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Mais	uma	vez	dedicamo-nos	a	um	número	
especial	 sobre	 o	 Programa	 Saúde	 da	 Família	
-	 PSF.	 Atendemos	 tanto	 a	 uma	 necessidade	
histórica,	referente	ao	pouco	número	de	pu-
blicações	que	tratem	do	tema	no	idioma	portu-
guês,	como	a	uma	demanda	política,	no	sentido	
que	o	PSF	é,	hoje,	prioridade	dos	três	níveis	de	
governo	–	federal,	estadual	e	municipal.

Diferentes	possibilidades	de	organização	
da	atenção	primária	têm	sido	experimentadas	
nos	últimos	trinta	anos,	no	sentido	de	atender	
aos	 princípios	 da	 integralidade	 da	 ação,	 do	
impacto	e	da	não-rejeição	da	demanda.	Neste	
contexto	 de	 movimento,	 de	 implementação	
do	novo,	a	estratégia	Saúde	da	Família,	criada	
em	1994	pelo	Ministério	da	Saúde,	custou	a	
ser	implementada	no	Rio	Grande	do	Sul.	Con-
traditoriamente	à	própria	história	das	políticas	
públicas	de	saúde	do	Estado,	um	dos	pioneiros	
da	atenção	à	família	e	à	comunidade,	diferentes	
governos	deste	período,	por	diferentes	moti-
vos,	não	tiveram	o	PSF	como	sua	prioridade.	
Esse	quadro	mudou	nos	últimos	dois	anos.

O	Governo	do	Estado,	na	coordenação	das	
políticas	que	transcendem	os	municípios,	tem	
formado	parcerias	com	os	mesmos,	incentivan-
do	programas	específicos	de	 interesse	 geral,	

entre	os	quais	o	PSF.	Os	municípios	gaúchos	
foram	os	primeiros	no	país	a	receber	um	incen-
tivo	estadual	para	que,	entre	outros	programas,	
organizassem	suas	equipes	de	Saúde	da	Famí-
lia.	Até	2003,	essas	equipes	eram	financiadas	
apenas	com	os	 recursos	 federal	e	municipal.	
O	resultado	foi	que	o	Rio	Grande	do	Sul	foi	a	
unidade	da	Federação	que	mais	ampliou	o	nú-
mero	de	Equipes	de	Saúde	da	Família	no	Brasil	
nos	últimos	dois	anos.	Partimos	de	460	equipes	
no	início	de	2003	para	próximo	de	mil	equipes	
no	final	de	2004.	Saímos	de	17%	da	população	
atendida	pelo	Programa	em	casa	e	no	bairro	
onde	vive	para	quase	37%	em	menos	de	três	
anos.	O	impacto	foi	enorme.	A	própria	redução	
em	6%	da	mortalidade	infantil	neste	período	
tem	 sido	 creditada,	 em	 parte	 significativa,	 a	
essa	expansão	do	PSF.

Neste	momento,	essa	fase	de	sinergismo	
significativo	entre	as	propostas	do	Estado	e	da	
União	nos	leva	a	iniciar	um	processo	de	avalia-
ção	da	implantação	deste	projeto	prioritário,	
no	sentido	de	colaborarmos	para	seu	maior	im-
pacto	positivo	e	um	maior	comprometimento	
dos	quadros	técnicos.

O	EDITOR
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Once	more,	we	devote	our	attention	to	
a	special	issue	on	the	Family	Health	Program	
-	PSF.	We	consider	both	a	historical	need,	as	to	
the	small	number	of	publications	on	the	subject	
in	Portuguese,	and	a	political	demand,	as	PSF	
is,	 today,	a	priority	of	 the	three	government	
levels	–	the	federal,	state,	and	municipal.

Different	 possibilities	 of	 primary	 care	
organization	 have	 been	 tried	 during	 the	 last	
thirty	years	in	order	to	meet	the	principles	of	
action	 integrality,	 impact	 and	 non-rejection	
of	 demand.	 Within	 this	 context,	 and	 novelty	
implementation,	 it	 took	a	 lot	of	 time	 for	 the	
family	 health	 strategy,	 created	 in	 1944,	 by	
the	 Health	 Ministry,	 to	 be	 implemented	 in	
Rio	 Grande	 do	 Sul.	 Contrary	 to	 the	 history	
of	the	state	public-health	policies,	one	of	the	
pioneers	of	family	and	community	health	care,	
different	state	governments	of	this	period,	for	
different	reasons,	did	not	put	the	PSF	as	their	
priority.	This	situation	changed	during	the	last	
two	years.	

The	 state	 government,	 coordinating	
the	 policies	 transcending	 the	 municipalities,	
has	 worked	 together	 with	 them,	 stimulating	
specific	programs	of	general	 interest,	among	

them	 the	 PSF.	 The	 “gaucho”	 municipalities	
were	the	first	ones	to	receive	a	state	incentive	
in	 order	 to	 organize	 its	 Family	 Health	 Care	
teams,	 among	 other	 programs.	 Until	 2003,	
only	municipal	and	federal	resources	financed	
these	teams.	The	result	was	that	Rio	Grande	
do	Sul	was	the	state,	which	created	the	largest	
number	 of	 Family	 Health	 Care	 teams	 in	 the	
last	 two	years.	We	began	with	460	teams	at	
the	 beginning	 of	 2003	 to	 almost	 a	 thousand	
teams	at	the	end	of	2004.	We	started	with	17	
percent	of	 the	population	being	attended	by	
the	Program	at	home	and	in	the	neighborhood	
to	almost	37	percent	in	less	than	three	years.	
It	 was	 an	 enormous	 impact.	 The	 6	 percent	
reduction	itself	at	the	child	mortality	rate	during	
this	 period	 has	 been	 greatly	 credited	 to	 the	
PSF	expansion.	

Now,	 this	phase	of	 significant	 synergism	
between	 the	 Federal	 Union	 and	 the	 State	
proposals	make	us	begin	an	evaluation	process	
of	 this	 priority,	 to	 help	 its	 greater	 positive	
impact	 and	 committment	 of	 the	 technical	
teams.

THE	EDITOR

eDitorial



O	Boletim	da	Saúde	vem	acompanhando	
as	transformações	do	setor	da	saúde	ocorridas	
nas	 últimas	 décadas	 no	 Brasil.	 Na	 esfera	 da	
atenção	à	saúde,	uma	revolução	está	em	curso:	
a	implantação	e	implementação	da	estratégia	
Saúde	 da	 Família,	 superando	 a	 questão	 de	
um	Programa	 -	PSF.	No	Rio	Grande	do	Sul,	
em	junho	de	2004,	estavam	em	atividade	754	
Equipes	de	Saúde	da	Família	-	ESF,	sendo	260	
para	atendimento	da	saúde	bucal.	O	esforço	da	
Secretaria	da	Saúde	do	RS	-	SES/RS,	associado	
aos	dos	gestores	federal	e	municipal,	refletiu	
a	 grande	 contribuição	 dos	 profissionais	 que	
levaram	adiante	a	proposta	de	um	Sistema	de	
Saúde	mais	eqüitativo	e	de	qualidade.	

Esta	 edição	 temática	 sobre	 Saúde	 da	
Família	mostra	também	a	produção	dos	pes-
quisadores	e	profissionais	gaúchos	na	área	de	
Atenção	Primária	à	Saúde.	

A	 equipe	 da	 SES/RS,	 por	 meio	 do	 De-
partamento	de	Ações	em	Saúde	 -	DAS	e	da	
Coordenação	 Estadual	 da	 Saúde	 da	 Família,	
relata	 a	 experiência	 da	 criação	 do	 Incentivo	
Financeiro	 Estadual	 à	 Estratégia	 Saúde	 da	
Família.	Ele	 foi	apresentado	no	Ministério	da	
Saúde,	em	2003,	como	inovação	nas	políticas	
públicas	de	saúde.

O	grupo	da	Secretaria	Municipal	da	Saúde	
de	Porto	Alegre	traz	a	experiência	da	capital	
gaúcha	 na	 discussão	 das	 competências	 pro-
fissionais	 no	 processo	 de	 trabalho	 da	 Saúde	
da	Família.	Ele	foi	selecionado	como	uma	das	
melhores	experiências	na	Mostra	do	SUS	de	
Porto	Alegre	em	2004.

O	artigo	de	Bagé	ilustra	a	experiência	da	
implantação	da	Saúde	da	Família	por	meio	da	

proposta	de	Artesãos	da	Saúde	e	seus	projetos	
comunitários.

A	médica	de	família	e	comunidade,	Maria	
Amélia	Mano,	brinda	os	leitores	com	um	ensaio	
sobre	Educação	e	a	Saúde	da	Família,	fazendo	
um	breve	resgate	das	memórias	de	cada	dia.

Os	 médicos-veterinários	 do	 controle	 de	
zoonoses,	do	município	de	Canoas,	mostram	a	
experiência	da	implementação	de	uma	articula-
ção	entre	os	agentes	comunitários	e	a	Vigilância	
Ambiental	e	Epidemiológica.

Pesquisadores	da	SES/RS	e	da	Universida-
de	Luterana	do	Brasil	 trazem	o	resultado	da	
pesquisa	 sobre	 os	 Egressos	 do	 Programa	 de	
Residência	em	Medicina	de	Família	e	Comu-
nidade	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo,	
mostrando	a	trajetória	dos	médicos	de	família	
e	 comunidade	 desde	 a	 primeira	 turma	 que	
ingressou	em	1976.

A	 Saúde	 Bucal	 na	 Saúde	 da	 Família	 é	 o	
texto	da	equipe	da	Coordenação	Estadual	de	
Saúde	Bucal	do	DAS/SES-RS.	Relata	a	dinâmica	
e	 propostas	 de	 trabalho	 dos	 profissionais	 da	
área	de	 saúde	bucal	e	 sua	 inclusão	na	Saúde	
da	Família.

A	educadora	Gehysa	Guimarães	Alves,	da	
Coordenadoria	 Geral	 de	 Vigilância	 da	 Saúde	
da	Secretaria	da	Saúde	do	município	de	Por-
to	 Alegre,	 mostra	 os	 resultados	 da	 pesquisa	
sobre	 capacitação	 em	 vigilância	 da	 saúde	 da	
criança	em	um	serviço	do	PSF,	utilizando	uma	
metodologia	de	pesquisa-ação	que	enriquece	
e	subsidia	as	ações	da	área.

As	enfermeiras	da	Residência	Multiprofis-
sional	em	Saúde	da	Família	da	UFPel	fazem	o	
relato	de	caso	de	um	atendimento	familiar	com	
pessoa	com	sofrimento	psíquico,	demonstran-
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do	a	utilização	do	Modelo	Calgary	na	abordagem	
familiar.

O	artigo	de	Médicos	de	Família	do	Brasil	e	da	
Espanha	 apresenta	 uma	 importante	 contribuição	
sobre	a	efetividade	da	Atenção	Primária	à	Saúde	
-	APS	na	saúde	infantil,	revisando	aspectos	relacio-
nados	à	definição	da	APS	e	seus	atributos.	

As	pesquisadoras	da	Escola	de	Saúde	Pública	
da	SES/RS	descrevem	suas	experiências	na	redu-
ção	de	danos	e	seu	uso	como	estratégia	em	Saúde	
Pública	no	campo	da	saúde	mental	e	dos	serviços	
de	APS.

As	sanitaristas	da	14ª	Coordenadoria	Regional	
de	Saúde	da	área	de	Santa	Rosa	mostram	seu	tra-
balho	de	avaliação	das	estratégias	de	organização	
da	Atenção	e	Gestão	em	Saúde	implementada	nos	
municípios	de	sua	abrangência.

O	artigo	sobre	Saúde	Mental	e	Atenção	Básica	
relata	a	construção	coletiva	do	grupo	de	trabalho	
da	SES/RS,	apresentando	a	importância	da	interface	
com	as	duas	áreas	e	a	priorização	de	alguns	méto-
dos	para	viabilizá-la.

A	seção	de	Saúde	Bucal	da	SES/RS	nos	apresen-
ta	uma	importante	contribuição	para	a	qualificação	
da	saúde	bucal	na	estratégia	Saúde	da	Família.

Os	cirurgiões-dentistas	da	Residência	em	Aten-
ção	 Básica	 do	 Centro	 de	 Saúde-Escola	 Murialdo	
mostram	 os	 resultados	 de	 um	 estudo	 realizado	
em	Porto	Alegre	sobre	o	acesso	à	saúde	bucal	por	
idosos.	Este	trabalho	foi	premiado	no	Encontro	da	
Associação	 Brasileira	 de	 Odontologia	 Preventiva	
de	2004.

Um	estudo	realizado	por	cirurgiões-dentistas	
em	creches	comunitárias	da	Residência	em	Atenção	
Básica	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	mostra	
a	significativa	relação	entre	as	condições	socioeco-
nômicas	e	a	doença	cárie	e	gengivite.

Finaliza	com	os	resumos	dos	trabalhos	cien-
tíficos	 apresentados	 na	 4ª	 Semana	 Científica	 e	
Cultural	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	da	
SES/RS,	evento	realizado	em	novembro	de	2003,	
abordando	a	humanização	do	cuidado	na	Atenção	
Primária	à	Saúde.

Assim,	parabenizamos	a	todos	os	autores	pela	
contribuição	ao	desenvolvimento	da	Atenção	Primá-
ria	e	da	Saúde	da	Família	no	Rio	Grande	do	Sul.

Boa	leitura	a	todos!

COORDENAÇÃO	ESTADUAL	DA	SAÚDE	
DA	FAMíLIA	DA	SES/RS



Boletim	 da	 Saúde	 has	 been	 accompanying	
the	changes	of	the	health	sector	occurred	during	
the	 last	decades	 in	Brazil.	Within	the	health	care	
sphere,	a	revolution	is	in	course:	the	establishment	
and	implementation	of	the	Family	Health	strategy,	
surpassing	 the	 issue	of	 a	Program	 -	PSF.	 In	 June	
2004,	 in	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 754	 Family	 Health	
Teams	-	PSF	were	working,	260,	with	Oral	Health.	
The	effort	of	the	Rio	Grande	do	Sul	State	Health	
Office	 -	 SES/Rio	 Grande	 do	 Sul,	 together	 with	
the	efforts	of	the	federal	and	municipal	managers	
have	 reflected	 the	 important	 contribution	 of	
the	 professionals	 who	 have	 carried	 forward	 the	
proposal	of	a	more	equitable	and	qualified	Health	
Care	System.	

This	 thematic	 edition	 on	 Family	 Health	 also	
shows	the	production	of	“gauchos”	researchers	and	
professionals	in	the	area	of	Primary	Health	Care.	

The	SES/RS	team,	through	the	Health	Actions	
Department	 -	 DAS	 and	 the	 State	 Coordination	
of	 Family	 Health,	 reports	 the	 experience	 of	 the	
creation	of	State	Financial	Incentive	to	the	Family	
Health	 Strategy.	 It	 was	 presented	 at	 the	 Health	
Ministry,	in	2003,	as	a	novelty	in	the	public	health	
care	policies.	

