo a sua função específica e, juntas, levando um melhor 

atendimento à população e promovendo mais saúde.  

A maioria dos profissionais que atuam na ESF teve educação convencional 

e agora tem a oportunidade de conhecer o EAD e de utilizá-lo para adquirir novos 

conhecimentos para melhorar o seu trabalho.  

Nesse intento, a UFC instituiu o Núcleo de Tecnologias e Educação a 

Distância em Saúde – NUTEDS/UFC, com caráter multidisciplinar, atendendo a 

necessidades de apoiar projetos já instalados e que tenham convergência com o Projeto 

Rede Universitária de Telemedicina (RUTE), o Programa Nacional de Telessaúde e, 

agora, a UNA-SUS, desenvolvendo esta Especialização em Saúde da Família na 

modalidade semipresencial, a qual objetiva formar especialistas em Saúde da Família 

com conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para a atuação na atenção básica 

dentro da rede do SUS.  

A necessidade de ajudar a solucionar os problemas relacionados à saúde, assim 

como a pouca quantidade de profissionais especializados e as constantes transformações 

na área foram os principais motivos que me levaram a fazer com dedicação esta 

especialização. Este Trabalho de Conclusão de Curso consolida os conhecimentos 

aprendidos e as vivências ao longo da Especialização.  
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2. OBJETIVOS 

 

Relatar a aprendizagem mediada pelo Curso de Especialização em Saúde da 

Família (UNA-SUS/UFC), relacionando o conhecimento apreendido à experiência 

profissional de um odontólogo atuante na Estratégia Saúde da Família do município de 

Ocara-CE.  

Apresentar os portfólios desenvolvidos ao longo do Curso, com ênfase na 

promoção da saúde e na qualidade de vida.  
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3. METODOLOGIA  

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, do tipo relato 

de experiência. O estudo descritivo propõe-se a detalhar a realidade de um grupo ou 

comunidade ou serviço específico, contemplando suas características e relações 

existentes, de forma a favorecer a elaboração de hipóteses que colaborem com a solução 

do problema em estudo (CERVO; BERVIAN, 2006).  

 

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO  

O relato foi desenvolvido na plataforma Moodle, por meio de aulas 

interativas e atividades virtuais, as quais envolveram a participação do tutor e da turma. 

Também houveras aulas presenciais para a realização de avaliações e esclarecimentos 

de dúvidas. Ao longo de atividades como fóruns de discussão, chat, tarefas individuais e 

grupais, os alunos puderam trocar experiências associadas à atuação na ESF, 

possibilitando a inter-relação entre a teoria e a prática.  

A minha atuação enquanto odontólogo da ESF no município de Ocara-CE 

serviu de base para as minhas argumentações e interações com os alunos da turma e o 

tutor.  

Como indicado, Ocara é uma cidade do interior do Ceará, tem 

aproximadamente 24 mil habitantes. A população sobrevive do pequeno comércio, da 

agricultura (onde se destaca o caju e a castanha), e da pecuária. O município tem 10 

equipes de PSF, destacando-se nesta pesquisa a equipe de Curupira (WIKIPEDIA, 

2010).  

 

3.2 PERÍODO DO ESTUDO  

O estudo foi efetivado no período de abril de 2010 a junho de 2011, através 

da participação nas disciplinas e da atuação no campo de estudo.  

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES  

O acesso à plataforma Moodle forneceu muitos conteúdos usados neste 

estudo, além de atividades pedagógicas como fórum, chat, exposição interativa, texto 

impresso, vídeo, estudo de caso, questionários, atividades individuais e grupais. Desse 

modo, mantive grande interação com os demais cursistas e com o tutor, o que me 

proporcionou a troca de experiências e, como consequência, a construção deste estudo.  
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As disciplinas que serviram de base para este estudo estavam dispostas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os resultados produzidos neste estudo 

serão apresentados conforme o cronograma do curso de Especialização em Saúde da 

Família, iniciando pela disciplina de Processo do Trabalho em Saúde, Saúde Mental e 

Violência, Modelo Assistencial e Atenção Primária à Saúde, Planejamento e 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 no 

Ciclo Vital, Participação Social e Promoção da Saúde; Saúde Ambiental, Acidentes 

Naturais, Artificiais e os Riscos para a Saúde da Família; Atenção Básica no Contexto 

da Saúde Bucal; e Atenção Básica à Saúde de Pessoas com Deficiência.  

No decorrer de cada uma destas disciplinas, foi elaborado um portfólio que 

trazia reflexões sobre a aplicabilidade dos conteúdos abordados na prática profissional. 

Em complementação, eram buscadas referências do próprio material didático e de 

periódicos para fundamentar as informações.  

Ao final do curso, todos os portfólios foram unidos, organizados e 

consolidados, compondo os resultados e discussão do presente relato de experiência.  

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO  

O estudo não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa por se tratar de 

um relato de experiência. No entanto, atendeu à Resolução n° 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, respeitando os aspectos éticos e legais.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO: APRESENTAÇÃO DOS PORTFÓLIOS 

 

4.1 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA  

A Educação à Distância (EaD) no Brasil não é recente e apresenta diferentes 

fases que se iniciam com o ensino por correspondência, em 1904, desenvolvido por 

escolas internacionais, com foco profissionalizante; passando pelo ensino via rádio, 

instituído por Edgard Roquete Pinto, em 1923, com a criação da Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro; pelo Cinema Educativo, iniciado em 1927, também no Rio de Janeiro; 

pelos programas educativos via televisão, iniciados com a TV Rio em 1961 e pela 

criação de ambientes virtuais de aprendizagem por Internet, em 1995, modelados pelo 

Departamento de Ensino Interativo à Distância da Universidade Anhembi-Morumbi, em 

São Paulo. 

 É preciso observar, porém, que a expansão da EaD não acompanhou o 

processo no ensino presencial nos anos 1990, mas se deu mais recentemente e de forma 

diferente. Enquanto no ensino presencial houve expansão de vagas no setor privado, por 

meio da criação de instituições, especialmente as faculdades com menos de 500 alunos, 

a expansão no ensino à distância ocorreu em um número mais restrito de Instituições de 

Ensino Superior (IES), com o aumento de vagas e o predomínio inicial de atuação na 

esfera pública.  

Esta especialização em Saúde da Família foi realizada através da educação à 

distância, na modalidade semipresencial, que é um método de ensino muito utilizado na 

atualidade. Apresenta vantagens, como a possibilidade de o aluno decidir a melhor hora 

para assistir às aulas, podendo ser em casa, sem necessidade de deslocamento, que é um 

grande problema nas capitais do nosso País. Também possui desvantagens, como a 

menor interação entre os alunos.  

O primeiro desafio nesse curso foi a adaptação ao novo método de estudo, já 

que toda a formação anterior foi feita através do método presencial. Para isso foi 

necessário ter letramento digital (saber usar as ferramentas) e letramento informacional 

(saber encontrar informações importantes).  

No EaD o aluno é o foco principal, e o professor um auxiliar na busca do 

aprendizado. O aluno possui grande autonomia para realizar as atividades, no entanto 

ele deve ser orientado sobre as restrições da sua autonomia, como o prazo das atividades 

a serem executadas. Inclusive, ele pode ser autodidata e pesquisar tomando a iniciativa 

de fazê-lo sem esperar comandos, bastando para isso ter interesse.  
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A interação é um aspecto fundamental para o EaD online, pois ela 

possibilita tanto a estimulação para o aprendizado quanto a evasão do curso. Existem 

três tipos de interação: aluno-tutor, aluno-conteúdo, aluno-aluno (LITTO; 

FORMIGA,2008).  

Avaliando o conceito de autonomia na perspectiva da inserção do curso na 

vida profissional e pessoal, pode-se afirmar que autonomia é a capacidade que se tem 

para decidir sobre o que fazer. Juntando a vida profissional e pessoal, a autonomia é 

muito importante na organização do tempo (LITTO; FORMIGA, 2008).  

Já o autodidatismo está ligado ao estudo individual. O autodidata tem 

autonomia para fazer o que desejar no seu tempo livre, não tem um orientador, um 

professor. Ele busca o conhecimento apenas pela curiosidade. Todos nós um dia somos 

autodidatas em alguma coisa (BELONNI,1999).  

O mundo da informação é sem limites. De muitas informações nem se sabe 

a existência, talvez porque ainda não foi necessário utilizá-las, mas a partir do dia em 

que houver a necessidade vai-se ao seu encontro. Muitas vezes não há ninguém para 

orientar e isso leva autodidatismo. Portanto, a autonomia acontece tanto para se buscar a 

informação como para não buscá-la, dependendo do interesse e da curiosidade de cada 

um. 