The	 Porto	 Alegre’s	 Municipal	 Health	 Office	
brings	the	experience	of	the	“gaucho”	capital	into	
the	discussion	of	the	professional	competences	in	
the	work	process	of	Family	Health.	It	was	selected	
as	one	of	the	best	experiences	at	the	Porto	Alegre	
SUS	Exhibit	in	2004.

The	Bagé	article	shows	the	experience	of	the	
Family	 Health	 establishment	 with	 the	 proposal	
of	 Health	 Artisans	 and	 their	 communitarian	
projects.

The	 health	 and	 community	 physician,	 Maria	
Amélia	 Mano,	 makes	 a	 gift	 to	 the	 readers	 with	
an	essay	on	Education	and	Family	Health,	briefly	
rescuing	the	day-to-day	memories.	

The	 zoonosis	 control	 veterinarians	 from	
Canoas	town	show	the	implementation	experience	
of	 an	 articulation	 between	 the	 communitarian	
agents	and	the	Environmental	and	Epidemiological	
Vigilance.	

Researchers	 from	 SES/RS	 and	 Brazil ian	
Lutheran	University	have	brought	the	result	of	the	
research	on	the	former	participants	of	the	Residence	
Program	in	Family	and	Community	Medicine	from	
the	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo,	showing	the	
family	and	community	physicians’	career	since	the	
first	group	beginning	in	1976.

The	Oral	Health	in	Family	Health	is	the	text	of	
the	State	Coordination	team	of	Oral	Health	from	
DAS/SES-RS.	 It	 reports	 the	 work	 dynamics	 and	
proposals	of	the	professionals	from	the	oral	health	
area	and	their	inclusion	in	the	Family	Health.	

The	 educator	 Gehysa	 Guimarães	 Alves,	
from	 the	 General	 Vigilance	 Center,	 from	 the	
Porto	 Alegre/RS	 Health	 Department	 shows	 the	
results	of	the	research	on	training	on	Child	health	
vigilance	in	a	PSF	service,	using	the	action-research	
methodology,	 enriching	 and	 granting	 the	 actions	
of	the	area.

The	nurses	of	the	Multiprofessional	Residency	
in	Family	Health	from	UFPel	present	a	case	report	
of	 a	 house	 call	 to	 a	 psychiatric	 distress	 patient,	
showing	the	utilization	of	the	Calgary	Model	in	the	
family	approach.

The	article	of	Family	Physicians	from	Brazil	and	
Spain	presents	 an	 important	 contribution	on	 the	

PreSentation



effectiveness	of	Primary	Medical	Care	(APS)	to	
child’s	health,	reviewing	aspects	related	to	the	
definition	of	APS	and	its	attributes.

The	 Family	 Physicians	 from	 Brazil	 and	
Spain	gives	an	 important	contribution	on	the	
efficiency	of	the	Primary	Health	Care	-	APS	in	
the	child	health,	reviewing	aspects	related	to	
APS	definition	and	its	attributes.

The	researchers	from	the	Escola	de	Saúde	
Pública	-	SES/RS	describe	their	experiences	as	
to	 damage	 reduction	 and	 their	 utilization	 as	
a	public	health	strategy	in	the	field	of	Mental	
Health	and	the	APS.

The	sanitarians	 from	the	Santa	Rosa	14ª	
Regional	Health	Office	show	their	evaluation	
work	 of	 organizational	 strategies	 of	 Health	
Care	and	Management	 implemented	 in	 their	
area.	

The	article	on	Mental	Health	and	Primary	
Health	Care	reports	the	collective	construction	
of	the	work	group	from	SES/RS,	showing	the	
importance	of	the	interface	with	the	two	areas	
and	the	prioritization	of	some	methods	to	make	
it	feasible.

The	 section	 on	 Oral	 Health	 of	 SES/RS	
shows	 us	 an	 important	 contribution	 for	 the	
oral	 health	qualification	 in	 the	Family	Health	
strategy.

The	 dental-surgeons	 from	 the	 Primary	
Health	 Care	 Residency,	 Centro	 de	 Saúde-	
Escola	 Murialdo	 show	 the	 results	 of	 a	 study	
developed	 in	 Porto	 Alegre	 on	 the	 elderly	
access	to	oral	health.	This	work	was	awarded	
at	the	Meeting	of	the	Brazilian	Association	of	
Preventive	Dentistry,	in	2004.

A	 study	 developed	 by	 dental-surgeons	
in	communitarian	nurseries	of	 the	Residency	
Program	 in	Primary	Health	Care,	Centro	de	
Saúde-Escola	 Murialdo	 shows	 the	 significant	
relation	between	the	socioeconomic	conditions	
and	the	caries	and	gingivitis.	

At	 last,	 we	 can	 see	 the	 abstracts	 of	
scientific	 works	 presented	 during	 the	 4th.	
Cultural	and	Scientific	Week	from	Centro	de	
Saúde-Escola	Murialdo,	SES/RS,	in	November	
2003,	on	the	care	humanization	in	the	Primary	
Health	Care.	

Thus,	we	congratulate	all	the	authors	on	
the	contribution	 for	 the	development	of	 the	
Primary	Care	and	Family	Health	in	Rio	Grande	
do	Sul.

Good	reading!

STATE	FAMILy	HEALTH	
COORDINATION	-	SES/RS
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RESUMO
Em	 2003,	 o	 Programa	 Saúde	 Para	 Todos	 da	 SES/RS	 passou	 a	
incentivar	os	municípios	a	aderirem	e	ampliarem	o	número	de	
Equipes	de	Saúde	da	Família	-	ESF	e	de	Saúde	Bucal	-	ESB,	insti-
tuindo	o	Incentivo	Financeiro	Estadual	-	IFE.	A	estratégia	adotada	
foi	expandir	as	equipes	e	avaliar	as	ações,	vinculando	o	 IFE	ao	
cumprimento	de	metas	monitoradas	pelo	SIAB.	A	metodologia	
adotada	previu	o	encaminhamento	da	proposta	de	 incentivo	à	
Comissão	 Intergestora	 Bipartite,	 emitindo,	 posteriormente,	 as	
portarias	sobre	o	IFE.	A	transferência	dos	recursos	aos	municí-
pios	ocorreu	a	partir	de	junho	de	2003.	Como	resultado	da	ava-
liação,	em	dezembro	de	2003,	detectou-se	que	os	municípios,	
em	média,	atingiram	90%	de	cobertura	vacinal	em	dia	em	>	um	
ano;	90%	das	gestantes	acompanhadas	desde	o	primeiro	trimes-
tre	da	gravidez;	80%	de	diabéticos	e	hipertensos	acompanhados;	
adesão	crescente	do	número	de	famílias	cobertas	por	ESB	e	da	
população	aos	procedimentos	coletivos.	A	partir	do	monitora-
mento,	a	Coordenação	Estadual	encaminhou	às	regionais	e	aos	
prefeitos	os	resultados.	O	impacto	dessa	ação	resultou	do	repas-
se	de	recursos	no	valor	de	R$	9,9	milhões,	com	uma	expansão	
em	38%	de	ESFs	e	em	70,1%	de	ESBs,	em	9%	de	ACSs	e	em	
28,2%	de	municípios	com	PSF.	A	cobertura	populacional	cresceu	
de	15,5%	para	21,5%	em	um	ano.	Após	o	incentivo,	o	número	
de	ESBs	cresceu	61,0%.	A	partir	da	experiência	vivida,	ressal-
ta-se	que	esses	resultados	só	foram	possíveis,	tendo	em	vista	o	
apoio	do	gestor	estadual	e	o	reconhecimento	do	PSF	como	eixo	
estruturante	das	políticas.	
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ABSTRACT
In	2003,	the	Program	called	“Saúde	Para	Todos”	(Health	For	All)		
from	SES/RS	became	to	stimulate	the	municipalities	to	join	and	
enlarge	 the	number	of	 the	Family	Health	Teams	ESF	and	Oral	
Health	 -	 ESB,	 creating	 the	 State	 Financial	 Incentive	 -	 IFE.	 The	
strategy	adopted	was	to	expand	the	teams	and	evaluate	the	ac-
tions,	linking	the	IFE	to	the	accomplishment	of	the	goals	moni-
tored	through	SIAB.	The	methodology	used	foresaw	the	incen-
tive	proposal	to	the	Comissão	Intergestora	Bipartite,	and,	after,	
issuing	the	Rules	about	the	IFE.	The	transfer	of	resources	to	the	
municipalities	began	in	June	2003.	As	a	result	of	the	evaluation,	
in	 December	 2003,	 it	 was	 detected	 that	 the	 municipalities,	 in	
average,	reached	90%	of	the	vaccination	up	to	date	 in	>	than	
a	year;	90%	of	the	pregnants	attended	since	the	first	trimester	
of	 pregnancy;	 80%	 of	 the	 diabetics	 and	 hipertenses	 attended;	
increasing	 adhesion	of	 the	number	of	 families	 covered	by	ESB	
and	the	population	to	the	collective	procedures.	From	the	moni-
toring,	 the	 State	 Coordination	 sent	 the	 Regional	 Departments	
and	 the	mayors	 the	 results.	The	 impact	of	 this	action	resulted	
in	the	transfer	of	resources	amounting	to	R$	9,9	million,	with	an	
expansion	of	38%	of	the	ESFs	and	in	70,1%	of	the	ESBs,	in	9%	of	
ACSs	and	in	28,2%	of	municipalities	having	PSF.	The	population	
covering	grew	from	15,5%	to	21,5%	within	a	year.	After	the	in-
centive,	the	number	of	ESBs	grew	61,0%.	From	this	experience,	
it	is	emphasized	that	those	results	were	only	possible	due	to	the	
support	of	the	state	manager	and	the	recognition	of	PSF	as	the	
main	part	of	the	policy	structures.

KEY	WORDS
Family	health,	health	financing,	health	indicators
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INTRODUÇÃO

O	 período	 pós-1995	 foi	 marcado	 pela	
expansão	 da	 Atenção	 Básica	 de	 Saúde	 no	
país.	 Essa	 expansão	 foi	 incentivada,	 em	
primeiro	lugar,	pelo	Ministério	da	Saúde	e,	
posteriormente,	pelas	secretarias	estaduais.	
Ao	mesmo	tempo	em	que	isso	ocorria,	houve	
avanços	 no	 processo	 de	 municipalização	 e	
no	estabelecimento	de	novas	sistemáticas	de	
financiamento	das	ações	e	serviços	de	saúde	
(MARQUES;	MENDES,	2003).	

Um	 instrumento	 importante	 para	 dar	
suporte	à	implantação	do	PSF	foi	a	criação,	
em	 1998,	 pelo	 Governo	 Federal,	 do	 Piso	
de	Atenção	Básica	-	PAB,	uma	estratégia	de	
financiamento	 da	 Atenção	 Básica	 à	 Saúde	
que	garante	um	valor	per	capita	repassado	
diretamente	 fundo	 a	 fundo	 municipais	 de	
saúde.	 A	 esse	 valor	 fixo,	 foram	 agregados	
alguns	valores	variáveis	sob	forma	de	incen-
tivo	 a	 alguns	 programas,	 considerado	 PAB	
Variável.	 Entre	 eles,	 estão	 o	 Programa	 de	
Agentes	Comunitários	de	Saúde	-	PACS	e	o	
Programa	Saúde	da	Família	-	PSF.

Entre	os	componentes	do	PAB	variável,	
os	grandes	destaques	no	ano	de	2001	foram	
o	PACS/PSF	e	a	Epidemiologia/Controle	de	
Doenças.	 Os	 recursos	 destinados	 a	 esses	

programas	 aumentaram	 em	 36%	 e	 80,5%,	
respectivamente,	 quando	 comparados	 aos	
recebidos	em	2000.	O	peso	do	PSF	no	PAB	
variável	é	marcante	em	todo	o	período.	Para	
ter-se	uma	idéia,	entre	1998	e	2001,	enquanto	
os	 recursos	destinados	para	a	 totalidade	da	
Atenção	 Básica	 foram	 ampliados	 em	 86%,	
os	recursos	para	esse	programa	aumentaram	
em	 778%	 (MARQUES;	 MENDES,	 2003).	 É	
inegável	que	tais	incentivos	contribuíram	para	
ampliar	as	estratégias	direcionadas	à	Atenção	
Básica	e	à	expansão	do	PACS/PSF	no	país,	pois	
representaram	novas	fontes	de	recursos	para	
os	municípios.

A	 política	 de	 incentivo	 à	 instalação	 do	
PSF	 não	 é	 exclusividade	 do	 Ministério	 da	
Saúde,	 visto	 que	 sua	 expansão	 depende,	
antes	de	tudo,	da	vontade	política	do	gestor	
e	da	comunidade	local.

Alguns	estados	brasileiros	criaram	incen-
tivos	à	expansão	do	PSF,	a	saber,	Mato	Gros-
so	do	Sul,	São	Paulo,	Mato	Grosso,	Amapá,	
Paraná,	Espírito	Santo,	Minas	Gerais,	Sergipe,	
Tocantins	e	Ceará.	Cada	estado	adotou	dife-
rentes	critérios	de	repasse	(SOUSA,	2002).

O	 número	 reduzido	 de	 estados	 que	
concedem	incentivos	a	seus	municípios	pode	
ser	atribuído	a	vários	fatores,	muitos	deles,	
apontados	na	pesquisa	realizada	pelo	Ministé-
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rio	da	Saúde,	com	o	objetivo	de	avaliar	a	im-
plantação	e	o	funcionamento	do	PSF.	Nessa	
oportunidade,	a	maioria	dos	coordenadores	
estaduais	do	PSF	indicou	a	falta	de	recursos	
financeiros	 dos	 municípios	 como	 um	 dos	
principais	nós	críticos,	fatores	que	dificultam	
a	operacionalização	do	PSF,	de	modo	que	a	
maioria	dos	estados	brasileiros	realmente	não	
oferece	nenhum	tipo	de	incentivo	agregado	
para	 a	 sua	 instalação	 e/ou	 funcionamento,	
isto	é,	através	da	“doação	de	equipamento,	
reforma,	ampliação	ou	construção	de	unida-
des,	doação	de	medicamentos,	pagamento	
de	recursos	humanos	e	repasse	de	recursos	
financeiros	(BRASIL,	1999).

A	Secretaria	da	Saúde	do	Estado	do	Rio	
Grande	do	Sul	(SES/RS)	optou	por	criar	uma	
modalidade	 de	 incentivo	 que	 repassa	 um	
valor	fixo	por	Equipes	de	Saúde	da	Família	-	
ESF,	de	Equipes	de	Saúde	Indígena,	de	Saúde	
Bucal	-	ESB	e	de	Agentes	Comunitários	de	
Saúde	-	ACS,	conforme	descrito	no	capítulo	
da	metodologia	do	trabalho.

Quanto	 à	 avaliação	 de	 um	 sistema	 de	
incentivos,	 sabe-se	 que	 o	 funcionamento	
adequado	das	relações	entre	os	seus	atores	
exige	algumas	condições,	a	saber,	a	clareza	
dos	objetivos	e	sua	inserção	no	conteúdo	do	
contrato,	a	existência	de	sistema	de	gestão	
e	 de	 informação	 que	 permita	 monitorar	 e	
avaliar	 os	 produtos	 acordados	 no	 contra-
to;	 a	 disponibilidade	 de	 recursos	 humanos	
capacitados	 para	 gerenciar	 contratos	 nas	
instituições	contratante	e	contratada;	o	sis-
tema	de	remuneração	dos	serviços	deve	ser	
atrativo	para	os	prestadores;	os	 incentivos	
devem	 poder	 ser	 interrompidos	 pelo	 des-
cumprimento	 dos	 objetivos;	 os	 serviços	 a	

serem	contratados	devem	estar	disponíveis	
por	 parte	 dos	 prestadores	 de	 serviços;	 e	
deve	 haver	 uma	 autonomia	 de	 gestão	 dos	
prestadores	de	serviços	compatíveis	com	o	
alcance	dos	produtos	contratados	(MENDES,	
2002).

Nessa	lógica,	a	SES/RS	pactuou	com	os	
municípios	metas	a	serem	alcançadas	pelas	
ESF/ESB	como	condição	para	a	manutenção	
dos	repasses	financeiros.

O	CASO	DO	RIO	GRANDE	DO	SUL:	
CONSTRUINDO	UMA	HISTÓRIA

Estima-se	que	a	população	atual	do	Rio	
Grande	 do	 Sul	 seja	 de	 10.408.428	 (IBGE,	
2002).	Quanto	à	evolução,	os	dados	demo-
gráficos	 indicam	 um	 expressivo	 acréscimo	
da	população	e	do	grau	de	urbanização	no	
Estado,	 entre	 1970	 e	 2000.	 A	 população	
passou	de	cerca	de	seis	milhões	e	setecentos	
mil	 habitantes	 em	1970,	 para	 dez	 milhões	
em	 2000.	 A	 taxa	 de	 urbanização,	 que	 era	
de	53,3%	em	1970,	passou	para	81,6%	em	
2000,	 apresentando-se	 superior	 à	 média	
nacional,	que	foi	de	81,2%.

A	 situação	 favorável	 do	 Rio	 Grande	 do	
Sul,	quanto	à	qualidade	de	vida	da	população,	
é	evidenciada	pela	mais	alta	taxa	de	expectativa	
de	vida	ao	nascer,	que	passou	de	66,7	anos	
entre	 1971-1973,	 para	 73,44	 entre	 1999-
2001,	no	Brasil.

Observando-se	os	dados	de	mortalidade,	
de	acordo	com	a	Classificação	Internacional	
das	Doenças	-	CID,	no	RS,	33%	das	mortes	
devem-se	 às	 doenças	 do	 aparelho	 circu-
latório,	 aparecendo	 em	 segundo	 lugar	 as	
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neoplasias.	A	terceira	causa	de	morte	são	as	
doenças	do	aparelho	respiratório	e	a	quarta	
são	as	causas	externas	(mortes	acidentais	ou	
violentas).	Em	quinto	 lugar,	está	a	mortali-
dade	por	causas	digestivas	e	as	causas	mal	
definidas	aparecem	em	sétimo	lugar.

O	 sistema	 gaúcho	 de	 saúde,	 similar	 à	
realidade	nacional,	tem	a	capacidade	instalada	
de	 serviços	 concentrada	 nas	 grandes	 cida-
des.	Em	1999,	a	dificuldade	de	um	cidadão	
residente	nos	municípios	com	menos	de	10	
mil	 habitantes	 (que	 representam	 68%	 dos	
municípios	 gaúchos)	 de	 acesso	 a	 um	 con-
sultório	 era	 quatro	 vezes	 maior	 do	 que	 a	
de	um	morador	de	municípios	com	mais	de	
100	mil	habitantes	(que	representam	menos	
de	4%	dos	municípios).	Quando	se	analisam	
os	 serviços	de	média	e	 alta	 complexidade,	
esses	dados	ficam	ainda	mais	evidentes:	para	
alguns	procedimentos	(como	alguns	exames	
de	imagem	e	atendimentos	de	oftalmologia),	
a	concentração	da	oferta	era	de	mais	de	90%	
em	 Porto	 Alegre,	 no	 final	 de	 1998.	 Nesse	
mesmo	ano,	quase	50%	das	consultas	de	pe-
diatria	e	de	obstetrícia	eram	feitas	na	capital,	
onde	residem	menos	de	14%	dos	gaúchos	
(RIO	GRANDE	DO	SUL,	2000,	2001).

A	 Secretaria	 Estadual	 da	 Saúde	 possui	
uma	 organização	 político–administrativa	
composta	de	19	Coordenadorias	Regionais	
de	Saúde	-	CRSs.	Essas	Coordenadorias	fo-
ram	estruturadas	no	sentido	de	representar	
a	 SES	 junto	 aos	 municípios	 e	 de	 assumir	
suas	novas	 funções	no	SUS,	cuja	dimensão	
mais	importante	é	a	de	articulação	do	novo	
sistema	 de	 saúde	 regional	 e	 de	 apoio	 aos	
sistemas	municipais.	Atualmente,	as	CRSs	são	
responsáveis	pelo	planejamento,	acompanha-

mento	e	gerenciamento	das	ações	e	serviços	
de	saúde,	em	cooperação	técnica,	financeira	
e	operacional	com	os	gestores	municipais	e	
prestadores	 de	 serviços	 de	 saúde.	 Foram	
descentralizados,	 para	 a	 gestão	 das	 Coor-
denadorias,	o	teto	físico	e	financeiro	ambu-
latorial	e	o	processamento	do	SIA/SUS	dos	
serviços	de	média	e	alta	complexidade.	Ao	
mesmo	tempo,	foi	desenvolvido	um	intenso	
esforço	pela	descentralização	dos	serviços.

Ainda	quanto	à	organização	político-ad-
ministrativa	da	SES/RS,	ocorreu	um	novo	mo-
vimento	de	reorganização	da	regionalização,	
dividindo	o	Estado	em	sete	macrorregiões	de	
saúde,	projeto	esse	aprovado	pelas	instâncias	
colegiadas	do	SUS	-	Comissão	Intergestores	
Bipartite	-	CIB	e	Conselho	Estadual	de	Saúde	
-	CES,	com	o	objetivo	de	organizar	a	Atenção	
à	 Saúde	 e	 garantir	 a	 todos	 os	 gaúchos	 um	
atendimento	universal,	equânime,	integral	e	
sob	o	controle	da	população.	A	definição	das	
regiões	foi	precedida	por	um	estudo	de	capa-
cidade	instalada,	sua	distribuição	geográfica	e	
do	fluxo	e	acesso	dos	usuários	aos	serviços,	
por	tipo	de	atenção	e	nível	de	complexida-
de.	A	cobertura	de	serviços	hospitalares	foi	
analisada,	sendo	identificados	os	hospitais	de	
referência	locais,	microrregionais,	regionais	
e	macrorregionais.

Para	o	quadriênio	2003/2006,	a	Secreta-
ria	Estadual	da	Saúde	estabeleceu	o	Programa	
de	 Saúde	 Família	 como	 eixo	 estruturante	
para	o	desenvolvimento	de	suas	ações.	São	
priorizados	doze	 compromissos,	 dos	quais	
destacamos:

1.	 Programa	Saúde	para	Todos	–	expan-
são	do	Programa	Saúde	da	Família.
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	 Objetivo:	Ampliar	e	qualificar	a	rede	
de	Atenção	Básica	à	Saúde,	aumentan-
do	a	cobertura	do	Programa	Saúde	da	
Família	para	1600	equipes	de	PSF	nos	
quatro	anos	de	governo.

2.	 Projeto	Viva	a	Criança	-	redução	da	
mortalidade	infantil.

	 Objetivo:	 reduzir	 o	 coeficiente	 de	
mortalidade	infantil	para	menos	de	10	
até	o	ano	de	2006,	através	de	progra-
mas	de	atendimento	a	gestantes	e	a	
crianças	no	primeiro	ano	de	vida.

3.	 Programa	Primeira	Infância	Melhor.
	 Objetivo:	 promover	 o	 desenvolvi-

mento	 integral	da	criança	de	zero	a	
seis	anos,	com	ênfase	nas	crianças	de	
zero	a	três.	As	ações	previstas	visam	
a	 fomentar	 a	 valorização	 da	 criança	
no	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul,	bem	
como	a	formar	recursos	humanos	na	
área	do	desenvolvimento	infantil,	e	a	
informar	e	capacitar	as	 famílias	e	os	
profissionais,	em	especial	da	área	de	
saúde,	para	a	promoção	e	proteção	
dos	direitos	da	criança.

4.	 Projeto	Município	Resolve.
	 Objetivos:	 garantir	 o	 acesso	 da	 po-

pulação	 às	 ações	 de	 Atenção	 Básica	
ampliada;	 garantir	 a	 referência	 à	
atenção	ambulatorial	e	hospitalar	na	
micro	e	macrorregião,	aumentando	a	
resolutividade	do	problema;	garantir	
repasse	financeiro,	fundo	a	fundo,	aos	
municípios	para	a	aplicação	exclusiva	
em	ações	e	serviços	básicos	de	saú-
de;	beneficiar	municípios	com	maior	
população	nas	faixas	de	0	a	6	anos;	e	
beneficiar	municípios	com	maior	po-
pulação	na	faixa	de	mais	de	60	anos.

O	PROGRAMA	SAúDE	DA	FAMíLIA	
NO	RIO	GRANDE	DO	SUL

O	 PSF,	 iniciado	 no	 Rio	 Grande	 do	 Sul	
em	1996,	teve	como	origem	o	Programa	de	
Agentes	Comunitários	de	Saúde	-	PACS.	O	
PACS	é	considerado	o	seu	antecessor,	por-
que	alguns	de	seus	fundamentos	e	princípios	
organizativos	 foram	centrais	na	construção	
do	PSF,	tais	como	enfoque	na	família	e	não	no	
indivíduo,	organização	da	demanda	a	partir	
de	ações	preventivas,	visão	ampliada	de	saú-
de	e	integração	efetiva	com	a	comunidade.	
Tais	fundamentos	conformam	a	atuação	do	
PSF	que,	incorporado	nas	Unidades	Básicas	
de	 Saúde,	 pretende	 ser	 reorientador	 do	
modelo	assistencial,	sendo	desenvolvido	com	
base	em	equipe	multiprofissional	composta,	
minimamente,	por	um	médico,	um	enfermei-
ro,	um	ou	dois	auxiliares	de	enfermagem	e	
de	quatro	a	seis	agentes	comunitários,	com	
responsabilidade	 sobre	um	 território	onde	
vivem	ou	trabalham	em	média	mil	 famílias.	
As	definições	de	território	e	de	adscrição	de	
famílias	–	introduzidas	no	PACS	e	ampliadas	
no	 PSF	 –	 conferem,	 ao	 último,	 potencial	
para	resgatar	os	vínculos	de	compromisso	e	
de	co-responsabilidade	entre	os	serviços	de	
saúde,	os	profissionais	e	a	população.	

Além	de	buscar	a	reorganização	da	Aten-
ção	Básica,	garantindo	a	oferta	de	serviços	
para	a	população,	fortalecendo	os	princípios	
de	universalidade,	acessibilidade,	integralida-
de	e	eqüidade	do	SUS,	o	PSF	privilegia	outras	
interfaces	do	Sistema	em	diversos	sentidos:	
primeiro,	 por	 sua	 vertente	 municipalista,	
estimula	a	organização	dos	sistemas	 locais;	
segundo,	 porque	 pauta	 essa	 organização	 a	
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partir	da	aproximação	dos	serviços	com	sua	
própria	realidade	e,	terceiro,	porque	envolve	
atores	sociais	dessas	mesmas	realidades.	

Um	dos	avanços	do	PSF	foi	o	de	provo-
car	intenso	movimento	em	torno	da	política	
nacional	de	saúde,	seja	com	os	gestores	re-
pensando	novas	formas	de	investir	em	saúde	
para	priorizar	a	Atenção	Básica,	seja	com	os	
usuários,	despertando-os	para	um	conceito	
de	saúde	relacionado	à	cidadania.

Em	1996,	o	PSF	começou	a	ser	implan-
tado	em	Porto	Alegre	com	28	ESFs.	

No	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 priorizou-se	 a	
implantação	do	PSF	nos	municípios	com	até	
10.000	habitantes,	uma	vez	que	essa	estra-
tégia	também	contribui	para	a	interiorização	
de	profissionais	de	saúde	de	nível	superior,	
principalmente	para	aqueles	municípios	mui-
to	pequenos	e	de	difícil	acesso.	A	estratégia	
adotada	considerou	o	impacto,	já	que	o	mo-
delo	proposto	pelo	PSF	organiza	os	sistemas	
locais	de	saúde.	Reforçando	essa	lógica,	86%	
dos	 municípios	 com	 até	 10.000	 habitantes	
têm	100%	de	cobertura,	portanto	passa	a	
representar	o	sistema	municipal	a	partir	dos	
pressupostos	já	apresentados.

A	partir	de	2001,	a	saúde	bucal	vem	sen-
do	incluída	no	PSF	com	a	proposta	de	agregar	
à	 equipe	 mínima	 1	 odontólogo,	 1	 técnico	
em	higiene	dental	e	1	auxiliar	de	consultó-
rio	dentário.	Estão	em	atividade,	no	Estado,	
107	equipes	de	saúde	bucal	distribuídas	em	
91	municípios,	dando	cobertura	a	357.223	
habitantes.

Quanto	 à	 matriz	 institucional	 para	 o	
setor,	a	Secretaria	Estadual	de	Saúde	possui	
a	Coordenação	Estadual	do	PACS/PSF,	que	
tem	como	função	principal	cooperar	tecni-

camente	 com	 os	 gestores	 municipais	 para	
a	reorganização	da	Atenção	Básica,	através	
da	 implementação	 do	 PSF	 como	 seu	 eixo	
organizativo.	Além	disso,	propõe-se	a	arti-
cular,	agregar	e	fortalecer	a	rede	de	apoio	à	
implantação	do	PSF,	constituída	pela	Escola	
de	Saúde	Pública	-	ESP,	Gestores	Municipais,	
Conselhos	Municipais	e	Estadual	de	Saúde,	
instituições	 de	 reconhecida	 capacidade	 na	
formação	 de	 profissionais	 em	 serviço	 e	
associações	 de	 profissionais	 vinculadas	 ao	
Programa.

Para	 cumprir	 tamanha	 tarefa,	 a	 Coor-
denação	Estadual	do	PSF	está	 ligada	estra-
tegicamente	ao	Departamento	de	Ações	em	
Saúde,	sendo	assim	constituída:

-	 1	 Coordenador	 Estadual	 do	 PACS/
PSF,	 2	 técnicos	 (equipe	 multiprofis-
sional)	e	3	estagiários	que	compõem	
a	Coordenação	Estadual;	

-	 19	 Coordenadores	 Regionais	 do	
PACS/PSF;

-	 253	 Coordenadores	 Municipais	 do	
PSF;

-	 150	 Coordenadores	 Municipais	 de	
PACS.