 

4.2 PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE 

 

No processo de trabalho, a atividade do homem opera uma transformação 

no objeto sobre o qual atua por meio de instrumentos de trabalho para a produção de 

produtos, e essa transformação está subordinada a um determinado fim. Portanto, os três 

elementos componentes do processo de trabalho são: a atividade adequada a um fim, 

isto é, o próprio trabalho, o objeto de trabalho, ou seja, a matéria a que se aplica o 

trabalho, e os instrumentos ou meios do trabalho. Importante lembrar que o processo de 

trabalho e seus componentes constituem categorias de análise, portanto abstrações 

teóricas por meio das quais é possível abordar e compreender certos aspectos da 

realidade, no presente caso, as práticas de saúde, cujo trabalho constitui “a base mais 

fundamental de sua efetivação” (PEDUZZI; SCHRAIBER, 2009). 

  

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/protrasau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/protrasau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/protrasau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/protrasau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/autores.html#lilsch
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4.2.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE TRABALHO NA 

ESF 

O trabalho na saúde é um dos principais da sociedade, indispensável para 

toda a comunidade. Ninguém quer adoecer e quando isso acontece quer logo o 

tratamento. O cliente não quer e muitas vezes não pode esperar pelo atendimento. A 

ESF é a porta de entrada das pessoas no SUS. É indispensável atender a população da 

melhor forma possível, e para isso são necessários salários dignos e, principalmente, 

capacitação. Deve-se estar sempre em busca de melhores condições de trabalho para 

poder ofertar um serviço de qualidade à comunidade (PAIM, 2006).  

O processo de trabalho em saúde passou e vem passando por evoluções. Os 

profissionais da saúde têm de participar desse processo para melhorar o atendimento, 

afinal de contas fazem parte desse processo cujo resultado influencia diretamente no 

trabalho.  

A lei que rege o SUS é clara e objetiva, assim como toda a sua teoria. No 

entanto, na prática a realidade se distancia da teoria, tendo em vista que faltam médicos 

e recursos materiais, o que faz com que os pacientes esperem meses por consultas e 

cirurgias. 

 Os profissionais da saúde devem fazer a sua parte da melhor forma possível 

e explicar ao paciente como proceder e a quem procurar em busca de começar ou 

concluir um tratamento. O SUS tem vários princípios. Dentre eles, podem-se destacar a 

universalidade, a equidade, a integralidade, a descentralização, a resolutividade, a 

regionalização e a participação popular (BRASIL, 2004).  

A descentralização visa à melhor organização dos serviços, respeitando as 

características das diferentes regiões em nosso País, tendo em vista que o Brasil possui 

dimensões continentais e cada região tem as suas peculiaridades. Permite mais 

autonomia aos dirigentes e trabalhadores da saúde para, junto com a população, 

conhecer a realidade e, a partir desse conhecimento, planejar, implementar e gerenciar 

programas de saúde que respondam, com eficiência e eficácia, aos problemas e às 

demandas ali identificados (CASTRO,2008).  

Equidade não significa tratar a todos igualmente, mas, sim, dar mais para 

quem mais precisa. Resumindo, tratar os desiguais de forma diferente. Para isso, nas 

consultas, é necessário fazer a anamnese e o exame clínico. Na anamnese é essencial 

que os profissionais escutem o que os seus pacientes estão querendo, o que eles estão 
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sentindo, quais as necessidades deles. Devido à necessidade de certa velocidade no 

atendimento para poder incluir todas as pessoas da fila, o profissional não escuta 

corretamente os pacientes, que às vezes querem apenas conversar, desabafar. Os 

profissionais da saúde devem estar atentos para evitar que isso aconteça. É comum a 

rotina deixar os profissionais mecanizados (BRASIL, 2004).  

Determinantes sociais são de grande importância para avaliar a saúde da 

comunidade. Os profissionais devem conhecer a realidade da comunidade para poder ter 

um prognóstico do futuro. Populações onde não há empregos as pessoas ficam ociosas e 

isso gera problemas psiquiátricos. Outro exemplo são as comunidades onde não há 

saneamento básico, o que predispõe a população a inúmeras doenças. A equipe tem de 

estar atenta para resolver a causa, e não a consequência. Associações, organizações e 

redes sociais são importantes para ajudar a equipe de saúde na promoção da saúde 

(BRASIL,2004).  

 

4.2.2 O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA 

O serviço de saúde prestado no município de Ocara é dividido em oito 

áreas. Algumas áreas não têm médico devido à grande rotatividade desses profissionais. 

O município conta também com uma equipe do NASF e um serviço de fisioterapia, 

além de um pequeno hospital. São encaminhados pacientes tanto para municípios 

vizinhos, como Cascavel e Pacajus, quanto para a capital, Fortaleza. Sou o dentista da 

Unidade Básica de Saúde da Família Liberata Maria de Conceição, que fica situada no 

distrito de sede. Além de mim, a unidade conta com um médico, uma enfermeira, duas 

técnicas de enfermagem, uma auxiliar de serviços gerais, uma atendente de saúde bucal 

e quatro agentes de saúde. Todos os funcionários de nível médio moram na área. Os de 

nível superior moram em Fortaleza. A prefeitura fornece um ônibus para levar e trazer 

os profissionais, de segunda-feira a sexta-feira.  

A estrutura da unidade (posto de saúde da Sede de Ocara). É uma casa 

alugada que acumula vários problemas, como falta de espaço e má conservação das 

paredes, que estão com o reboco caindo. Isso é motivo de reclamação da população. Um 

posto será construído dentro de alguns meses e por enquanto as reuniões com a 

comunidade, assim como as palestras e atividades educativas, são realizadas na igreja 

que fica em frente à atual unidade de saúde.  

As pessoas passaram a ter interesse no aprendizado e a participar ativamente 

das atividades educativas. Percebem a importância da participação popular no controle 
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social do SUS. Aprendem os motivos de várias doenças e além de preveni-las 

participam ativamente na promoção da saúde. Tomam conhecimento dos seus direitos e 

passaram a exigi-los, resultando no menor índice de evasão escolar e na melhoria da 

qualidade de vida, ocorrendo também o desenvolvimento da cidadania no distrito de 

Sede, em Ocara-CE.  

A necessidade de planejamento no SUS fez surgir, em 2006, o Planeja SUS. 

Este possui três instrumentos que são: plano de saúde, programação anual de saúde e 

relatório anual de gestão. Esses instrumentos são formulados e/ou revisados 

periodicamente para garantir bons resultados (BRASIL, 2009). 

O Pacto pela Saúde envolve três componentes: o Pacto pela Vida, o Pacto 

em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão, estando o planejamento como um dos eixos do 

Pacto de Gestão, junto à descentralização, à regionalização, ao financiamento, à 

programação pactuada e integrada, à regulação, à participação social, à gestão do 

trabalho e à educação na saúde (BRASIL, 2004). 

 

4.3 SAUDE MENTAL E VIOLÊNCIA 

 No município onde trabalho, existe, desde janeiro de 2008, um Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS) tipo 1 com um psiquiatra, um enfermeiro, um psicólogo, 

assistente social e um terapeuta ocupacional. Esse serviço localiza-se ao lado do posto 

de saúde onde trabalho. Temos uma relação muito boa com o CAPS. Vejo-os muito 

trabalhando individualmente, consultas, e coletivamente com atividades para grupos.  

O CAPS permite um atendimento multidisciplinar extra-hospitalar diferenciado 

dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de oferecer cuidados clínicos aos 

pacientes, ainda reúne atividades de reinclusão social, acesso ao trabalho e ao lazer e a 

busca constante do fortalecimento dos laços familiares e sociais. 

Na Odontologia, a equipe na qual faço parte (SEDE), desenvolvemos atividades 

clínicas de atendimento odontológico nos pacientes psiquiátricos, que é possível um 

atendimento. Fazemos atividades coletivas na educação de pacientes especiais e visitas 

domiciliares para pacientes de internamento domiciliar. 

A terapeuta ocupacional realiza um trabalho diário (cinco vezes por semana). Ela 

formou diversos grupos em quee todos possuem problemas parecidos. Nesses grupos, 

são realizadas atividades educativas e é avaliada a evolução dos pacientes por 
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prontuário. O enfermeiro especializado em saúde mental tem muito conteúdo e 

desenvolve atividades de acompanhamento a pacientes com problemas mentais, faz 

encaminhamentos para hospital de referencia etc. A psicóloga realiza atendimentos 

individuais nos quais encaminha alguns para o psiquiatra e ela também participa na 

formação de grupos com a terapeuta ocupacional. 

O apoio matricial constitui um arranjo organizacional que visa outorgar suporte 

técnico em áreas específicas às equipes responsáveis pelo desenvolvimento de ações 

básicas de saúde para a população. Nesse arranjo, a equipe por ele responsável, 

compartilha alguns casos com a equipe de saúde local (no caso, as equipes da atenção 

básica responsáveis pelas famílias de um dado território). Esse compartilhamento se 

produz em forma de corresponsabilização pelos casos, que pode se efetivar através de 

discussões conjuntas de caso, intervenções conjuntas junto às famílias e comunidades 

ou em atendimentos conjuntos. A responsabilização compartilhada dos casos exclui a 

lógica do encaminhamento, pois visa aumentar a capacidade resolutiva de problemas de 

saúde pela equipe local. Assim, ao longo do tempo e gradativamente, também estimula 

a interdisciplinaridade e a ampliação da clínica na equipe (BRASIL, 2004a). 

A ampliação da clínica significa o resgate e a valorização de outras dimensões, que 

não somente a biológica e a dos sintomas, na análise singular de cada caso. Assim, 

riscos como os sociais e outros se incorporam à avaliação clínica. 

A saúde mental e a violência fazem parte dos atendimentos do SUS. A 

saúde mental sofreu várias mudanças, sendo a principal a chamada Reforma 

Psiquiátrica. Nessa reforma, o grande passo foi a alteração do foco de atuação da equipe 

de saúde, que passou do hospital (hospitalocêntrico) para o seio da comunidade. Foram 

criados os CAPS cujo foco são as doenças mentais, e por serem instalados próximos à 

comunidade, as pessoas têm um melhor atendimento (BRASIL, 2004a).  

A equipe conta com um médico psiquiátrico e os NASFs, que fazem o 

matriciamento das pessoas com problemas mentais. Nos CAPS, os pacientes geralmente 

são encaminhados pela ESF, mas podem ir por vontade própria para a sede do CAPS. 

Estes funcionam em horário comercial, os casos urgentes são encaminhados para o 

hospital, que depois os devolve para o CAPS para tratamento. Capacitações para a ESF 

são de extrema importância para identificar, encaminhar e tratar os casos mais 

rapidamente.  
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4.4 MODELO ASSISTENCIAL E ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  

                Durante praticamente todo o século XX o hospital e seu quadro médico 

ocuparam uma posição de centralidade na organização dos sistemas de saúde de 

praticamente todos os países do Ocidente. Falar de sistema de saúde se restringia, quase 

sempre, a discutir como organizar médicos e hospitais. Mas isto não foi sempre assim. 

O hospital nem sempre foi lugar de doentes e até mesmo a associação entre médicos e 

hospitais é fato relativamente recente na história dos hospitais. 

                No hospital, a saúde do corpo substituiu progressivamente a salvação da alma 

como objetivo, enquanto para os médicos a clínica, mudando seu enfoque da doença 

como essência abstrata, passou a ver o indivíduo no hospital como corpo doente a 

demandar uma intervenção que dê conta de sua singularidade 

Os modelos assistenciais em saúde, que são as formas como o sistema é 

organizado para tratar a comunidade, são constituídos por recursos humanos 

(profissionais de saúde), clientes, estrutura física, recursos tecnológicos e gestores. A 

articulação entre esses profissionais é essencial para a qualidade da assistência. Esses 

modelos passaram por várias transformações. As caixas de aposentadoria e pensão 

foram o primeiro modelo, seguidas dos centros e postos de saúde, depois redes 

estaduais. Em seguida, veio a assistência orientada pela medicina científica através do 

INPS e SNS. O movimento de reforma sanitária veio depois, sendo substituído pelo 

SUS.  

A mudança do modelo assistencial é um processo através do qual as ações 

desenvolvidas pela equipe de saúde, voltadas para a melhoria da qualidade de vida da 

população, têm maior benefício do que as ações curativas.  

São várias as ações desenvolvidas pela equipe de saúde para conseguir a 

mudança do modelo assistencial. Palestras, atividades educativas, maior destinação do 

tempo para a demanda programada, visitas domiciliares, ações relacionadas à vigilância 

em saúde epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde dos trabalhadores.  

Na teoria essa mudança parece simples de ser implementada e entendida 

pela população. Mas na realidade há vários obstáculos e dificuldades para a sua 

execução.  

Muitas pessoas ainda têm a cultura do atendimento curativista e entendem 

que a equipe que faz muitas atividades educativas, muitas palestras, e que passa muito 
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tempo fora da unidade de saúde não gosta ou não quer trabalhar, ou trabalha de forma 

errada.  

Há também uma demanda reprimida muito grande, o que impossibilita a 

equipe de fazer mudanças bruscas do modelo assistencial. A equipe sai para uma 

atividade educativa e quando chega à unidade de saúde tem 20 pacientes para o médico 

e 10 para o dentista, por exemplo. Isso faz com que o trabalho não seja bem realizado 

devido à sobrecarga, além de deixar o profissional desmotivado.  

Outro problema que dificulta o trabalho em saúde é a falta de segurança do 

profissional quando ele vai prestar assistência em locais perigosos, com altos índices de 

violência, além da falta de treinamento adequado aos profissionais, pois muitos tiveram 

formação curativista. A baixa remuneração profissional também desmotiva os 

profissionais.  

O SUS possui “um conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, 

situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção 

da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação” (BRASIL, 2002). Essas 

formam a atenção básica à saúde. A estratégia da ABS deve valorizar e priorizar as 

atividades de promoção da saúde, reconhecer a saúde como direito e orientar-se pelos 

princípios e diretrizes do SUS. Cada indivíduo deve ser analisado em sua singularidade, 

complexidade, integralidade e inserção sociocultural, utilizando o território como um 

espaço social para compreensão do processo saúde-doença. Outro fator é o sistema de 

referência e contra-referência para garantir a integralidade da atenção.  

A equipe de Saúde da Família de menor tamanho é composta por um 

médico, um enfermeiro, dois auxiliares e de quatro a seis agentes de saúde. Já a equipe 

de saúde bucal do mesmo porte é composta por um dentista e um auxiliar de consultório 

dentário. Essas duas equipes devem trabalhar unidas e integradas de forma que todos 

tenham responsabilidade sobre os problemas trazidos pelos usuários. Portanto, a ESF se 

propõe a potencializar a construção do modelo proposto pelo SUS.  

Os processos de atenção à saúde têm estes atributos: eficácia, eficiência, 

efetividade, equidade, oportunidade, continuidade, acessibilidade, aceitabilidade, 

utilidade, legitimidade e ética.  

Ocara não é diferente de outros municípios pequenos onde a política domina 

tudo. Todas as atividades têm política no meio, o que tira a liberdade dos profissionais 

para agir da melhor forma para a coletividade. O político, no caso o prefeito, mesmo 

sendo médico não está preocupado com a saúde em longo prazo. Ele quer resultados 
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imediatos para fazer campanha. As atividades coletivas e as ações educativas levam 

anos para mostrarem os resultados e isso não interessa a ele, embora se perguntado em 

uma entrevista ele negue.  

Na Secretaria de Saúde estão afixados cartazes informando o total de 

atendimentos de urgência e de exames de RX e ultrassons realizados. Melhor seria se 

fosse diminuída a quantidade de atendimentos de urgência, de exames de RX e 

ultrassons e de pequenas cirurgias, pois isso seria sinal de autocuidado da população, 

que estaria se prevenindo de doenças, ao invés de ir atrás de procedimentos de cura. 

 

 4.5 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE  

                O desafio representado pela implementação do SUS exige cada vez mais a 

utilização de ferramentas e tecnologias que facilitem a identificação dos principais 

problemas de saúde de nossas comunidades e a definição de intervenções eficientes e 

eficazes. Uma dessas ferramentas é, sem dúvida alguma, o planejamento. 

               O planejamento cotidiano, na maioria das vezes, é feito de forma intuitiva ou 

pouco sistematizada. Quando se pretende alcançar objetivos complexos e, mais, de fazê-

lo coletivamente, torna-se ainda mais evidente não só o quanto é importante planejar, 

como é, também, imprescindível 

contar com um método de planejamento. 

                 É preciso um método de planejamento que possibilite a compreensão e o 

compartilhamento de uma mesma “linguagem” (conceitos básicos, terminologia, 

instrumentos utilizados, etc.); que seja capaz de contribuir para o diálogo e para efetiva 

participação de todos aqueles envolvidos na formulação e na operacionalização de um 

plano. Portanto, se não contarmos com um método, torna-se praticamente inviável, 

principalmente em organizações mais complexas (como as governamentais), que o 

processo de planejamento possa ser institucionalizado, com participação de todos 

quando planejamos alcançar objetivos complexos e queremos fazê-lo de forma 

participativa, compartilhando diferentes saberes (interdisciplinaridade) e diferentes 

ações (intersetorialidade), necessariamente precisamos trabalhar com um método de 

planejamento.  

O plano de ação deve ser realizado após o diagnostico da situação da 

população, já que ela é a maior interessada. Não adianta resolver o problema do 

desemprego se a população está querendo saneamento básico.  
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No caso específico, o primeiro problema encontrado foi a falta de 

participação popular, que é essencial também para realizar o diagnóstico situacional. 