Essa	 formatação	 foi	 estruturada	 para	
garantir	a	execução	das	ações	de	gerencia-
mento	de	todas	as	atividades	que	envolvem	
a	 organização	 de	 Atenção	 Básica,	 tendo,	
no	 PSF,	 a	 base	 que	 alicerça	 a	 substituição	
gradativa	do	modelo	tradicional	de	Atenção	
à	Saúde.	A	expansão	do	número	de	equipes	
de	Saúde	da	Família	e	de	Unidades	de	Saúde	
da	Família	é	objeto	de	cuidado	especial,	con-
jugado	ao	projeto	de	formação,	capacitação	
e	educação	permanente	para	o	pessoal	 da	
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rede	básica,	e	ao	projeto	de	avaliação	e	mo-
nitoramento	permanente	de	todo	o	modelo	
de	Atenção	à	Saúde	da	Família.

O	FINANCIAMENTO	DA	ATENÇÃO	
BÁSICA	NO	RS

O	 financiamento	 da	 Atenção	 Básica	 é	
efetuado	de	forma	tripartite,	mas	com	pre-
sença	mais	significativa	dos	governos	federal	
e	municipal.	Visando	a	suprir	esta	deficiência,	
o	 Governo	 do	 Estado	 do	 Rio	 Grande	 do	
Sul	decidiu	alocar	recursos	do	Tesouro	do	
Estado	para	estimular	os	municípios	na	qua-
lificação	da	rede	básica	no	Estado.

Portanto,	a	Atenção	Básica	no	RS	está	
contemplada	 por	 duas	 linhas	 de	 financia-
mento:	

•	 a	 primeira,	 contemplada	 no	 Projeto	
Município	Resolve,	através	da	distri-
buição	de	recursos	financeiros	reali-
zada	com	base	no	perfil	demográfico	
dos	municípios,	nível	de	complexidade	
da	gestão,	desempenho	econômico-
financeiro	dos	municípios	e	nível	de	
participação	do	setor	saúde	nos	orça-
mentos	municipais.	A	composição	dos	
recursos	transferidos	está	direcionada	
para	o	incentivo	à	Atenção	Básica,	à	
gestão	plena	do	sistema	municipal	e	
pagamento	de	dívidas	com	os	muni-
cípios;

•	 a	segunda	linha	refere-se	ao	Progra-
ma	Saúde	para	Todos,	 visto	que	 foi	
instituído	o	repasse	de	recursos	aos	
municípios	 direcionados	 ao	 finan-

ciamento	 das	 equipes	 de	 Saúde	 da	
Família,	de	Saúde	Bucal	e	aos	Agentes	
Comunitários	de	Saúde.

Portanto,	 inserido	 em	 uma	 dimensão	
mais	ampla	sobre	o	financiamento	do	setor,	o	
trabalho	pretende	contribuir	para	a	reflexão	
sobre	o	papel	das	Secretarias	Estaduais	de	
Saúde	no	SUS,	valorizando	a	Atenção	Básica	
por	meio	do	Saúde	da	Família.

Assim,	 relata	 a	 implantação	 dos	 in-
centivos	e	a	situação	atual	do	processo	no	
momento	em	que	se	observam	movimentos	
voltados	para	a	avaliação	do	desempenho	das	
equipes	nas	regionais	e	nos	municípios,	após	
a	divulgação	dos	indicadores	parciais,	vincula-
dos	à	manutenção	do	repasse	financeiro.

OBJETIVOS

•	 Criar	incentivo	financeiro	estadual	pa-
ra	a	expansão	de	equipes	de	Saúde	da	
Família	e	de	equipes	de	Saúde	Bucal,	
no	Rio	Grande	do	Sul,	qualificando	a	
Atenção	Básica.	

•	 Avaliar	 as	 ações,	 vinculando	 a	 ma-
nutenção	 do	 incentivo	 financeiro	 ao	
cumprimento	de	metas	de	cobertura,	a	
partir	de	indicadores	do	Sistema	de	In-
formações	da	Atenção	Básica	-	SIAB.

•	 Incentivar	 e	 apoiar	 o	 trabalho	 dos	
Agentes	Comunitários	de	Saúde.

•	 Estimular	o	emprego	do	SIAB	como	
instrumento	 de	 planejamento	 pelas	
equipes	 ESF/ESB	 e	 pelos	 gestores	
como	ferramenta	de	gestão.
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METODOLOGIA

Este	trabalho	se	insere	na	categoria	de	
relato	 de	 experiências,	 apresentando	 uma	
estratégia	estadual	de	financiamento	da	Aten-
ção	Básica	no	SUS,	enquadrando-se	como	um	
estudo	de	caso.

Dentro	do	contexto	de	incentivo	à	Aten-
ção	Básica	no	Rio	Grande	do	Sul,	discutiu-se,	
com	o	Departamento	de	Atenção	à	Saúde	
-	DAS,	a	Assessoria	Técnica	de	Planejamento	
-	ASTEPLAN	e	o	Fundo	Estadual	de	Saúde	
-	FES,	os	critérios	de	repasse	dos	recursos	
aos	municípios	e	a	capacidade	financeira	da	
SES.

Elaborada	a	proposta	de	incentivo	finan-
ceiro	estadual	no	âmbito	da	SES/RS,	encami-
nhou-se	a	mesma	à	Comissão	Intergestora	Bi-
partite	-	CIB	para	análise	técnica	e	aprovação.	
Após	as	resoluções	da	CIB,	ocorreu	a	emissão	
das	Portarias	referentes	aos	incentivos	para	as	
equipes	de	Saúde	da	Família,	de	Saúde	Bucal	
e	dos	Agentes	Comunitários	de	Saúde.

O	incentivo	criado	destina	R$	24.000,00	
(vinte	e	quatro	mil	reais)	por	ano	para	cada	
ESF,	 R$	 6.000,00	 (seis	 mil	 reais)	 por	 ano	
para	cada	equipe	de	Saúde	Bucal	e	uma	gra-
tificação	no	valor	de	R$	240,00	(duzentos	e	
quarenta	reais)	por	ano	para	cada	ACS,	e	se	
for	em	área	 indígena	o	valor	é	dobrado.	A	
partir	de	junho	de	2003,	o	repasse	ocorre	em	
duodécimos	mensais	transferidos	do	Fundo	
Estadual	de	Saúde	ao	Fundo	de	Saúde	de	cada	
município,	 depositado	 em	 conta	 bancária	
específica	para	este	fim.

Durante	os	primeiros	doze	meses,	todas	
as	ESF	e	ESB,	habilitadas	dentro	dos	critérios	

do	Ministério	da	Saúde,	receberão	automati-
camente	o	incentivo	estadual.	Ao	final	deste	
período,	a	manutenção	do	repasse	financeiro	
estará	vinculada	ao	alcance	de	metas.

As	metas	são	as	seguintes	90%	de	co-
bertura	vacinal	em	dia	para	menores	de	um	
ano;	90%	das	gestantes	acompanhadas	desde	
o	 primeiro	 trimestre	 da	 gravidez;	 80%	 de	
diabéticos	e	hipertensos	acompanhados.	

Quanto	à	Saúde	Bucal,	as	metas	são	ade-
são	crescente	do	número	de	famílias	cobertas	
por	ESB	e	da	população	aos	procedimentos	
coletivos.	

Os	dados	serão	obtidos	a	partir	das	in-
formações	contidas	no	SIAB.

A	Coordenação	Estadual,	em	conjunto	
com	as	regionais,	está	analisando	periodica-
mente	as	informações	e	repassando	a	cada	
município	o	desempenho	das	suas	equipes.	
O	 primeiro	 momento	 ocorreu	 após	 seis	
meses	do	repasse	da	primeira	parcela,	(em	
dezembro	 de	 2003	 e	 janeiro	 de	 2004);	 na	
seqüência,	os	resultados	foram	enviados	aos	
gestores	municipais.

A	Coordenação	Estadual	do	PACS/PSF,	
em	conjunto	com	o	Departamento	de	Aten-
ção	 à	 Saúde,	 enviou	 correspondência	 aos	
prefeitos	 de	 todos	 os	 municípios	 incluídos	
no	 PSF,	 comunicando	 as	 metas	 alcançadas	
pelo	 seu	 município	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	
comparando-as	com	as	médias	obtidas	pelas	
ESF	dos	municípios	da	sua	região	e	ESF	do	
Estado.	

A	 prestação	 de	 contas	 é	 realizada	 tri-
mestralmente	mediante	relatórios	de	Gestão	
Municipal	que	são	analisados	pelas	áreas	téc-
nicas	da	SES.
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RESULTADOS

A	primeira	parcela	do	incentivo	estadual	
do	PACS/PSF	foi	transferida	em	junho	de	2003	
e,	 durante	 esse	 período,	 ocorreu	 o	 efetivo	
repasse,	fundo	a	fundo,	de	recursos	financeiros	
no	valor	de	R$	9,9	milhões,	de	junho	a	dezem-
bro	 de	 2003,	 constituindo-se	 em	 uma	 nova	
fonte	de	 financiamento	para	o	Programa	no	
país,	conforme	se	demonstra	na	Tabela	1.

Verificou-se	 a	 expansão	 em	 38%	 do	
número	de	equipes	de	Saúde	da	Família;	em	
70,1%,	de	Saúde	Bucal;	em	9%,	de	ACS	e	em	
28,2%,	do	número	de	municípios	com	PSF.	

A	 cobertura	 populacional	 no	 Estado	
cresceu	de	15,5%	para	21,5%	em	um	ano	
(Tabela	2).

O	monitoramento	do	PSF	mostrou	que,	
no	período	de	janeiro	a	junho	de	2003,	por-
tanto,	até	a	implantação	do	incentivo	estadu-
al,	houve	um	acréscimo	de	8%	no	número	
de	equipes	de	Saúde	da	Família	e	de	julho	a	
dezembro,	um	incremento	de	28,6%.	Com	
relação	às	ESBs,	até	o	mês	de	junho	de	2003,	
o	aumento	foi	de	6,8%	e	após	o	incentivo,	o	
número	de	ESBs	cresceu	em	61,0%.

Na	primeira	avaliação	das	metas,	verifi-
cou-se	que	o	melhor	desempenho	foi	a	co-
bertura	referente	ao	sistema	de	imunizações	
(Figura	1)	e	a	mais	deficiente	a	registrada	no	
acompanhamento	das	gestantes	(Figura	2).

Ao	 analisar-se	 o	 conjunto	 das	 metas,	
constatou-se	que	65%	dos	municípios	não	
apresentam	condições	para	continuar	rece-
bendo	o	incentivo.

CONCLUSÕES

O	 repasse	 de	 incentivos	 oriundos	 do	
Tesouro	do	Estado	constitui-se	em	uma	for-
ma	de	os	municípios	incrementarem	mais	
recursos	no	campo	da	Atenção	Básica.

A	criação	do	incentivo	estadual	e	a	re-
gularidade	do	seu	repasse	tornaram-se	um	
elemento	 essencial	 para	 demonstrar	 aos	
gestores	municipais	que	o	Saúde	da	Família	
é	 efetivamente	 a	 prioridade,	 adotada	 no	
atual	Governo,	para	a	expansão	e	qualifica-
ção	da	Atenção	Básica	no	Estado.	

Todavia,	como	o	financiamento	conti-
nua	sendo	um	dos	principais	obstáculos	à	

Tabela 1 – Evolução	mensal	dos	repasses	financeiros	aos	municípios	do	Programa	Saúde	para	Todos,	junho	a	dezembro	de	2003.

Mês Saúde da família Saúde bucal Saúde indígena
Saúde bucal 

indígena ACS Total

Junho 1.028.000 54.500 - - - 1.082.500

Julho 1.048.000 54.000 - - - 1.102.000

Agosto 1.064.000 64.500 32.000 2.500 - 1.163.000

Setembro 1.092.000 66.500 64.000 6.000 - 1.228.500

Outubro 1.112.000 72.500 64.000 6.000 - 1.254.500

Novembro 1.180.000 75.500 64.000 6.000 - 1.325.500

Dezembro 1.180.000 75.500 64.000 6.000 1.376.880 2.702.380

Total 7.704.000 463.000 288.000 26.500 1.376.880 9.858.380
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Tabela 2 – Evolução	do	número	e	do	crescimento	percentual	de	equipes	de	Saúde	da	Família	e	Saúde	Bucal	por	CRS,	no	RS,	de	dezembro	
de	2002	a	dezembro	de	2003

CRS

SAÚDE DA FAMÍLIA SAÚDE BUCAL EqUIpES DE SAÚDE BUCAL

dez 2002 dez 2003 % dez 2002 dez 2003  %

1 79 107 35,4 07 10 42,8

2 28 40 42,8 01 06 500,0

3 37 56 51,3 06 20 233,3

4 17 28 64,7 02 07 250,0

5 28 35 25,0 02 03 50,0

6 61 70 14,7 17 31 82,3

7 - 04 - - 02 -

8 15 17 13,3 03 03 0,0

9 06 10 66,6 - 01 -

10 14 17 21,4 - - -

11 35 41 17,1 11 14 27,2

12 15 20 33,3 05 12 140,0

13 08 14 75,0 - 02 -

14 28 34 21,4 12 15 25,0

15 23 34 47,8 12 17 41,6

16 18 28 55,5 05 07 40,0

17 23 30 30,4 11 10 -9,0

18 18 30 66,6 05 05 0,0

19 15 32 113,3 05 12 140,0

TOTAL 468 647 38,2 104 177 70,1
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Figura	1 – Cobertura	média	da	vacinação,	por	Coordenadoria,	jun-dez/2003
Fonte:	SIAB/RS,	2003.
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Figura	2 – Cobertura	média	das	gestantes,	por	Coordenadoria,	jun-dez/2003
Fonte:	SIAB/RS,	2003.
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Figura	3 – Cobertura	média	dos	diabéticos,	por	Coordenadoria,	jun-dez-	2003
Fonte:	SIAB/RS,	2003.
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Figura	4 – Cobertura	média	dos	hipertensos,	por	Coordenadoria,	jun-dez-	2003
Fonte:	SIAB/RS,	2003.
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expansão	do	Saúde	da	Família,	reafirma-se	
a	 importância	 na	 manutenção	 do	 repasse	
de	recursos	da	esfera	estadual.	Os	gestores	
municipais	temem	que	mudanças	de	ordem	
política	nos	governos	federal	e	estadual	pos-
sam	acarretar	a	 suspensão	dos	 incentivos	
financeiros,	pois	perdura	o	entendimento	
de	que	o	Saúde	da	Família	é	um	programa	
e	não	uma	política	e	estratégia	de	reorien-
tação	do	modelo	de	atenção	voltada	para	
o	fortalecimento	do	SUS.