Caso o povo não participe, a equipe não tem como saber o que mais o incomoda e o que 

é mais urgente para a população.  

O processo de planejamento em saúde vai desde a identificação dos 

problemas até a elaboração de um plano de ação capaz de intervir na realidade, 

propondo mudanças e reorganizando, quando necessário, o processo de trabalho da 

Equipe de Saúde da Família, sendo essencial para toda a equipe.  

Dois métodos de planejamento são utilizados: o normativo e o estratégico 

situacional. Para iniciar o planejamento deve-se primeiro fazer o diagnostico situacional 

em saúde. É necessário identificar, descrever, explicar e definir a prioridade de solução 

dos problemas. O método mais utilizado é o da estimativa rápida, devido à abordagem 

rápida e aos custos menores. Esse método resulta em um perfil de planejamento que é 

uma descrição da situação de saúde das pessoas que vivem numa área geograficamente 

definida (BRASIL, 2009).  

Um exemplo: uma equipe de saúde pode achar que os principais problemas 

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

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

incomodada e afetada pela dificuldade de acesso à água, ao emprego e à segurança.  

A primeira coisa que deve ser feita é ouvir a população, saber o interesse 

dela. A saúde não é apenas ausência de doença, mas sim bem-estar físico e psicossocial, 

que inclui moradia, alimentação, trabalho, segurança e lazer, entre outros aspectos. A 

equipe deve focar o interesse daquela população até mesmo para motivar as pessoas. No 

caso citado, a equipe deve focar a atenção em como facilitar o acesso à água, como 

arranjar empregos e como diminuir a violência, pois todos esses problemas influenciam 

diretamente na saúde da população.  

A equipe não vai andar armada para diminuir a violência, mas vai levar o 

problema às autoridades competentes, assim como os outros problemas, ensinando a 

população a quem eles devem procurar, de quem eles devem cobrar. A equipe tem de 

escutar as pessoas da comunidade e estar sempre atenta para evitar tratar a doença 

desenvolvendo atividades curativas.  

Após a identificação dos problemas deve-se elaborar um plano de ação. Este 

deve ser iniciado com a definição do problema, a priorização dos problemas, a descrição 

do problema selecionado, a explicação do problema, a seleção dos nós críticos, o 
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desenho das operações, a identificação dos recursos críticos, a análise da viabilidade do 

plano, a elaboração do plano operativo e a gestão do plano (BRASIL, 2009).  

No plano de ação em Ocara foram encontrados vários problemas: falta de 

saneamento básico, desemprego, violência, alto índice de pessoas hipertensas e 

diabéticas, além da pouca participação popular nas atividades educativas.  

Como priorização dos problemas escolheu-se a pouca participação popular, 

pois a participação é essencial tanto para resolver os problemas já encontrados quanto 

para descobrir novos problemas. No exemplo citado descobriu-se que era precária a 

coleta de lixo. Esse lixo acumulado, além de mau odor, estava servindo para a 

procriação de ratos.  

Explicando o problema: a ausência ou pouca participação popular faz com 

que as atividades educativas, que são primordiais para a promoção, a prevenção de 

doenças e a recuperação da saúde percam a sua efetividade, levando à desmotivação dos 

profissionais e da própria população, sem falar que os problemas de saúde continuarão a 

aumentar naquela comunidade, transformando-se numa bola de neve. A equipe vai se 

desmotivando também e levando à falência a ESF naquela comunidade.  

Selecionando o nó crítico: os principais nós críticos são: a falta de 

informação da população e o nível educacional. A maioria das pessoas acha que os 

profissionais estão ali para tratar as doenças, e que as atividades educativas não 

resolvem nada, apenas servem para os profissionais não atenderem a clientela. Ainda 

existe a falta de tempo da população, pois as mulheres têm de fazer comida e os homens 

têm de ir para a roça. Faltam condições econômicas que permitam as atividades (não só 

por não terem dinheiro para se deslocar, mas também por eles não poderem abandonar o 

trabalho sem faltar comida).  

Desenhando as operações: a falta de informação é resultado do sistema 

educacional precário. Portanto, deve-se tentar melhorar a qualidade do ensino; 

incentivar as pessoas a estudar; incentivar a participação popular; mostrar a importância 

da participação popular; incentivar para que as pessoas participem; dar brindes aos 

participantes; oferecer benefícios aos participantes; iniciar as atividades em escolas com 

crianças, pois esse público tende a aceitar mais o aprendizado.  

Identificando recursos críticos: econômicos ou financeiros; organizacionais 

(falta de espaço físico adequado, recursos humanos, equipamentos.); recursos políticos 

(falta do poder); cognitivos e culturais.  
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Analisando a viabilidade do plano: todos os recursos críticos são difíceis de 

serem conseguidos, mas com força de vontade pode-se melhorar a participação popular 

utilizando o que se tem em mãos e com a ajuda de todos. 

                    Esta disciplina me ajudou muito no planejamento das ações em minha área 

de atuação, fazendo com que tudo ficasse mais organizado e com mais qualidade no 

serviço. 

 

4.6 TECNOLOGIAS PARA ABORDAGEM DO INDIVÍDUO, DA FAMÍLIA E DA 

COMUNIDADE – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE  

. 

                     O Sistema Único de Saúde (SUS) tem enfrentado alguns desafios para 

garantir a implantação de seus princípios e diretrizes na prática, pois necessita 

concretizar operacionalmente um modelo técnico – assistencial que altere a produção 

dos serviços e goze de legitimidade social. O desafio de garantir uma abrangência 

universal e pública da saúde necessita de novos modelos de gestão capazes de superar o 

modelo neoliberal e médico-hegemônico, baseado na medicina de grupo. 

Após realizar um estudo comparando as estruturas de saúde de diferentes 

países e o impacto observado nos níveis de saúde de suas populações. As melhores 

condições de saúde foram obtidas nos países que fortaleceram a Atenção Básica nos 

seus sistemas de saúde. Essa mesma autora destaca que o problema decorrente da 

priorização da especialização é que, por maior que seja o investimento durante o 

episódio doentio, este é centrado no aspecto curativo de determinado problema, 

distanciado das ações de prevenção e promoção da saúde, que extrapolam aquela 

determinada doença. 

É claro que educação e saúde interagem nos espaços de produção de ações 

voltadas para a qualidade de vida da população. A adequação da prática pedagógica em 

saúde e as tecnologias para a abordagem do indivíduo, da família e da comunidade são 

de extrema importância para a comunidade conseguir entender o que a equipe está 

propondo. É comum os profissionais realizarem atividades educativas e a plateia não 

entender. Então o profissional faz outra atividade tentando esclarecer e às vezes 

complica ainda mais. Isso desmotiva o profissional.  

Surge, então, a pergunta: Como podemos melhorar nossas atividades 

educativas para uma mudança real da situação de saúde na nossa área?  
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É necessário os profissionais conhecerem os tipos de abordagens 

pedagógicas para poder usar a mais adequada àquele tipo de atividade educativa, sem 

esquecer de levar em conta o nível educacional dos ouvintes. São três as práticas 

pedagógicas mais utilizadas: transmissão de conhecimento, condicionamento e 

problematização.  

A problematização tem mais vantagens sobre as outras abordagens, pois os 

ouvintes participam ativamente do processo. No entanto, os profissionais têm de adotar 

a prática à qual a população está acostumada, pois se mudar de uma vez eles não 

entenderão nada. É preciso identificar o que a comunidade já sabe e entender os seus 

costumes para interagir com eles, responsabilizando- os pela solução dos seus 

problemas. Nesse contexto, o que se pode visualizar é a pedagogia da problematização.  

A demanda de pacientes para serem atendidos e as urgências diminuem o 

tempo do profissional para realizar atividades educativas. É preciso diminuir o número 

de famílias atendidas por equipe e/ou aumentar a quantidade de profissionais na área. 

Além disso, deve-se incluir educação em saúde na grade escolar normal. Não se pode 

esquecer a necessidades de cursos de didática para os profissionais de saúde.  

No Brasil, na organização da atenção básica, a aproximação entre os 

profissionais de saúde e a comunidade em um território definido é um princípio 

importante para a concretização do modelo proposto. Isso fez com que aumentasse a 

demanda espontânea. Para conseguir alcançar os princípios do SUS é necessário pensar 

estratégias. O acolhimento e as visitas domiciliares são exemplos. O acolhimento é a 

forma como o paciente é atendido, recebido e ouvido. Ele deve garantir a resolubilidade, 

sendo importante que haja um espaço específico para o usuário ser ouvido.  

O trabalho com grupos foi incorporado pelas equipes, sendo, inclusive, 

sugerido em planos nacionais de organização da atenção à saúde. Está entre os espaços 

mais comuns de práticas de educação em saúde na atenção básica, possibilitando que 

alguns usuários participem em mais de um dos grupos formados na unidade. Os grupos 

podem ter papéis formais: coordenador e observador. Já nos informais temos o líder, o 

porta-voz, o bode expiatório e o sabotador.  

Nota-se que o trabalho em grupo não é tão simples de ser realizado, 

devendo esse trabalho ser planejado. Geralmente os profissionais de saúde são os 

coordenadores dos grupos.  

A visita domiciliar é uma tecnologia apropriada para a abordagem ao 

indivíduo em seu aspecto familiar e comunitário, como estratégia importante para a 
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promoção da saúde e indutora de mudança do modelo técnico-assistencial em saúde. É 

essencial para que a equipe conheça a realidade das famílias sob sua responsabilidade, 

identifique as situações de risco às quais a população está exposta e conheça os 

problemas de saúde prevalentes no território.  

A visita possui grandes vantagens, como a melhora da relação do usuário 

com o profissional, a possibilidade de atendimento a usuários que não conseguem ir à 

unidade de saúde, além de possibilitar ao profissional conhecer as condições de vida das 

famílias e fazer a promoção da saúde mais efetiva.  

Os agentes comunitários de saúde são a ponta da equipe. Eles, através das 

visitas domiciliares, conseguem identificar os pontos críticos e passar para os demais 

membros da equipe, ou seja, é possível estender a cobertura dos serviços de saúde para 

as áreas mais pobres e menos assistidas.  

Aprender isso foi importante para execução de ações em minha área para 

melhoria do serviço. 

 

4.7 SAÚDE DA MULHER NO CICLO VITAL 

Nos últimos anos as mulheres têm influenciado na ocorrência de alterações 

no perfil social brasileiro a partir de mudanças significativas em seu papel na sociedade. 

Redução da taxa de fecundidade, crescente participação no mercado de trabalho, 

aumento da escolaridade e o consequente aumento de sua contribuição na renda familiar 

são alguns aspectos que causaram essa mudança. As mulheres são a maioria da 

população brasileira. Além disso, a expectativa de vida delas também vem aumentando, 

portanto elas necessitam de mais cuidados por parte da equipe, ao mesmo tempo em que 

precisarão de apoio dos serviços de saúde para prestar cuidado aos seus familiares 

envelhecidos (BRASIL,2004).  

Apesar do crescimento do número de mulheres que trabalham, geralmente 

elas ocupam cargos com menor qualificação e menor remuneração. Por outro lado, o 

aumento de escolaridade das mulheres é mundial. Esse aumento tem refletido no 

comportamento reprodutivo e por isso tem diminuído a taxa de fecundidade e também a 

taxa de mortalidade infantil.  

As mulheres são importantes no diagnóstico situacional na comunidade 

atendida pela unidade básica de saúde, devendo ser realizado um estudo sobre a situação 

delas na comunidade. O grau de escolaridade, a distribuição por faixa etária, as 
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estratégias de sobrevivência, a naturalidade e as condições em que elas são chefes de 

família.  

A morte materna obstétrica em 90% dos casos pode ser evitada. Este dado, 

por si só, reflete a importância da prevenção e dos cuidados que se deve ter com as 

gestantes. É importante a criação de um protocolo de atendimento à gestante. Para a 

criação desse protocolo deve-se levar em consideração a quantidade de gestantes e a 

infraestrutura física, laboratorial e de referência. Outro aspecto que deve ser levado em 

consideração é o acesso às informações disponíveis na Unidade Básica de Saúde (UBS).  

A equipe deve avaliar como está sendo preenchido o cartão da gestante, 

como tem sido prestada a assistência à gestante, à puérpera e como é realizado o 

acolhimento da gestante. Além disso, deve verificar como é a participação da gestante 

nas atividades desenvolvidas no pré-natal e a quantidade de consultas disponibilizadas 

para cada gestante.  

No protocolo, após a anamnese e o exame físico, a equipe deverá fazer a 

análise de dados, a avaliação de riscos e a formulação de diagnósticos, a solicitação de 

exames, as prescrições de medicamentos e vacinas e as orientações gerais com 

explicações sobre as condutas. Não se deve esquecer do preenchimento completo do 

prontuário e do cartão da gestante no qual deverá estar indicada, também, a data do 

retorno (BRASIL, 2009). 

Na primeira consulta devem ser solicitados: grupo sanguíneo e fator Rh, 

com realização periódica do teste de Coombs indireto para aquelas com fator Rh 

negativo; hemograma; exame para toxoplasmose; glicemia de jejum; VDRL; anti-HIV, 

com aconselhamento pré e pós-teste; exame de urina de rotina. Deve ser encaminhada 

para o dentista para avaliação e tratamento, se necessário, pois a saúde oral pode 

influenciar a saúde geral e oral do feto (BRASIL, 2009).  

A equipe deve garantir que a puérpera seja avaliada no quinto dia (ou, no 

máximo, até o 10º dia) após a alta, quando ela terá oportunidade de trazer notícias do 

parto e de ser acompanhada para avaliação de complicações, cuidados com o recém-

nascido, vacinação e orientações no caso de dificuldades na amamentação. Serão 

avaliados: icterícia neonatal e estado geral do recém-nascido; colheita de material para 

teste do pezinho; vacinação do recém-nascido contra hepatite B e com o BCG; 

avaliação puerperal; vacinação materna contra rubéola. Outra avaliação mais tardia 

(entre 30 e 40 dias) deve ser agendada para a revisão do parto e o planejamento familiar 

(CAMPOS, 2003).  
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O aleitamento materno, a inibição da lactação por algum problema e a 

depressão pós-parto deve ser avaliada na avaliação do estado de saúde da gestante. A 

prevenção é a melhor forma de evitar problemas. A gestante, além de mulher com seus 

possíveis problemas de saúde, tem consigo uma nova vida, que pode ter também 

problema de saúde e transferir ou casar com algum problema da mãe, sendo o inverso 

mais frequente. Ou seja, a mãe pode ter alguma doença e transmitir para o recém- 

nascido, caso não seja diagnosticada precocemente, podendo levar à morte de ambos. A 

saúde é um direito de todos, portanto a gestante tem direito à saúde. Devido ao maior 

risco ao recém-nascido, ela deve ser acompanhada. Um dos princípios do SUS é a 

equidade, dar mais a quem precisa mais (CASTRO, 2008).  

Então surge a pergunta: Por que prestar assistência à mulher que está num 

estado fisiológico e natural, passando por uma gestação? Para que ela deve ter 

assistência, consultas, orientações, vacinas e exames?  

A resposta é clara e simples. As gestantes que fazem acompanhamento pré-

natal se sentem mais seguras, pois são informadas sobre tudo o que está acontecendo 

com elas e com o bebê. Caso aconteça algum problema, a detecção precoce também 

ajuda no acompanhamento e auxilia para que a doença não se desenvolva. Vale salientar 

que a gestação é um fator de risco para alguns problemas odontológicos. Além disso, a 

saúde bucal do bebê começa ainda na barriga da mãe. Mães com problemas periodontais 

têm mais chances de ter bebês com baixo peso e partos prematuros. Toda gestante deve 

ter atendimento odontológico.  

Os direitos sexuais e reprodutivos constituem uma extensão dos direitos 

humanos e já são reconhecidos em leis nacionais e documentos internacionais. O direito 

à decisão, à informação e à livre escolha são alguns exemplos. O planejamento familiar 

é um forma de garantir o acesso aos direitos sexuais e reprodutivos, estando 

fundamentado em práticas educativas permeando as ações de saúde; garantia de acesso 

aos usuários; equipe profissional multidisciplinar envolvida (enfermeiros, médicos, 

odontologistas, assistentes sociais, psicólogos etc.); livre escolha do método 

contraceptivo; disponibilidade contínua dos métodos contraceptivos cientificamente 

aceitos; consultas e acompanhamento médico para os usuários; assistência nos casos de 

infertilidade.  

A prevenção do câncer de mama e cérvico-uterino também faz parte da 

saúde da mulher. As ações que têm sido realizadas com o intuito de diagnosticar 

precocemente esses tipos de cânceres têm surtido pouco efeito por vários fatores. O 
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exame clínico da mama e as mamografias são exames que devem ser feitos 

regularmente (variando a frequência de acordo com a idade). Nas atividades educativas 

explicar a importância do autoexame da mama, quando em atendimento realizar o 

exame clínico da mama. Sempre que possível, solicitar mamografias e encaminhar para 

o mastologista quando necessário.  

Toda mulher que tem ou já teve atividade sexual deve se submeter ao exame 

preventivo de câncer do colo do útero até os 69 anos de idade. Inicialmente, a coleta 

deve ser feita anualmente e após dois exames negativos para displasia ou neoplasia pode 

ser repetida a intervalos de três anos.  