A	manutenção	do	 repasse	dos	 incen-
tivos	vinculada	ao	cumprimento	de	metas	
mostrou	 ser	 uma	 estratégia	 que	 estimula	
a	valorização	das	informações	contidas	no	
SIAB.	Em	várias	Coordenadorias	Regionais,	
verificam-se	discussões	sobre	os	elementos	
que	podem	interferir	na	qualidade	da	aten-
ção	e	medidas	a	serem	implementadas	para	
a	sua	melhoria.	
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RESUMO
Neste	artigo,	apresentamos	uma	revisão	da	bibliografia	nacional	
e	internacional	sobre	a	efetividade	da	Atenção	Primária	em	Saú-
de	 -	APS	sobre	a	 saúde	 infantil,	demonstrando	a	existência	de	
associação	entre	os	 atributos	da	 atenção	primária	e	desfechos	
positivos	na	saúde	infantil.	Diversos	estudos	observacionais	e	ex-
perimentais	evidenciaram	o	efeito	da	APS	e	seus	atributos	sobre	
a	obtenção	de	melhores	indicadores	populacionais	na	saúde	das	
crianças,	sobre	a	redução	das	iniqüidades	no	acesso	ao	sistema	
de	saúde,	sobre	a	satisfação	dos	usuários	e	sobre	o	aumento	da	
efetividade	 e	 da	 eficiência	 da	 atenção	 sanitária.	 Nessa	 revisão,	
percebemos	 que	 ainda	 se	 faz	 necessária	 uma	 maior	 produção	
científica	no	campo	da	Atenção	Primária	assim	como	uma	maior	
interface	entre	centros	acadêmicos	produtores	de	conhecimen-
to	e	a	rede	de	serviços	de	APS	nos	distintos	estados	brasileiros,	
o	que	poderia	representar	uma	estratégia	de	incremento	do	co-
nhecimento	sobre	o	tema	e,	também,	servir	para	a	sua	socializa-
ção	e	para	a	qualificação	da	rede

PALAVRAS-CHAVE	
Cuidados	primários	de	saúde,	saúde	infantil.	

ABSTRACT
In	this	article,	we	present	a	review	of	the	national	and	international	
bibliografy	about	the	effectiveness	of	Primary	Health	Care	-	APS	
on	child	health,	showing	the	existence	of	association	between	the	
attributes	of	primary	care	and	positive	outcomes	related	to	child	
health.	 Different	 observational	 and	 experimental	 studies	 have	
shown	the	effect	of	APS	and	 its	attributes	on	the	achievement	
of	better	population	indicators	in	child	health,	on	the	reduction	
of	iniquities	in	the	access	to	health	system,	on	the	satisfaction	of	
the	users	and	on	the	increase	of	sanitary-care	effectiveness	and	
efficiency.	In	this	review,	it	can	be	seen	that	it	is	still	necessary	a	
greater	scientific	production	on	the	field	of	Primary	Care	as	well	
as	a	greater	interface	between	the	academic	centers,	producers	
of	knowledge,	and	the	service	network	of	APS	 in	the	different	
Brazilian	states,	which	could	represent	a	strategy	of	knowledge	
increase	on	this	matter	as	well	as	be	used	for	its	socialization	and	
network	qualification.	

KEY	WORDS
Primary	health	care,	child	health
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INTRODUÇÃO

Neste	artigo,	apresentamos	uma	revisão	
da	bibliografia	nacional	e	internacional	sobre	
a	efetividade	da	Atenção	Primária	em	Saúde	
-	APS	sobre	a	saúde	infantil.	Num	primeiro	
momento,	revisamos	aspectos	relacionados	
à	definição	da	APS	e	seus	atributos.	A	seguir,	
descrevemos	os	principais	estudos	que	de-
monstram	a	existência	de	associação	entre	
os	atributos	da	Atenção	Primária	e	desfechos	
positivos	na	saúde	infantil.

METODOLOGIA

Foram	revisadas	as	bases	de	dados	bi-
bliográficas	MEDLINE	e	LILACS	sendo	utili-
zadas	como	palavras-chave:	“primary health 
care”	e	“child health”.	Na	base	LILACS	,	essas	
mesmas	palavras	foram	utilizadas	em	portu-
guês.	A	busca	bibliográfica	ocorre	durante	o	
primeiro	semestre	de	2004,	contudo	todos	
os	artigos	encontrados	 tinham	seu	resumo	
revisado	 a	 fim	 de	 atender	 aos	 critérios	 de	
inclusão	desta	revisão:

-	 ter	 sido	 realizado	 no	 contexto	 da	
Atenção	Primária;

-	 ter	 como	 objetivo	 principal	 avaliar	
a	 efetividade	 da	 APS	 sobre	 a	 saúde	
infantil,	 sendo	 incluídos	 estudos	 ex-
perimentais	e	observacionais.

Após	 atender	 a	 esses	 dois	 critérios,	 o	
artigo	era	revisado	em	sua	versão	integral.	A	
partir	da	leitura	desses	artigos,	outros	foram	
incluídos,	mesmo	que	não	houvessem	sido	ci-
tados	pelas	bases	de	dados	pesquisadas.	Artigos	
que	se	referiam	à	população	geral,	 incluindo	
crianças,	 mas	 não	 exclusivamente	 sobre	 po-
pulação	 infantil,	 também	 foram	 incluídos.	 O	
objetivo	dessa	estratégia	de	busca	era	reunir	
o	maior	número	possível	de	artigos	sobre	APS	
e	saúde	infantil.	

ATENÇÃO	PRIMÁRIA	à	SAúDE	E	
SEUS	ATRIBUTOS

A	Atenção	Primária	à	Saúde	-	APS	é	o	
meio	pelo	qual	as	duas	metas	de	um	sistema	
nacional	de	saúde	–	otimização	da	saúde	e	
eqüidade	 na	 distribuição	 de	 recursos	 –	 se	
equilibram	 (STARFIELD,	 1992).	 Apresenta	
dois	aspectos	distintos	e	interdependentes:	
uma	 estratégia	 de	 organização	 e	 reorga-
nização	 do	 sistema	 de	 saúde	 e,	 também,	
uma	mudança	na	prática	clínico-assistencial	
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(HALL;	 TAyLOR,	 2003;	 FRASE,	 1992).	
Desde	a	extensa	definição	de	Alma-Ata	em	
1978	(WORLD	HEALTH	ORGANIZATION,	
1978),	 alguns	 autores	 definiram	 a	 APS	 de	
forma	mais	 funcional,	permitindo	uma	me-
lhor	caracterização	dos	serviços	de	atenção	
primária	(STARFIELD,	1992;	INSTITUTE	OF	
MEDICINE,	1978).	Dessa	maneira,	podem	
ser	levadas	a	cabo	investigações	mais	precisas	
com	o	objetivo	de	medir	a	efetividade	da	APS	
sobre	a	situação	de	saúde	da	população.

Nesta	 revisão,	 partiremos	 do	 marco	
teórico	de	Starfield	(1992)	que	define	a	APS	
como	o	primeiro	nível	de	assistência	dentro	
do	 sistema	 de	 saúde,	 caracterizando-se,	
principalmente,	 pela	 continuidade	 e	 inte-
gralidade	da	atenção,	além	da	coordenação	
da	assistência	dentro	do	próprio	sistema,	da	
atenção	 centrada	 na	 família,	 da	 orientação	
comunitária	 das	 ações	 e	 da	 competência	
cultural	dos	profissionais	(Figura	1).	Assim,	
Starfield	 (1992)	 define	 os	 quatro	 atributos	
essenciais	da	APS:	o	acesso	de	primeiro	con-

tato	do	indivíduo	com	o	sistema	de	saúde,	a	
continuidade	e	a	integralidade	da	atenção	e	a	
coordenação	da	atenção	dentro	do	sistema.	
Ademais,	a	mesma	autora	enfatiza	a	presen-
ça	de	outras	três	características,	chamadas	
atributos	derivados:	a	atenção	à	saúde	cen-
trada	 na	 família,	 a	 orientação	 comunitária	
e	 a	 competência	 cultural.	 Esses	 atributos	
podem	ser	avaliados	separadamente,	apesar	
de	apresentarem-se	intimamente	inter-rela-
cionados	na	prática	clínica.	Por	conseguinte,	
um	 serviço	 de	 Atenção	 Básica	 dirigido	 à	
população	pode	 ser	considerado	provedor	
de	 Atenção	 Primária	 quando	 apresenta	 os	
quatro	 atributos	 essenciais,	 aumentando	
seu	poder	de	interação	com	os	indivíduos	e	
com	a	 comunidade	 ao	 apresentar	 também	
os	atributos	derivados	já	citados.	

Esse	 marco	 teórico,	 ao	 possibilitar	 a	
identificação	dos	atributos	essenciais	da	APS	
(Acesso	de	Primeiro	Contato,	Continuidade,	
Integralidade,	Coordenação),	permite	a	iden-
tificação	de	associações	entre	tais	atributos	

Atenção Primária à
Saúde (APS)

Atributos
Essenciais

Acesso Primeiro
Contato

Continuidade

Coordenação

Integralidade

Orientação
Familiar

Orientação
Comunitária

Competência
Cultural

Atributos
Derivados

Figura	1 – Atributos	essenciais	e	derivados	da	atenção	primária	à	saúde.	(Criado	a	partir	de	Starfield,	1992).
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e	os	resultados	–	a	efetividade	-	da	atenção.	
Além	 disso,	 ao	 possibilitar	 a	 mensuração	
de	sua	extensão,	contribui	para	orientar	os	
serviços	 de	 saúde	 no	 cumprimento	 desses	
mesmos	 atributos,	 permitindo	 uma	 avalia-
ção	 de	 seu	 processo	 de	 atenção.	 Abaixo,	
apresentamos	a	definição	de	cada	um	deles	
segundo	 Starfield	 (2001)	 e	 Shi,	 Starfield	 e	
Jiahong	(2001).

-	 Primeiro	 contato:	 “implica	 acessibi-
lidade	e	utilização	dos	serviços	pelos	
usuários,	 para	 cada	 problema	 novo	
ou	 para	 cada	 novo	 episódio	 de	 um	
mesmo	problema.”

-	 Continuidade	(Longitudinalidade):	“a	
existência	 de	 uma	 fonte	 continuada	
de	 atenção,	 assim	 como	 sua	 utiliza-
ção	 ao	 longo	 do	 tempo.	 Ademais,	
a	 conexão	 entre	 a	 população	 e	 sua	
fonte	de	atenção	deve	refletir-se	em	
relações	 interpessoais	 intensas	 que	
expressem	 a	 identificação	 mútua	
entre	os	pacientes	e	seu	médico.”	A	
continuidade	pode	estar	relacionada	
ao	mesmo	médico	(ou	profissional	de	
saúde)	ou	ao	mesmo	serviço	(grupo	
de	profissionais).

-	 Integralidade:	 “A	 Atenção	 Primária	
deve	 organizar-se	 de	 forma	 tal	 que	
o	 paciente	 tenha	 todos	 os	 serviços	
de	saúde	necessários[...]	isto	implica	
a	referência	à	atenção	secundária	ou	
terciária.”	Os	profissionais	(do	serviço	
de	 saúde)	 devem	 identificar	 e	 pro-

porcionar	 as	 atividades	 preventivas	
necessárias,	 além	 de	 proporcionar	
ações	dirigidas	aos	sinais	e	sintomas	
apresentados,	 assim	 como	 para	 o	
diagnóstico	e	tratamento	das	doenças.	
“[...]	 identificar	 de	 forma	 adequada	
problemas	de	todo	tipo,	sejam	orgâ-
nicos,	funcionais	ou	sociais.“

-	 Coordenação:	 exige	 a	 existência	 de	
algum	tipo	de	continuidade	(seja	por	
meio	dos	médicos,	dos	prontuários/
registros	 ou	 ambos),	 assim	 como	 a	
identificação	 de	 problemas	 aborda-
dos	em	outro	serviço	e	a	integração	
deste	 cuidado	 no	 cuidado	 global	 do	
paciente.	 O	 provedor	 de	 atenção	
primária	 deve	 ser	 capaz	 de	 integrar	
todo	cuidado	que	o	paciente	recebe.

-	 Atenção	centrada	na	família	(Orienta-
ção	Familiar):	conhecimento	dos	fato-
res	familiares	relacionados	à	origem	e	
ao	cuidado	das	doenças.

-	 Orientação	comunitária:	refere-se	ao	
conhecimento	 do	 profissional	 sobre	
as	necessidades	da	comunidade	atra-
vés	 de	 dados	 epidemiológicos	 e	 do	
contato	 direto	 com	 a	 comunidade;	
sua	 relação	 com	 ela,	 assim	 como	 o	
planejamento	e	 a	 avaliação	conjunta	
dos	serviços.

-	 Competência	 cultural:	 refere-se	 à	
adaptação	do	profissional	de	saúde	para	
facilitar	a	relação	com	a	população	com	
características	culturais	especiais.
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Essa	 cuidadosa	 definição	 da	 APS	 deve	
guiar	as	estratégias	de	avaliação	de	serviços	
ou	 sistemas	 de	 saúde	 baseados	 na	 APS.	 A	
identificação	rigorosa	dos	atributos	citados	
é	 importante	 para	 diferenciar	 um	 serviço	
de	atenção	básica	dos	serviços	baseados	em	
APS.	 Os	 pacotes	 de	 Atenção	 Básica,	 com	
incapacidade	estrutural	de	responsabilizar-se	
por	 algo	 mais	 que	 a	 demanda	 espontânea,	
incompletos	no	que	se	refere	à	amplitude	de	
serviços	oferecidos	e	sem	complementação	
adequada	dos	outros	níveis	de	atenção,	não	
são	 estratégias	 de	 APS.	 É	 fundamental	 o	
esforço	metodológico	em	diferenciar	a	APS	
da	Atenção	Mínima	à	Saúde.	

A	ausência	de	precisão	em	identificar	e	
diferenciar	os	distintos	modelos	de	atenção	
ambulatorial	pode	comprometer	o	esforço	
científico	 de	 busca	 de	 evidências	 sobre	 a	
real	 efetividade	 da	 APS	 (SHI;	 STARFIELD;	
JIAHONG,	 2001),	 com	 conseqüências	 im-
portantes	 sobre	 a	 definição	 das	 políticas	
públicas.	Não	parece	relevante	voltar	ao	já	
antigo	debate	entre	a	atenção	primária	inte-
gral	ou	seletiva	(RIFKIN;	WALT,	1986.).

Dados	seus	atributos	de	atenção	e	sua	
concepção	 integral	 do	 processo	 de	 saúde-
doença,	 os	 serviços	 de	 APS	 são	 o	 espaço	
preferencial	para	a	promoção	da	saúde	 in-
fantil	no	âmbito	sanitário.	Ao	prover	cuidado	
de	primeiro	contato,	contínuo,	com	ênfase	

em	atividades	de	promoção	e	prevenção	e	
forte	componente	de	orientação	familiar,	os	
serviços	efetivos	de	APS	possibilitam	todas	
as	condições	para	um	acompanhamento	de	
qualidade	 da	 saúde	 da	 população	 infantil	
adscrita	a	eles.	Além	disso,	a	maior	parte	das	
intervenções	preventivas	e	curativas	dirigidas	
aos	problemas	mais	prevalentes	na	infância	é	
tecnologicamente	simples,	dispensando	cui-
dados	hospitalares.	Por	outro	lado,	quando	
forem	 necessárias	 intervenções	 tecnologi-
camente	mais	complexas,	cuidados	especia-
lizados	ou	hospitalares,	os	serviços	de	APS,	
através	da	coordenação	da	atenção,	 fazem	
a	ponte	entre	os	distintos	níveis,	mantêm	a	
continuidade	do	cuidado	e	reforçam,	 junto	
aos	outros	níveis,	a	importância	dos	fatores	
sócioambientais	sobre	a	saúde	das	crianças.