Para as mulheres que estão no climatério a Equipe de Saúde da Família 

buscará desenvolver estratégias no sentido de motivar essas usuárias para as mudanças 

no estilo de vida, em especial o desenvolvimento de hábitos saudáveis e a perseguição 

de novos objetivos e desejos que motivem o seu viver. As ansiedades e inseguranças 

femininas podem ser acolhidas pelos profissionais de saúde, além da identificação 

precoce das principais doenças que acometem as mulheres e que são características 

dessa fase.  

A elaboração de um protocolo de atenção à saúde da mulher em climatério 

deve primeiramente avaliar: como tem sido a assistência às mulheres nesse período? 

Como os sintomas têm sido tratados pela equipe? Como a ESF tem atuado na promoção 

da saúde das mulheres em climatério? Como tem sido o acompanhamento em saúde 

bucal das mulheres no climatério e na menopausa?  

As mulheres são muitas vezes vítimas de violência, cabendo à ESF acolher 

e, dependendo do caso, encaminhar a paciente para o hospital e orientá-la a procurar 

uma delegacia. Atividades educativas são de extrema importância para evitar que essas 

violências ocorram, assim como a denúncia de quem agrediu. Se a mulher não 

denunciar com medo de ataques posteriores ficará vítima para sempre do agressor 

(BRASIL, 2005a).  

A Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, Lei 10.778, de 24 de 23/11/2003 (BRASIL, 

2003), estabelece a notificação compulsória do caso de violência contra a mulher que 

for atendida em serviço de saúde público ou privado. É dever do Estado combater a 

violência contra as mulheres e dar apoio e assistência às vítimas de violência. Para 

tanto, são necessárias estratégias de ação conjugada com diversas áreas, em especial a 

rede pública de saúde. 
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 Uma das principais dificuldades encontradas pela mulher que está buscando 

romper com uma relação conjugal/afetiva violenta é exatamente o fato de não contar 

com uma política de seguridade pessoal que lhe permita autonomia, vida própria e 

condições de desenvolver uma vida independente, rompendo com o que seja uma vida 

de violência pessoal. Uma saída seria a possibilidade de oferecer a elas alternativas de 

moradia, emprego e renda, além de colocação dos filhos na escola. O grande empecilho 

é a falta de estrutura dos pequenos municípios. Ocara tem seis policiais e uma escrivã. 

Não tem nem delegado, muito menos toda essa estrutura para dar apoio à vítima.  

 

4.8 PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE  

                  A participação da comunidade no SUS está prevista na Constituição Federal 

de 1988 e, também, na Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Contudo, a 

participação prevista na legislação não é, necessariamente, a garantia de participação no 

cotidiano do sistema.  A história tem mostrado que nada acontece por acaso todas as 

conquistas se dão através de fortes pressões sociais e lutas de grupos organizados em 

busca de seus objetivos comuns. 

A principal diferença entre prevenção de doenças e promoção da saúde está 

no olhar sobre o conceito de saúde na prevenção, que vê a saúde como ausência de 

doenças. Já na promoção a saúde é encarada como um conceito positivo e 

multidimensional, resultando, desse modo, em um modelo participativo de saúde na 

promoção em oposição ao modelo médico de intervenção.  

Nas últimas décadas tornou-se importante cuidar da vida de modo que se 

reduza a vulnerabilidade ao adoecer. Para isso, foi implementada a Política Nacional de 

Promoção de Saúde cujo principal objetivo é garantir que os princípios do SUS sejam 

executados e a constante melhoria dos serviços por ele prestados. Para melhorar a 

qualidade de vida dos sujeitos e da coletividade é urgente superar a cultura 

administrativa fragmentada e desfocada dos interesses e das necessidades da sociedade, 

evitando o desperdício de recursos públicos, reduzindo a superposição de ações e, 

consequentemente, aumentando a eficiência e a eficácia das políticas públicas existentes 

(DIAS,2009).  

A promoção de saúde é uma estratégia de articulação transversal na qual se 

confere visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco e às 

diferenças entre necessidades, territórios e culturas presentes no nosso País, visando à 

criação de mecanismos que reduzam as situações de vulnerabilidade, defendam 
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radicalmente a equidade e incorporem a participação e o controle social na gestão das 

políticas públicas.  

As intervenções em saúde devem ampliar seu escopo tomando como objeto 

os problemas e as necessidades de saúde e seus determinantes e condicionantes, de 

modo que a organização da atenção e do cuidado envolva, ao mesmo tempo, as ações e 

os serviços que operam sobre os efeitos do adoecer e aqueles que visam ao espaço para 

além dos muros das unidades e do sistema de saúde, incidindo sobre as condições de 

vida e favorecendo a ampliação de escolhas saudáveis por parte dos sujeitos e das 

coletividades no território onde vivem e trabalham (MERHY,1999).  

A cidadania possibilita, além dos modos institucionalizados de controle 

social, a criação de mecanismos de mobilização e participação com os vários 

movimentos e grupos sociais, organizando-se em rede.  

Na evolução da promoção de saúde a Carta de Ottawa se destaca, seguida da 

Declaração de Adelaide, Declaração de Sundsvall, Declaração de Santafe de Bogotá, 

Declaração de Jacarta e Declaração do México. Cada uma teve sua importância para a 

promoção da saúde aplicada pela Política Nacional de Promoção de Saúde, onde cada 

esfera do governo tem a sua responsabilidade.  

A promoção de saúde deve levar em conta a educação popular, pois a 

população, de acordo com as condições de vida, reinterpreta os termos técnico-

científicos restabelecendo a relação entre os cuidados e o corpo, pois a cultura 

biomédica baseia-se no funcionamento do organismo, e o indivíduo deve ser visto em 

seu contexto psicológico e sociocultural, tendo de ser levada em consideração que as 

informações claras e objetivas não geram, por si, reflexão, sensibilização e motivação 

para mudanças. Essas mudanças são permeadas pelas representações sociais dos 

sentidos e significados já existentes.  

“Empowerment” (emancipação) é definido como um processo que permite 

aos indivíduos e à coletividade aumentarem o controle sobre os determinantes da saúde 

através da aprendizagem durante as diversas fases da vida, incluindo o enfrentamento 

das doenças crônicas de causas externas, para possibilitar a conquista da saúde. Possui 

duas vertentes: a psicológica, que dá ao indivíduo maior controle sobre a própria vida, 

sem haver necessidade de participação em políticas coletivas, e a comunitária, que 

trabalha com o conceito de poder como um recurso, distribuído de forma desigual e que 

necessita de redistribuição e desenvolvimento de mecanismos de resistência daqueles 

que o perdem (BRASIL,2004).  
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O autocuidado é importante, pois é realizado durante toda a vida, sendo 

necessárias ações educativas que desenvolvam a motivação intrínseca, muito aplicada 

na realidade das comunidades.  

 

4.9 SAÚDE AMBIENTAL, ACIDENTES NATURAIS, ARTIFICIAIS E OS RISCOS 

PARA A SAÚDE DA FAMÍLIA  

A degradação ambiental e a situação atual do trabalho da sociedade e a 

conseqüente queda na qualidade de vida e aumento da desigualdade/exclusão social, 

estão a exigir no nosso entender uma discussão que aprofunde a articulação entre 

trabalho, meio ambiente e desenvolvimento econômico, pois se questiona até que ponto 

os recursos naturais e a humanidade suportarão o modelo hegemônico de produção, 

trabalho e consumo. 

A utilização irracional dos recursos naturais, a partir da ausência de consciência 

comprometida com a responsabilidade ambiental é um dos maiores desafios a serem 

enfrentados em um novo contexto social de desenvolvimento na atualidade. Nesta 

conjuntura, um novo paradigma deverá está posto: o de buscar alternativas de produção 

que minimizem os danos ao ambiente e permitam a renovação de seus recursos.  

Os problemas ambientais, talvez os mais sérios vividos pela humanidade, como 

por exemplo, a fome e situação de miserabilidade de milhões de indivíduos do mundo, 

parecem estar suscitando fortes sinais de resistência aos velhos paradigmas, com o 

surgimento de um corrente como indicadora de uma nova consciência. 

É preciso destacar, portanto que os problemas ambientais, neste início de 

terceiro milênio, felizmente, já estão sendo o tema central das discussões em vários 

foros pelo mundo a fora. Percebemos os sinais de que a humanidade caminha para um 

melhor momento, em que conviverá com o meio ambiente de forma mais equilibrada, 

colocando-se apenas como parte dele e não como seu senhor supremo. 

É possível verificar isto através da promoção da gestão ambiental, criação de 

normas de controle entre outros relacionados ao processo de evolução ambiental atual. 

Lembramos também que nada disso dará resultado se não houver uma mudança de 

comportamento a partir de cada indivíduo. No meu entendimento, a sustentabilidade 

tem início na subjetividade do ser, quando o sentimento individualista, inerente ao ser 
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humano, for superado pelo coletivo. Portanto, não há formas de garantir processos 

sustentáveis, se os agentes destes não representarem seus papéis nesta engrenagem. 

Em consonância a este processo de desenvolvimentos percebemos a intensa 

atividade industrial trazendo para nós uma idéia de recursos infinitos. É perceptível que 

após diversos séculos de degradação ambiental, somados ao pensamento de que a 

natureza possuiria ‘recursos infinitos’, os recursos naturais foram utilizados 

desregradamente de forma irracional. Essa irracionalidade leva não só a um desgaste 

ambiental, mas também um desgaste da saúde daqueles que trabalham nos mais 

diversos setores da economia 

Toda ação humana tem um impacto sobre a natureza. É necessário conhecer 

os aspectos da relação entre homem e natureza para compreender os problemas que 

atingem o ambiente e seus impactos na saúde. O sistema capitalista (focado na 

economia e busca do lucro) tem forte influência sobre a saúde ambiental e a saúde do 

trabalhador, devido ao forte consumismo que precisa ser alimentado. Na modernidade, a 

questão ambiental se tornou primordial, passando a incorporar, além dos temas verdes, 

os referentes à pobreza, aos padrões tecnológicos, às formas de propriedade, à 

organização da sociedade civil, ao controle e regulação social das atividades produtivas, 

à legislação, ao planejamento e à gestão de territórios.  

Cada vez mais são frequentes fatos que comprovam a resposta da natureza 

aos crimes cometidos contra ela pelo homem. Desde o aquecimento global, que provoca 

o degelo das calotas polares, até ao aumento do número e da força dos terremotos e 

tsunamis. Cidades são devastadas pela força da mãe natureza. Muitos alegam que isso 

sempre existiu e que é normal, afirmando que o avanço dos meios de comunicação é 

que permitem uma repercussão maior de fatos que antes não tinham repercussão e 

poucas pessoas ficavam sabendo.  

A degradação do meio ambiente está diretamente ligada ao capitalismo, que 

visa ao lucro, independentemente da vida dos outros e da natureza. A sociedade 

capitalista é apaixonada pelo capital (dinheiro) e coloca em perigo, além da sua própria 

vida, a vida dos seus descendentes.  

Essa sociedade capitalista é capaz de matar os próprios irmãos em busca de 

alguns trocados, imagine a natureza. Como será o mundo para nossos filhos e netos?  

A medicina do trabalho evoluiu para a saúde ocupacional e depois para 

medicina do trabalho. Nesta última os trabalhadores participam nas questões de saúde e 



35 
 

segurança. A saúde do trabalhador é garantida pela constituição de 1988, em seu artigo 

200. Segundo a Lei 8080/90, a saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que se 

destinam, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à 

promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. Visa, também, à recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 

condições de trabalho (CARVALHO, 2004).  

Em 2005 foi instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que 

tem como propósitos a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade dos 

trabalhadores, mediante ações integradas, intra e intersetorialmente, de forma contínua, 

sobre os determinantes dos agravos decorrentes dos modelos de desenvolvimento e 

processos produtivos, com a participação de todos os sujeitos sociais envolvidos. Essa 

política enfatiza a RENAST como a principal estratégia de organização da Saúde do 

Trabalhador no SUS (BRASIL, 2004).  

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do serviço da empresa, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Os acidentes de 

trabalho no Brasil são divididos em típicos, de trajeto e doenças relacionadas ao 

trabalho (CARVALHO, 2004).  

As doenças mais notificadas relacionadas ao trabalho são Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho e às Lesões por Esforços Repetitivos 

(DORT/LER). Estão entre os fatores de risco para essa doença: ritmos intensos de 

trabalho, atividades com uso repetitivo dos membros superiores, inexistência ou 

insuficiência de pausas para descanso, jornadas prolongadas de trabalho, ferramentas 

inadequadas, mobiliário inadequado, atividade penosa de exigência de trabalho em 

posições não-fisiológicas, trabalho em situação de forte pressão por produtividade, 

exposição ao frio e vibração (BRASIL, 2004).  

Exemplos de doenças relacionadas ao trabalho é a Perda Auditiva Induzida 

pelo Ruído (PAIR), a intoxicação por chumbo e agrotóxicos e a pneumoconiose. São 

doenças que poderiam ser evitadas ou pelo menos diminuídas a sua incidência tomando 

precauções simples, como o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

(BRASIL, 2009).  

A territorialização identifica os principais problemas de saúde do 

trabalhador e de saúde ambiental do território, facilitando o reconhecimento e/ou 

identificação de situações de risco para a saúde originários dos processos produtivos e 
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de situações de trabalho. Já a vigilância à saúde é uma espécie de união das vigilâncias 

epidemiológica, sanitária, do trabalhador e ambiental. Faz um mapeamento das 

atividades produtivas, cadastramento da população adscrita, participa na vigilância de 

ambientes e processos de trabalho, participação na vigilância da saúde de trabalhadores 

expostos a situação de risco, investigação epidemiológica e orienta os trabalhadores.  

As ações voltadas para as questões de saúde ambiental e de saúde do 

trabalhador devem buscar prioritariamente ações de promoção e prevenção, focando o 

controle dos riscos ambientais e a melhoria das condições do meio ambiente e da saúde 

das pessoas. É necessário o apoio intersetorial para promover a saúde de forma 

adequada.  

Por intermédio da presente disciplina, pude compreender que é uma 

responsabilidade da ESF conscientizar a população quanto à importância da preservação 

do meio ambiente. Também percebi que pouco se trabalha na ESF em relação à saúde 

do trabalhador. As ações direcionadas aos trabalhadores devem ser prioritárias, com 

vistas a prevenir acidentes e prestar uma atenção integral a este público-alvo. 

 

 4.10 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NO CONTEXTO DA SAÚDE BUCAL  

A Odontologia também passou por processos marcantes de transformação 

ao longo das últimas décadas. No inicio era a Odontologia sanitária, que passou para 

odontologia preventiva, odontologia social, odontologia simplificada, odontologia 

integral e, por fim, saúde bucal coletiva. Analisando esses modelos constata-se que as 

ações realizadas no passado assumiram caráter assistencialista e tecnicista, voltadas para 

o paradigma curativo-reparador, individual e centrado na doença. A Odontologia foi 

inserida no PSF no ano de 2000.  

Em 2004, foi criada a Política Nacional de Saúde Bucal. As ações de saúde 

bucal devem se inserir na estratégia planejada pela equipe de saúde numa inter-relação 

permanente com as demais ações da Unidade de Saúde. Existem duas formas de 

inserção transversal da saúde bucal nos diferentes programas integrais de saúde: por 

linhas de cuidado (saúde idoso, adolescente); e por condição de vida (gestante, 

diabético, hipertenso) (BRASIL, 2004).  

A equipe de saúde bucal é formada pelo cirurgião-dentista, pelo auxiliar de 

saúde bucal na modalidade I e acrescentada pelo técnico em saúde bucal na modalidade 

II. Com relação ao nível secundário foram criados os Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEOs), que podem ser tipo 1, que tem 3 consultórios, tipo 2, com 4 a 6 



37 
 

consultórios, e tipo 3, com 7 ou mais consultórios. As ações realizadas nos CEOs são 

diagnóstico bucal, periodontia especializada, cirurgia oral menor, endodontia e 

atendimento a pessoas com necessidades especiais (BRASIL, 2004).  

As equipes de saúde bucal na atenção básica realizam ações intersetoriais, 

ações educativas, ações de promoção de saúde e ações de assistência. A organização da 

assistência deve abranger ações que respondam à demanda organizada, 

compatibilizando a demanda espontânea e a programada. Os índices epidemiológicos 

são de extrema importância para organizar a demanda.  

O estado da saúde bucal apresentado durante a gestação tem relação com a 

saúde geral da gestante e pode influenciar na saúde geral e bucal do bebê. A gravidez 

por si só não determina um quadro de alterações bucais, com a presença da placa 

bacteriana para ocasionar os principais problemas bucais (cárie e doença periodontal) na 

gestante. Portanto é de extrema importância o acompanhamento da gestante durante e 

após o período gestacional (CAMPOS, 2003).  

Nos primeiros meses de vida o bebê já pode ir ao dentista. É importante 

alertar a mãe sobre a importância da amamentação do bebê, tanto para a saúde geral 

como para saúde bucal. Ensinar como fazer a higiene oral do bebê, e o que não pode ser 

feito também. Avisar a mãe sobre o caráter infecto- contagioso da cárie dentária. Se ela 

ou a babá tiver cárie ou alguma infecção na boca, essa infecção pode ser transmitida à 

criança. Portanto, evitar esfriar comida soprando. Além da limpeza propriamente dita, a 

higienização vai massagear a gengiva e acostumar a criança à manipulação da sua 

cavidade bucal (BRASIL, 2004).  