ESTUDOS	INTERNACIONAIS

Conforme	se	pode	observar	na	Figura	
2,	diversos	estudos	observacionais	e	expe-
rimentais	 evidenciaram	 o	 efeito	 da	 APS	 e	
seus	atributos	sobre	a	obtenção	de	melho-
res	indicadores	populacionais	na	saúde	das	
crianças,	 sobre	 a	 redução	 das	 iniqüidades	
no	 acesso	 ao	 sistema	 de	 saúde,	 sobre	 a	
satisfação	 dos	 usuários	 e,	 também,	 sobre	
o	aumento	da	efetividade	e	da	eficiência	da	
atenção	sanitária.
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Alpert J., Heagarty M., 
Robertson L., Kosa J., Haggerty 
R.J., 1968.

Ensaio clínico 
randomizado.

Boston, Estados 
Unidos da América 
(EUA).

Famílias de baixo nível socioeconômico 
de Boston.

Avaliar o efeito de um programa 
integral de Atenção Primária sobre 
a utilização de serviços de saúde por 
famílias de baixo nível socioeco-
nômico.

As crianças expostas ao programa de APS tiveram menor número de internações 
hospitalares, assim como menor número de cirurgias. Além disso, tiveram maior 
número de consultas de revisão de saúde que as crianças não-expostas.

Apresenta resultados muito positivos da Atenção Integral, mas não permite o 
estabelecimento de uma relação entre os resultados favoráveis e a presença dos 
atributos essenciais da APS.

Gordis L., Markowitz M., 1971. Ensaio clínico 
randomizado.

Baltimore, EUA. Todos os nascidos vivos de mães adoles-
centes do Sinai Hospital durante 3 anos na 
década de 1960.

Determinar se a Atenção Integral e 
Continuada às crianças resultava em 
melhor beneficio e maior qualidade 
da Atenção.

Somente a proporção de crianças corretamente imunizadas para pólio foi maior 
no grupo da Atenção Integral e Continuada que o grupo controle ao final do 
primeiro ano de vida.

Demonstra o efeito da Atenção Integral e Continuada sobre a imunização para 
pólio, apesar de que outros critérios de qualidade não mostraram diferenças 
(vacinação geral, consultas de puericultura, internações hospitalares, etc) 
provavelmente devido ao pequeno número de crianças estudadas (n=220). 

Hochheiser L., Woodward K., 
Charney E., 1971. 

Estudo ecológico, 
comparativo 
antes e depois de 
intervenção.

Rochester, New York, 
EUA.

População infantil de Rochester. Avaliar o efeito da introdução de um 
centro de saúde comunitário sobre a 
utilização de serviços de saúde.

Redução de 38% no número de consultas de crianças à emergência 3 anos 
depois da implantação de um Centro de Saúde Comunitário na região, enquanto 
em outras áreas o número de consultas à emergência permaneceu igual ou 
maior.

Não permite o estabelecimento de uma relação entre os resultados favoráveis 
e a presença dos atributos essenciais da APS ou uma definição mais clara do 
processo de atenção.

Gordis L., 1973. Estudo ecológico, 
comparativo 
antes e depois de 
intervenção.

Baltimore, EUA. Crianças de 5-14 anos que viviam nos 
setores censitários selecionados nos anos 
de 1960-1970.

Avaliar o efeito ecológico de progra-
mas de Atenção Integral à Saúde das 
crianças sobre a incidência de febre 
reumática. 

A incidência de febre reumática nos setores cobertos pelo Programa de Atenção 
Integral reduziu cerca de 60% comparando-se com a manutenção da mesma 
incidência de febre reumática nos outros setores estudados.

Atenção Integral parece reduzir a incidência de febre reumática através do 
maior cuidado dirigido às infecções respiratórias.

Klein M., Roghmann K., Woo-
dward K., Charney E., 1973. 

Estudo trans-
versal.

Rochester, New York, 
EUA.

População infantil de Rochester. Avaliar o efeito de um centro comu-
nitário de saúde sobre internações 
hospitalares por problemas sensíveis 
a cuidados ambulatoriais.

Menor número de hospitalizações preveníveis entre as crianças usuárias dos 
centros de APS quando comparadas às crianças não-usuárias.

Não permite o estabelecimento de uma relação entre os resultados favoráveis e a 
presença dos atributos essenciais da APS.

Dietrich A. e Marton K., 1982. Estudo de 
revisão.

Não se aplica. Revisão de 29 estudos sobre o papel da 
continuidade sobre a Atenção Sanitária.

Revisar a evidência do efeito da 
continuidade – definida de forma 
semelhante ao marco teórico de 
Starfield – sobre vários aspectos de 
Atenção Sanitária.

Dos 29 estudos revisados, somente quatro apresentavam evidências consistentes 
sobre o papel da continuidade. Esses quatro estudos apontavam que a continui-
dade tinha associação com maior satisfação dos pais e da equipe de saúde com 
o cuidado das crianças; maior adesão às consultas pediátricas em populações 
de baixo nível socioeconômico; maior adesão à terapia farmacológica durante 
doenças agudas de crianças e maior reconhecimento pelo médico de problemas 
de conduta em mães de pacientes pediátricos.

Indica o efeito benéfico da continuidade sobre vários aspectos da Atenção 
Sanitária, principalmente sobre populações vulneráveis.

Hojrdthal P. e Borchgrevink F., 
1991. 15

Estudo trans-
versal.

Noruega. Médicos de família (general practitioners) Avaliar o efeito do conhecimento dos 
médicos sobre os pacientes e o uso de 
recursos clínicos nas consultas.

O conhecimento dos médicos sobre os pacientes, principalmente as crianças, 
implicava a diminuição do tempo de consulta, o menor uso de testes diagnósti-
cos e uma maior utilização de condutas expectantes, enquanto, por outro lado, 
parecia aumentar o número de prescrições medicamentosas e de referências a 
especialistas

O conhecimento do médico sobre os pacientes, componente importante da 
continuidade da Atenção, parece exercer complexa relação com a utilização de 
recursos na consulta.

Parchman M.L. e Culler S., 
1994. 

Estudo ecológico. Pensilvânia EUA. População geral da Pensilvânia. Identificar a associação entre a 
disponibilidade de médicos de 
família e as taxas de hospitalizações 
por problemas sensíveis a cuidado 
ambulatorial.

Houve correlação significativa entre o aumento da proporção de médicos de 
família/população e a redução de hospitalizações por problemas sensíveis a 
cuidado ambulatorial.

Enfoca somente a questão do profissional médico e não possibilita uma 
caracterização mais detalhada da Atenção. Não permite o estabelecimento de 
uma relação entre os resultados favoráveis e a presença dos atributos essenciais 
da APS.

Shi L., 1994. Estudo ecológico 
comparativo. 

50 estados norte-
americanos.

População geral e bases de dados 
secundários. 

Identificar a associação entre a pro-
porção de médicos de APS/população 
e indicadores de saúde. 

Associação positiva entre a presença de melhores indicadores de saúde, entre 
eles a mortalidade neonatal e o baixo peso ao nascer, e a maior proporção 
de médicos de APS/população, controlando para co-variáveis como taxa de 
pobreza, educação, tabagismo e obesidade, entre outros.

Enfoca somente a questão do profissional médico e não possibilita uma 
caracterização mais detalhada da Atenção. Não permite o estabelecimento de 
uma relação entre os resultados favoráveis e a presença dos atributos essenciais 
da APS.

Figura	2 – Resumo	de	evidências	internacionais	da	APS	e	seus	atributos	sobre	a	saúde	infantil.
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Alpert J., Heagarty M., 
Robertson L., Kosa J., Haggerty 
R.J., 1968.

Ensaio clínico 
randomizado.

Boston, Estados 
Unidos da América 
(EUA).

Famílias de baixo nível socioeconômico 
de Boston.

Avaliar o efeito de um programa 
integral de Atenção Primária sobre 
a utilização de serviços de saúde por 
famílias de baixo nível socioeco-
nômico.

As crianças expostas ao programa de APS tiveram menor número de internações 
hospitalares, assim como menor número de cirurgias. Além disso, tiveram maior 
número de consultas de revisão de saúde que as crianças não-expostas.

Apresenta resultados muito positivos da Atenção Integral, mas não permite o 
estabelecimento de uma relação entre os resultados favoráveis e a presença dos 
atributos essenciais da APS.

Gordis L., Markowitz M., 1971. Ensaio clínico 
randomizado.

Baltimore, EUA. Todos os nascidos vivos de mães adoles-
centes do Sinai Hospital durante 3 anos na 
década de 1960.

Determinar se a Atenção Integral e 
Continuada às crianças resultava em 
melhor beneficio e maior qualidade 
da Atenção.

Somente a proporção de crianças corretamente imunizadas para pólio foi maior 
no grupo da Atenção Integral e Continuada que o grupo controle ao final do 
primeiro ano de vida.

Demonstra o efeito da Atenção Integral e Continuada sobre a imunização para 
pólio, apesar de que outros critérios de qualidade não mostraram diferenças 
(vacinação geral, consultas de puericultura, internações hospitalares, etc) 
provavelmente devido ao pequeno número de crianças estudadas (n=220). 

Hochheiser L., Woodward K., 
Charney E., 1971. 

Estudo ecológico, 
comparativo 
antes e depois de 
intervenção.

Rochester, New York, 
EUA.

População infantil de Rochester. Avaliar o efeito da introdução de um 
centro de saúde comunitário sobre a 
utilização de serviços de saúde.

Redução de 38% no número de consultas de crianças à emergência 3 anos 
depois da implantação de um Centro de Saúde Comunitário na região, enquanto 
em outras áreas o número de consultas à emergência permaneceu igual ou 
maior.

Não permite o estabelecimento de uma relação entre os resultados favoráveis 
e a presença dos atributos essenciais da APS ou uma definição mais clara do 
processo de atenção.

Gordis L., 1973. Estudo ecológico, 
comparativo 
antes e depois de 
intervenção.

Baltimore, EUA. Crianças de 5-14 anos que viviam nos 
setores censitários selecionados nos anos 
de 1960-1970.

Avaliar o efeito ecológico de progra-
mas de Atenção Integral à Saúde das 
crianças sobre a incidência de febre 
reumática. 

A incidência de febre reumática nos setores cobertos pelo Programa de Atenção 
Integral reduziu cerca de 60% comparando-se com a manutenção da mesma 
incidência de febre reumática nos outros setores estudados.

Atenção Integral parece reduzir a incidência de febre reumática através do 
maior cuidado dirigido às infecções respiratórias.

Klein M., Roghmann K., Woo-
dward K., Charney E., 1973. 

Estudo trans-
versal.

Rochester, New York, 
EUA.

População infantil de Rochester. Avaliar o efeito de um centro comu-
nitário de saúde sobre internações 
hospitalares por problemas sensíveis 
a cuidados ambulatoriais.

Menor número de hospitalizações preveníveis entre as crianças usuárias dos 
centros de APS quando comparadas às crianças não-usuárias.

Não permite o estabelecimento de uma relação entre os resultados favoráveis e a 
presença dos atributos essenciais da APS.

Dietrich A. e Marton K., 1982. Estudo de 
revisão.

Não se aplica. Revisão de 29 estudos sobre o papel da 
continuidade sobre a Atenção Sanitária.

Revisar a evidência do efeito da 
continuidade – definida de forma 
semelhante ao marco teórico de 
Starfield – sobre vários aspectos de 
Atenção Sanitária.

Dos 29 estudos revisados, somente quatro apresentavam evidências consistentes 
sobre o papel da continuidade. Esses quatro estudos apontavam que a continui-
dade tinha associação com maior satisfação dos pais e da equipe de saúde com 
o cuidado das crianças; maior adesão às consultas pediátricas em populações 
de baixo nível socioeconômico; maior adesão à terapia farmacológica durante 
doenças agudas de crianças e maior reconhecimento pelo médico de problemas 
de conduta em mães de pacientes pediátricos.

Indica o efeito benéfico da continuidade sobre vários aspectos da Atenção 
Sanitária, principalmente sobre populações vulneráveis.

Hojrdthal P. e Borchgrevink F., 
1991. 15

Estudo trans-
versal.

Noruega. Médicos de família (general practitioners) Avaliar o efeito do conhecimento dos 
médicos sobre os pacientes e o uso de 
recursos clínicos nas consultas.

O conhecimento dos médicos sobre os pacientes, principalmente as crianças, 
implicava a diminuição do tempo de consulta, o menor uso de testes diagnósti-
cos e uma maior utilização de condutas expectantes, enquanto, por outro lado, 
parecia aumentar o número de prescrições medicamentosas e de referências a 
especialistas

O conhecimento do médico sobre os pacientes, componente importante da 
continuidade da Atenção, parece exercer complexa relação com a utilização de 
recursos na consulta.

Parchman M.L. e Culler S., 
1994. 

Estudo ecológico. Pensilvânia EUA. População geral da Pensilvânia. Identificar a associação entre a 
disponibilidade de médicos de 
família e as taxas de hospitalizações 
por problemas sensíveis a cuidado 
ambulatorial.

Houve correlação significativa entre o aumento da proporção de médicos de 
família/população e a redução de hospitalizações por problemas sensíveis a 
cuidado ambulatorial.

Enfoca somente a questão do profissional médico e não possibilita uma 
caracterização mais detalhada da Atenção. Não permite o estabelecimento de 
uma relação entre os resultados favoráveis e a presença dos atributos essenciais 
da APS.

Shi L., 1994. Estudo ecológico 
comparativo. 

50 estados norte-
americanos.

População geral e bases de dados 
secundários. 

Identificar a associação entre a pro-
porção de médicos de APS/população 
e indicadores de saúde. 

Associação positiva entre a presença de melhores indicadores de saúde, entre 
eles a mortalidade neonatal e o baixo peso ao nascer, e a maior proporção 
de médicos de APS/população, controlando para co-variáveis como taxa de 
pobreza, educação, tabagismo e obesidade, entre outros.

Enfoca somente a questão do profissional médico e não possibilita uma 
caracterização mais detalhada da Atenção. Não permite o estabelecimento de 
uma relação entre os resultados favoráveis e a presença dos atributos essenciais 
da APS.

Figura	2 – Resumo	de	evidências	internacionais	da	APS	e	seus	atributos	sobre	a	saúde	infantil.
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Starfield B., 1994. Comparação 
internacional 
de dados 
secundários de 
11 países. Estudo 
ecológico.

Alemanha Ocidental, 
Austrália, Bélgica,

Canadá, Dinamarca, 
Espanha,

EUA, Finlândia, 
Holanda, Reino Unido, 
Suécia.

População geral destes 11 países e bases de 
dados secundários nacionais.

Identificar a relação entre o grau 
de orientação à APS dos sistemas 
de saúde e os indicadores de saúde 
nacionais. 

Quanto maior o grau de orientação do sistema de saúde de cada país à APS, 
maior o grau de satisfação de sua população com o sistema de saúde, melhores 
os indicadores de saúde (baixo peso ao nascer, mortalidade infantil, expectativa 
de vida, anos potenciais de vida perdidos), menores os custos totais com o 
cuidado em saúde e menor o consumo individual de medicamentos.

A definição de orientação do sistema de saúde à APS utilizada não permite 
o estabelecimento de una relação direta entre os resultados favoráveis e a 
presença dos atributos essenciais da APS. Contudo permite inferir que, quanto 
mais orientado à APS é o sistema de saúde, maior seu impacto sobre a saúde da 
população.

Ettner S.L., 1996. Estudo transver-
sal baseado em 
dados secundá-
rios (National 
Health Interview 
Survey).

EUA. População infantil com idade < 18 anos. Avaliar o efeito de uma fonte usual 
de cuidado e a prática de atividades 
preventivas.

A existência de uma fonte regular de cuidado médico não implicava a realização 
de revisões clínicas preventivas mais atualizadas do que as crianças que não 
possuíam uma fonte regular de cuidados.

Com base em dados secundários, a caracterização de fonte regular de cuidados 
utilizada neste estudo não permite discernir nem o tipo de provedor médico, 
tampouco as características do processo de atenção da fonte regular de 
cuidados.

Flocke S.A., Stange K.C. e 
Zyzanski S.J., 1998.

Estudo trans-
versal.

Ohio, EUA. Pacientes adultos e crianças de 138 médi-
cos de família, entrevistados consecutiva-
mente durante dois dias em 1994-1995.

Identificar a associação entre a 
presença dos atributos da APS e a 
realização de atividades preventivas 
definidas pelo US Preventive Service 
Task Force (USPSTF).

Foram identificadas associações positivas entre a adequada comunicação 
interpessoal (continuidade), a preferência pelo mesmo médico (continuidade), 
conhecimento acumulado do médico sobre o paciente (continuidade) e alto 
grau de coordenação com a realização adequada, quanto à idade e sexo, das 
atividades preventivas propostas pelo USPSTF.

Mostra o efeito da continuidade e da coordenação sobre a realização adequada 
de práticas preventivas, revelando a relação dos atributos com a qualidade da 
atenção.

Grossman L.K., Rich L.N. e 
Jonson C., 1998.

Ensaio clínico 
não-randomi-
zado.

Columbus, Ohio, EUA. Crianças cobertas pelo Medicaid que 
consultavam serviços de emergência por 
problemas não urgentes.

Testar a efetividade de uma 
intervenção educativa para reduzir a 
utilização de serviços de emergência 
por problemas não-urgentes.

A estratégia educativa para reforçar a utilização de uma fonte regular de 
cuidado médico pelas crianças que buscavam o serviço de emergência por 
problemas não-urgentes possibilitou a redução de 11,1-14,5% no número de 
visitas não-urgentes a serviços de emergência nos 6 meses subseqüentes, mas 
este efeito foi perdido posteriormente.

A ausência do efeito após seis meses pode ser devida à ausência de continuidade 
com a fonte regular de cuidados, já que a relação entre as crianças e os serviços 
de saúde não foram avaliadas.

Mainous III A.G. e Gill J.M., 
1998. 

Estudo trans-
versal.

Delaware, EUA. Pacientes de 0 a 64 anos do Delaware Me-
dicaid atendidos no período de 1993-1995.

Avaliar o efeito da continuidade 
com o médico ou com um serviço de 
saúde sobre as hospitalizações.

Adultos e crianças que possuíam alto grau de continuidade com um médico 
tinham menor número de hospitalizações no seguinte ano do que pacientes que 
possuíam alto grau de continuidade com um serviço de saúde, que, controlava 
variáveis demográficas e estado de saúde

A fim de obter cuidados com melhor custo-efetividade, a continuidade com um 
profissional médico parece ser mais importante do que a continuidade com um 
serviço de saúde.

Rajmil L., Starfierld B., Plasen-
cia A. e Segura A., 1998.

Estudo transver-
sal baseado em 
dados secundá-
rios (Encuesta 
de Saúde de 
Cataluña de 
1994).

Barcelona, Espanha. População infantil de Barcelona com idade 
inferior a 15 anos.

Avaliar o papel das necessidades em 
saúde e dos fatores sociais na utili-
zação dos serviços públicos de saúde 
por crianças com idade inferior a 15 
anos em Barcelona.

A universalidade do sistema de saúde possibilitou o aumento na utilização dos 
serviços por crianças com necessidades em saúde independentemente da situ-
ação socioeconômica familiar. O sistema baseado na APS possibilitou o alcance 
da eqüidade na utilização de serviços. 

O acesso universal através da APS promove a eqüidade na utilização de serviços.

Christakis D.A., Wright J.A., 
Koepsell T.D., Emerson S. e 
Connell F.A., 1999. 

Estudo 
transversal 
através de dados 
secundários.

Seattle, EUA no 
período 1993-1997.

Todos as crianças com idade inferior a 19 
anos cobertas pelo Medicaid no Children’s 
Hospital e Regional Medical Center que 
tinham ao menos quatro consultas.

Avaliar se a maior continuidade esta-
va associada com a menor utilização 
de emergências.

Crianças menores de 19 anos, que estavam no terço superior ou médio de uma 
escala de continuidade de cuidado médico, buscavam, respectivamente, 35 e 
30% menos o serviço de emergência do hospital de referência.

Efetividade da continuidade na diminuição da busca por cuidado médico em 
emergências.

Jones D.S, McNangny S.E., 
Williams M.V., Parker R.M., 
Sawyer M.F. e Rask K.J., 1999. 

Estudo trans-
versal.

Atlanta, EUA. Crianças com idade inferior a 16 anos 
que consultaram o serviço de emergência 
do Grady Memorial Hospital, em maio 
de 1992.

Identificar fatores de risco para a 
falta de continuidade do cuidado 
entre crianças que consultavam na 
emergência.

Associação entre a ausência de fonte regular de cuidado médico com consultas 
na emergência por causas não-urgentes.

Ausência de continuidade implica a consulta em emergência por causas não-
urgentes.

Shi L, Starfield B. e Kennedy B, 
Kawachi I., 1999. 

Estudo ecológico 
comparativo.

50 estados norte-
americanos.

População geral e bases de dados 
secundários.

Identificar a relação entre a 
proporção de médicos de APS, a de-
sigualdade de renda, a mortalidade 
geral e a expectativa de vida.

Quanto maior a proporção de médicos de APS menor a mortalidade geral e 
maior a expectativa de vida, independentemente da desigualdade de renda.

Enfoca somente a questão do profissional médico e não possibilita uma 
caracterização mais detalhada da atenção. Não permite o estabelecimento de 
uma relação entre os resultados favoráveis e a presença dos atributos essenciais 
da APS.

Figura	2 – Resumo	de	evidências	internacionais	da	APS	e	seus	atributos	sobre	a	saúde	infantil.
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Figura	2 – Resumo	de	evidências	internacionais	da	APS	e	seus	atributos	sobre	a	saúde	infantil.

Autores / Ano publicação Delineamento Local população Objetivos Resultados Comentários

Starfield B., 1994. Comparação 
internacional 
de dados 
secundários de 
11 países. Estudo 
ecológico.

Alemanha Ocidental, 
Austrália, Bélgica,

Canadá, Dinamarca, 
Espanha,

EUA, Finlândia, 
Holanda, Reino Unido, 
Suécia.

População geral destes 11 países e bases de 
dados secundários nacionais.

Identificar a relação entre o grau 
de orientação à APS dos sistemas 
de saúde e os indicadores de saúde 
nacionais. 

Quanto maior o grau de orientação do sistema de saúde de cada país à APS, 
maior o grau de satisfação de sua população com o sistema de saúde, melhores 
os indicadores de saúde (baixo peso ao nascer, mortalidade infantil, expectativa 
de vida, anos potenciais de vida perdidos), menores os custos totais com o 
cuidado em saúde e menor o consumo individual de medicamentos.

A definição de orientação do sistema de saúde à APS utilizada não permite 
o estabelecimento de una relação direta entre os resultados favoráveis e a 
presença dos atributos essenciais da APS. Contudo permite inferir que, quanto 
mais orientado à APS é o sistema de saúde, maior seu impacto sobre a saúde da 
população.

Ettner S.L., 1996. Estudo transver-
sal baseado em 
dados secundá-
rios (National 
Health Interview 
Survey).

EUA. População infantil com idade < 18 anos. Avaliar o efeito de uma fonte usual 
de cuidado e a prática de atividades 
preventivas.

A existência de uma fonte regular de cuidado médico não implicava a realização 
de revisões clínicas preventivas mais atualizadas do que as crianças que não 
possuíam uma fonte regular de cuidados.

Com base em dados secundários, a caracterização de fonte regular de cuidados 
utilizada neste estudo não permite discernir nem o tipo de provedor médico, 
tampouco as características do processo de atenção da fonte regular de 
cuidados.

Flocke S.A., Stange K.C. e 
Zyzanski S.J., 1998.

Estudo trans-
versal.

Ohio, EUA. Pacientes adultos e crianças de 138 médi-
cos de família, entrevistados consecutiva-
mente durante dois dias em 1994-1995.

Identificar a associação entre a 
presença dos atributos da APS e a 
realização de atividades preventivas 
definidas pelo US Preventive Service 
Task Force (USPSTF).

Foram identificadas associações positivas entre a adequada comunicação 
interpessoal (continuidade), a preferência pelo mesmo médico (continuidade), 
conhecimento acumulado do médico sobre o paciente (continuidade) e alto 
grau de coordenação com a realização adequada, quanto à idade e sexo, das 
atividades preventivas propostas pelo USPSTF.

Mostra o efeito da continuidade e da coordenação sobre a realização adequada 
de práticas preventivas, revelando a relação dos atributos com a qualidade da 
atenção.

Grossman L.K., Rich L.N. e 
Jonson C., 1998.

Ensaio clínico 
não-randomi-
zado.

Columbus, Ohio, EUA. Crianças cobertas pelo Medicaid que 
consultavam serviços de emergência por 
problemas não urgentes.

Testar a efetividade de uma 
intervenção educativa para reduzir a 
utilização de serviços de emergência 
por problemas não-urgentes.

A estratégia educativa para reforçar a utilização de uma fonte regular de 
cuidado médico pelas crianças que buscavam o serviço de emergência por 
problemas não-urgentes possibilitou a redução de 11,1-14,5% no número de 
visitas não-urgentes a serviços de emergência nos 6 meses subseqüentes, mas 
este efeito foi perdido posteriormente.

A ausência do efeito após seis meses pode ser devida à ausência de continuidade 
com a fonte regular de cuidados, já que a relação entre as crianças e os serviços 
de saúde não foram avaliadas.

Mainous III A.G. e Gill J.M., 
1998. 

Estudo trans-
versal.

Delaware, EUA. Pacientes de 0 a 64 anos do Delaware Me-
dicaid atendidos no período de 1993-1995.

Avaliar o efeito da continuidade 
com o médico ou com um serviço de 
saúde sobre as hospitalizações.

Adultos e crianças que possuíam alto grau de continuidade com um médico 
tinham menor número de hospitalizações no seguinte ano do que pacientes que 
possuíam alto grau de continuidade com um serviço de saúde, que, controlava 
variáveis demográficas e estado de saúde

A fim de obter cuidados com melhor custo-efetividade, a continuidade com um 
profissional médico parece ser mais importante do que a continuidade com um 
serviço de saúde.

Rajmil L., Starfierld B., Plasen-
cia A. e Segura A., 1998.

Estudo transver-
sal baseado em 
dados secundá-
rios (Encuesta 
de Saúde de 
Cataluña de 
1994).

Barcelona, Espanha. População infantil de Barcelona com idade 
inferior a 15 anos.

Avaliar o papel das necessidades em 
saúde e dos fatores sociais na utili-
zação dos serviços públicos de saúde 
por crianças com idade inferior a 15 
anos em Barcelona.

A universalidade do sistema de saúde possibilitou o aumento na utilização dos 
serviços por crianças com necessidades em saúde independentemente da situ-
ação socioeconômica familiar. O sistema baseado na APS possibilitou o alcance 
da eqüidade na utilização de serviços. 

O acesso universal através da APS promove a eqüidade na utilização de serviços.

Christakis D.A., Wright J.A., 
Koepsell T.D., Emerson S. e 
Connell F.A., 1999. 

Estudo 
transversal 
através de dados 
secundários.

Seattle, EUA no 
período 1993-1997.

Todos as crianças com idade inferior a 19 
anos cobertas pelo Medicaid no Children’s 
Hospital e Regional Medical Center que 
tinham ao menos quatro consultas.

Avaliar se a maior continuidade esta-
va associada com a menor utilização 
de emergências.

Crianças menores de 19 anos, que estavam no terço superior ou médio de uma 
escala de continuidade de cuidado médico, buscavam, respectivamente, 35 e 
30% menos o serviço de emergência do hospital de referência.

Efetividade da continuidade na diminuição da busca por cuidado médico em 
emergências.

Jones D.S, McNangny S.E., 
Williams M.V., Parker R.M., 
Sawyer M.F. e Rask K.J., 1999. 

Estudo trans-
versal.

Atlanta, EUA. Crianças com idade inferior a 16 anos 
que consultaram o serviço de emergência 
do Grady Memorial Hospital, em maio 
de 1992.

Identificar fatores de risco para a 
falta de continuidade do cuidado 
entre crianças que consultavam na 
emergência.

Associação entre a ausência de fonte regular de cuidado médico com consultas 
na emergência por causas não-urgentes.

Ausência de continuidade implica a consulta em emergência por causas não-
urgentes.

Shi L, Starfield B. e Kennedy B, 
Kawachi I., 1999. 

Estudo ecológico 
comparativo.

50 estados norte-
americanos.

População geral e bases de dados 
secundários.

Identificar a relação entre a 
proporção de médicos de APS, a de-
sigualdade de renda, a mortalidade 
geral e a expectativa de vida.

Quanto maior a proporção de médicos de APS menor a mortalidade geral e 
maior a expectativa de vida, independentemente da desigualdade de renda.

Enfoca somente a questão do profissional médico e não possibilita uma 
caracterização mais detalhada da atenção. Não permite o estabelecimento de 
uma relação entre os resultados favoráveis e a presença dos atributos essenciais 
da APS.
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Autores / Ano publicação Delineamento Local população Objetivos Resultados Comentários

Villalbí J.R., Guarga A., Pasarín 
M.I., Gil M., Borrel C., Ferrán 
M. e Cirera E., 1999. 