Para as crianças devem ser realizadas atividades educativas, pois além de 

ser a época ideal para criar bons hábitos, da para se trabalhar a autoestima da criança, 

sendo importante falar dos dentes decíduos e dos traumatismos dentários. Na 

adolescência as pessoas consolidam seus bons hábitos e seu autocuidado. É importante 

falar das doenças bucais como cárie, gengivite, periodontite e erupção dos terceiros 

molares.  

Muitos municípios, como Ocara, não têm levantamento epidemiológico das 

doenças bucais, o que é um problema grave, pois não se tem como acompanhar a 

evolução da promoção de saúde bucal diretamente.  

Os adultos geralmente são deixados de lado, mas é importante deixar um 

espaço para eles e falar da importância dos dentes, da saúde oral, falar sobre câncer, 
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sobre como cuidar da saúde bucal das crianças e dos idosos. Ensinar o autoexame da 

boca.  

A expectativa de vida do Brasil tem crescido e a tendência é aumentar o 

número de idosos. A compreensão da situação sistêmica, emocional, cognitiva, social e 

econômica do idoso é importante para a formulação de um plano preventivo/terapêutico 

adequado à sua realidade. Explicar aos idosos o que é normal acontecer com os dentes e 

com a gengiva com o decorrer da idade é de grande vantagem.   

São as doenças bucais, com suas repercussões, e não o envelhecimento, por 

si só, que podem trazer limitações à capacidade bucal dos indivíduos idosos. Por isso é 

preciso cuidar da saúde do adulto hoje para se ter um idoso sadio amanhã.  

Na promoção de saúde bucal tem sido utilizada a aplicação de flúor em suas 

variadas formas de apresentação como método de prevenção da principal doença que 

acomete os brasileiros, a cárie. Quando o flúor está presente na boca ele impede o 

desenvolvimento da cárie. São vários os mecanismos para se conseguir que o flúor 

esteja presente na boca. O principal e mais abrangente é a fluoretação da água de 

abastecimento público. Outra forma é a utilização de dentifrício fluoretado. Além 

desses, é possível fazer escovação supervisionada, bochechos fluoretados, flúor-gel e 

suplementos de flúor para diminuir a incidência de cárie. Também pode ser uma forma 

de variar as ações educativas. Um dia faz a escovação supervisionada, na outra ação faz 

aplicação de flúor-gel, na outra faz bochecho de fluoretados, como forma de motivar 

mais os pacientes, e não ficar sempre executando a mesma coisa. O agendamento 

odontológico na área onde trabalho é feito parte por ciclo de vida e parte por condição 

de vida, sempre buscando a união com o enfermeiro e o médico. No dia em que o 

médico e o enfermeiro atendem os hipertensos, o dentista também atende os 

hipertensos. Tem um dia para os idosos e para as crianças. Salienta-se novamente a 

ausência de estudos epidemiológicos odontológicos no município.  

A disciplina ora apresentada contribuiu significativamente para o meu 

aprimoramento profissional. Foi importante delimitar cada ação de saúde bucal de 

acordo com o ciclo de vida. Tentarei implementar esta sistemática de processo de 

trabalho em minha prática profissional, com vistas ao desempenho de ações integrais no 

que tange à saúde bucal.  
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4.11 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 

A deficiência é ausência ou disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica 

ou anatômica. No entanto, muitas pessoas acham o termo deficiente inadequado, por se 

tratar de um termo pejorativo, sendo o termo pessoa com necessidades especiais o mais 

correto. O Censo 2000 identificou que 14,5% da população brasileira possui algum tipo 

de deficiência. A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência é voltada para a 

inclusão dessas pessoas na rede do SUS e se caracteriza por reconhecer a necessidade de 

responder às complexas questões que envolvem a atenção à saúde das pessoas com 

deficiência no Brasil. Ela tem como objetivo: proteger a saúde da pessoa com 

deficiência; reabilitar a saúde da pessoa com deficiência na sua capacidade funcional e 

desempenho humano; prevenir agravos que determinem o aparecimento de deficiências 

(BRASIL, 2009).  

Há vários avanços na legislação e medidas governamentais para a educação 

inclusiva, a atenção em saúde, a reabilitação e seus complementos, como as órteses, as 

próteses e os meios auxiliares de locomoção, e na criação de cotas para a inclusão no 

mercado de trabalho. Essas medidas têm contribuído significativamente para a 

promoção de saúde dos pacientes com necessidades especiais.  

Vale ressaltar que elas têm direito ao diagnóstico específico, aos serviços 

especializados e de reabilitação, ao recebimento de órteses, próteses e meios auxiliares 

de locomoção como parte integrante do processo de reabilitação. Tais equipamentos 

complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de independência e 

inclusão.  

A deficiência visual é dividida de acordo com a intensidade da visão: leve, 

moderada, profunda, severa e perda total. As deficiências visuais podem ter causas 

congênitas, como glaucoma e catarata congênita, mas também têm causas adquiridas, 

como traumas oculares, catarata e glaucoma (BRASIL, 2009).  

A deficiência auditiva e dividida em: condutiva, sensório-neural, 

presbiacusia e mista, variando de acordo com o local onde ocorre o problema. Ela pode 

ter causa congênita, como uma virose materna, e adquirida, como traumas. Essas 

deficiências devem ser prevenidas desde o pré-natal (BRASIL, 2009). Os profissionais 
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devem fazer capacitações em comunicação para poderem tratar os pacientes com 

deficiência.  

A deficiência física é a alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano. Ela pode ser dividida em monoplegia, diplegia, triplegia, 

hemiplegia, tetraplegia e paraplegia, de acordo com a quantidade e a forma dos 

membros afetados (BRASIL, 2008).  

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

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

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

sociedade inclusiva. É de extrema importância que a estrutura física desses serviços 

públicos ofereçam condições de acesso a todos, incluindo os portadores de necessidades 

especiais.  

No município de Ocara não há um tratamento específico para os pacientes 

com algum tipo de deficiência. Nos cinco anos em que estou lá nunca foi oferecida uma 

capacitação para os profissionais com relação a esse tipo de atendimento. Os 

profissionais atendem usando o bom senso. Falando especificamente do distrito onde 

trabalho, a unidade não tem sequer uma rampa de acesso. No entanto, em outras 

localidades foram construídos postos novos com rampas de acesso.  

 Foi importante aprender a disponibilizar um cuidado mais efetivo às 

pessoas com deficiência. Sinto-me mais preparado para atuar preventivamente sobre 

este problema e a prestar assistência mais sensível, mesmo diante da inadequação da 

estrutura física da Unidade de Saúde em que trabalho.  
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5. CONCLUSÃO  

Este estudo foi de grande valia, pois contribuiu significantemente para a 

construção e o aprimoramento dos conhecimentos na Estratégia Saúde da Família, 

capacitando-me para a melhoria da atuação na atenção primária à saúde. À medida que 

as disciplinas forem expostas e comentadas, fomentou-se a discussão a respeito das 

respectivas literaturas a fim de fortalecer os resultados e as discussões do estudo.  

A consolidação do conhecimento mediada por este curso reafirma a clara a 

necessidade de educação permanente para os profissionais da ESF, tanto para mostrar a 

importância de desenvolver atividades de promoção e prevenção de saúde como para 

motivar os profissionais.  

Nessa especialização, consegui aprender muito sobre a gravidez em geral, 

como os exames solicitados, os sintomas das gestantes, e não apenas sobre a saúde 

bucal da mãe e do bebê, como na graduação.  

Aprendi também sobre como proceder em casos de violência. Não sabia 

nem que era competência do PSF. Antes eu pensava que a pessoa deveria ir para a 

delegacia e de lá seria encaminhada para o IML e depois para o hospital.  

Com relação à participação social, consegui estimular a população a utilizar 

seu direito. Percebi a importância dos acidentes naturais, da saúde ambiental e dos 

riscos para saúde da família, avaliando juntamente com as pessoas da área os riscos a 

que elas estavam sujeitas e o que poderíamos fazer para evitar os transtornos. Um caso 

muito interessante foi a falta de coleta do lixo. Através de várias reuniões, conseguimos 

com o vereador que a coleta fosse realizada três vezes por semana.  

Na saúde bucal, estamos lutando por um Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO). Não é o dentista que está dizendo que é necessário um CEO, mas 

sim a comunidade, tendo em vista a ausência de referência.  

Aprendi como agir com os pacientes com necessidades especiais. Antes eu 

não sabia e ficava meio constrangido por não saber lidar com os problemas deles. 

Agora, além de saber como agir, está sendo construída uma nova unidade, inclusive 

com rampa de acesso.  

A especialização proporcionou-me a ampliação de conhecimentos 

científicos e uma visão holística e humanizada do cuidado prestado aos usuários, 
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ampliando o acolhimento das pessoas e a resolutividade de cada tratamento, além da 

integralidade da atenção, evidenciando uma questão prática e imediata. 
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