Estudo transver-
sal: comparação 
das taxas de 
mortalidade no 
período 1984-
1996 em três 
áreas de nível 
socioeconômico 
homogêneo 
em função do 
desenvolvimento 
da reforma dos 
serviços públicos 
de Atenção Pri-
mária à Saúde.

Barcelona, Espanha. A população das 23 áreas básicas de 
menor nível socioeconômico da cidade de 
Barcelona, com três graus distintos de 
execução da reforma de APS. 

Avaliar o impacto da reforma da 
Atenção Primária sobre a saúde da 
população.

A diminuição da mortalidade geral e da mortalidade por doenças cerebrovas-
culares ou por hipertensão estava relacionada ao grau de reforma dos serviços 
locais de saúde com relação ao modelo de APS. Quanto mais antigo o início da 
reforma de APS, maior a diminuição da mortalidade citada.

Não permite o estabelecimento de uma relação entre os resultados favoráveis e 
a presença dos atributos essenciais da APS. Contudo permite inferir que, quanto 
mais avançada a APS, maior seu impacto sobre a saúde da população.

Rajmil L., Borrell C., Starfield 
B., Fernandez E., Serra V., 
Schiaffino A., Segura A., 2000.

Estudo trans-
versal utilizando 
dados da Encues-
ta de Salud de 
Cataluña de 
1994.

Catalunha, Espanha Amostra representativa das crianças com 
idade inferior a 15 anos da Catalunha.

Avaliar a presença de desigualdades 
socioeconômicas na utilização de 
serviços de saúde entre crianças 
cobertas pelo Sistema Nacional de 
Saúde e crianças com cobertura 
dupla (Sistema Nacional de Saúde 
mais seguro de saúde privado/em-
presarial).

Não foram identificadas desigualdades na utilização de serviços de saúde entre 
os dois grupos de crianças. Por outro lado, as crianças com dupla cobertura 
utilizavam mais serviços que são oferecidos parcialmente pelo Sistema Nacional 
de Saúde (Odontologia).

Sistemas Nacionais de Saúde com uma forte rede de APS, como o espanhol, pare-
cem reduzir as desigualdades socioeconômicas de acesso e utilização de serviços 
de saúde pelas crianças.

Shi L. e Starfield B., 2000. Estudo ecológico 
comparativo.

50 estados norte-
americanos.

População geral e bases de dados 
secundários.

Identificar a associação entre pro-
porção de médicos de APS/população 
e a saúde autopercebida.

Quanto pior a situação econômica, pior a autopercepção de saúde, enquanto 
que a associação entre a auto-percepção de saúde e a proporção de médicos 
de APS/população era positiva. Além disso, a maior proporção de médicos de 
APS/população teve o efeito de reduzir a relação negativa entre o baixo nível 
econômico e a autopercepção de saúde.

Enfoca somente a questão do profissional médico e não possibilita uma 
caracterização mais detalhada da Atenção. Não permite o estabelecimento de 
uma relação entre os resultados favoráveis e a presença dos atributos essenciais 
da APS. 

Starfield B. e Shi L., 2002. Estudo ecológico. 
Comparação 
internacional 
de dados 
secundários de 
13 países. 

Alemanha, Austrália, 
Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Espanha, 
EUA, Finlândia, 
França, Holanda, 
Japão, Reino Unido, 
Suécia.

População geral destes 13 países e bases 
de dados secundários nacionais.

Identificar a relação entre o grau 
de orientação em direção à APS dos 
sistemas de saúde e os indicadores de 
saúde nacionais.

Sistemas nacionais de saúde com forte estrutura e orientação em direção à APS 
possuíam melhores indicadores populacionais de saúde infantil (mortalidade 
pós-neonatal e baixo peso ao nascer), com menores custos do que sistemas de 
saúde caracterizados por ter menor orientação à APS

Não permite o estabelecimento de uma relação entre os resultados favoráveis e a 
presença dos atributos essenciais da APS. Entretanto permite inferir que, quanto 
mais orientado à APS é o sistema de saúde, maior seu impacto sobre a saúde da 
população.

Shi L., Macinko J., Starfield 
B., Xu J., Regan J., Politzer R., 
Wulu J., 2004.

Estudo ecológico. EUA. Amostra representativa da população 
infantil de 50 estados dos EUA.

Identificar em que extensão a oferta 
de médicos de Atenção Primária 
moderava a associação entre desi-
gualdade social, mortalidade infantil 
e baixo peso ao nascer.

Demonstrou que, nas áreas geográficas com maior proporção de médicos de 
APS/população, havia significativamente menor mortalidade infantil e taxas 
menores de baixo peso ao nascer do que áreas com menor proporção de médicos 
de APS/população.

Enfoca somente a questão do profissional médico e não possibilita uma 
caracterização mais detalhada da Atenção. Não permite o estabelecimento de 
uma relação entre os resultados favoráveis e a presença dos atributos essenciais 
da APS.

Figura	2 – Resumo	de	evidências	internacionais	da	APS	e	seus	atributos	sobre	a	saúde	infantil.
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Autores / Ano publicação Delineamento Local população Objetivos Resultados Comentários

Villalbí J.R., Guarga A., Pasarín 
M.I., Gil M., Borrel C., Ferrán 
M. e Cirera E., 1999. 

Estudo transver-
sal: comparação 
das taxas de 
mortalidade no 
período 1984-
1996 em três 
áreas de nível 
socioeconômico 
homogêneo 
em função do 
desenvolvimento 
da reforma dos 
serviços públicos 
de Atenção Pri-
mária à Saúde.

Barcelona, Espanha. A população das 23 áreas básicas de 
menor nível socioeconômico da cidade de 
Barcelona, com três graus distintos de 
execução da reforma de APS. 

Avaliar o impacto da reforma da 
Atenção Primária sobre a saúde da 
população.

A diminuição da mortalidade geral e da mortalidade por doenças cerebrovas-
culares ou por hipertensão estava relacionada ao grau de reforma dos serviços 
locais de saúde com relação ao modelo de APS. Quanto mais antigo o início da 
reforma de APS, maior a diminuição da mortalidade citada.

Não permite o estabelecimento de uma relação entre os resultados favoráveis e 
a presença dos atributos essenciais da APS. Contudo permite inferir que, quanto 
mais avançada a APS, maior seu impacto sobre a saúde da população.

Rajmil L., Borrell C., Starfield 
B., Fernandez E., Serra V., 
Schiaffino A., Segura A., 2000.

Estudo trans-
versal utilizando 
dados da Encues-
ta de Salud de 
Cataluña de 
1994.

Catalunha, Espanha Amostra representativa das crianças com 
idade inferior a 15 anos da Catalunha.

Avaliar a presença de desigualdades 
socioeconômicas na utilização de 
serviços de saúde entre crianças 
cobertas pelo Sistema Nacional de 
Saúde e crianças com cobertura 
dupla (Sistema Nacional de Saúde 
mais seguro de saúde privado/em-
presarial).

Não foram identificadas desigualdades na utilização de serviços de saúde entre 
os dois grupos de crianças. Por outro lado, as crianças com dupla cobertura 
utilizavam mais serviços que são oferecidos parcialmente pelo Sistema Nacional 
de Saúde (Odontologia).

Sistemas Nacionais de Saúde com uma forte rede de APS, como o espanhol, pare-
cem reduzir as desigualdades socioeconômicas de acesso e utilização de serviços 
de saúde pelas crianças.

Shi L. e Starfield B., 2000. Estudo ecológico 
comparativo.

50 estados norte-
americanos.

População geral e bases de dados 
secundários.

Identificar a associação entre pro-
porção de médicos de APS/população 
e a saúde autopercebida.

Quanto pior a situação econômica, pior a autopercepção de saúde, enquanto 
que a associação entre a auto-percepção de saúde e a proporção de médicos 
de APS/população era positiva. Além disso, a maior proporção de médicos de 
APS/população teve o efeito de reduzir a relação negativa entre o baixo nível 
econômico e a autopercepção de saúde.

Enfoca somente a questão do profissional médico e não possibilita uma 
caracterização mais detalhada da Atenção. Não permite o estabelecimento de 
uma relação entre os resultados favoráveis e a presença dos atributos essenciais 
da APS. 

Starfield B. e Shi L., 2002. Estudo ecológico. 
Comparação 
internacional 
de dados 
secundários de 
13 países. 

Alemanha, Austrália, 
Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Espanha, 
EUA, Finlândia, 
França, Holanda, 
Japão, Reino Unido, 
Suécia.

População geral destes 13 países e bases 
de dados secundários nacionais.

Identificar a relação entre o grau 
de orientação em direção à APS dos 
sistemas de saúde e os indicadores de 
saúde nacionais.

Sistemas nacionais de saúde com forte estrutura e orientação em direção à APS 
possuíam melhores indicadores populacionais de saúde infantil (mortalidade 
pós-neonatal e baixo peso ao nascer), com menores custos do que sistemas de 
saúde caracterizados por ter menor orientação à APS

Não permite o estabelecimento de uma relação entre os resultados favoráveis e a 
presença dos atributos essenciais da APS. Entretanto permite inferir que, quanto 
mais orientado à APS é o sistema de saúde, maior seu impacto sobre a saúde da 
população.

Shi L., Macinko J., Starfield 
B., Xu J., Regan J., Politzer R., 
Wulu J., 2004.

Estudo ecológico. EUA. Amostra representativa da população 
infantil de 50 estados dos EUA.

Identificar em que extensão a oferta 
de médicos de Atenção Primária 
moderava a associação entre desi-
gualdade social, mortalidade infantil 
e baixo peso ao nascer.

Demonstrou que, nas áreas geográficas com maior proporção de médicos de 
APS/população, havia significativamente menor mortalidade infantil e taxas 
menores de baixo peso ao nascer do que áreas com menor proporção de médicos 
de APS/população.

Enfoca somente a questão do profissional médico e não possibilita uma 
caracterização mais detalhada da Atenção. Não permite o estabelecimento de 
uma relação entre os resultados favoráveis e a presença dos atributos essenciais 
da APS.
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Os	 resultados	 dos	 estudos	 citados	 na	
Figura	2	demonstram	que	as	evidências	so-
bre	a	relação	entre	os	atributos	da	APS	e	o	
impacto	no	desfecho	em	saúde	não	são	muito	
freqüentes.	Dentre	esses,	poucos	apresen-
tam	delineamentos	experimentais	–	apenas	
três	 estudos.	 Além	 disso,	 alguns	 estudos	
apresentam	 dificuldades	 na	 caracterização	

da	APS	ou	de	seus	atributos.	Mesmo	que	os	
estudos	apresentados	sejam	relevantes	para	a	
organização	de	serviços	de	Atenção	Primária	
com	maior	resolutividade	e	de	maior	qualida-
de,	ainda	é	necessário	maior	aprimoramento	
no	delineamento	para	avaliar	a	relação	entre	
os	atributos	da	APS	e	resultados	em	saúde	
com	maior	efetividade.

Autores / Ano de publicação Delineamento Local População Objetivos Resultados Comentários

Halal I.S., Sparrenberger F., 
Bertoni A.M., Ciacomet C., Seibel 
C.E., Lahude F.M., Magalhães G.A., 
Barreto L. e Lira R.C.A., 1994. 

Estudo transversal. Pelotas, RS. Usuários adultos e crianças de dois 
serviços públicos de Atenção Básica vin-
culados à Faculdade de Medicina local, 
entre outubro e novembro de 1992.

Avaliar a capacidade resolutiva e a 
satisfação dos pacientes e dos profis-
sionais da rede de APS de Pelotas.

Evidenciou um alto grau – 88% - de resolutividade percebida pelo paciente (ou 
pelo cuidador). A resolutividade percebida estava significativamente relacionada 
com a satisfação com a atenção recebida. 

Indicou a possibilidade de uma associação entre a qualidade da relação médico-
paciente na Atenção Básica com sua própria efetividade; entretanto não houve 
caracterização clara dos atributos da APS ou do processo de atenção.

Ministério da Saúde, 2000. Estudo descritivo. 24 estados 
brasileiros.

75% das equipes do PSF do país em 
1999.

Avaliar a implantação e funcionamen-
to de todas as equipes do PSF do país 
implantadas até dezembro de 1998.

A pesquisa indicou que 85% das equipes trabalhavam com áreas territoriais 
definidas e 71%, com prontuários familiares. A oferta de pré-natal, puericul-
tura, imunização, métodos de planejamento familiar e consultas com médicos 
e enfermeiras haviam aumentado consideravelmente. Por outro lado, a disponibi-
lidade de equipamentos não era adequada: 60% das equipes tinham quantidade 
insuficiente de material de educação para a saúde, 65% das equipes tinham 
material suficiente para a realização de todos os exames preventivos de câncer 
do colo uterino necessários, e 15% das equipes tinham condições materiais 
e disponibilidade de exames de laboratório para a realização completa do 
acompanhamento pré-natal.

Essa avaliação demonstrou o avanço de alguns aspectos do processo de trabalho 
em APS (território, ênfase familiar), mas também evidenciou a precariedade 
de condições estruturais, um importante fator de limitação para Atenção de 
qualidade.

Santos I.S., Baroni R.C., Minotto I. 
e Klumb A.G., 2000.

Estudo transversal. Pelotas, RS. Mães no pós-parto imediato em quatro 
maternidades de Pelotas entre março e 
abril de 1997.

Caracterizar a qualidade da atenção 
pré-natal no pós-parto imediato.

Observou-se que nos serviços públicos de Atenção Básica se realizaram menos 
exames ginecológicos e de mama, menos orientações sobre a amamentação e 
menor uso de sulfato ferroso que no pré-natal realizado em hospitais públicos ou 
em clínicas particulares.

Esses resultados indicam uma baixa qualidade da atenção pré-natal nos 
serviços de Atenção Básica de Pelotas, considerando-se intervenções simples e 
de baixo custo. Entretanto, não se especificaram as características do processo 
de Atenção na APS ou a presença de seus atributos.

Santos S.R., Cunha A.J.L.A, Gambá 
C.M., Machado F.G.,Leal Filho 
J.M.M. e Moreira N.L.M., 2000. 

Estudo transversal 
com amostragem 
por conveniência

Teresópolis, Rio 
de Janeiro.

População infantil com idade < 1 ano. Identificar a cobertura dos cuidados 
primários prestados à população 
materno-infantil.

Demonstrou uma baixa cobertura de atividades de promoção, prevenção e 
vigilância nas crianças, como a vigilância do crescimento.

Indicava a baixa qualidade da assistência na Atenção Básica, com resultados 
ainda mais alarmantes, já que a população mais vulnerável estava sub-repre-
sentada neste estudo. Entretanto, não foram especificadas as características do 
processo de Atenção em APS ou a presença de seus atributos.

Svitone E.C., Garfield R., Vasconce-
los M.I. e Craveiro V.A., 2000. 

Estudo comparativo 
de dados secundá-
rios antes e depois 
de una intervenção 
(PACS-PSF).

Ceará. População do estado de Ceará. Comparar indicadores de saúde de 
fontes de dados secundários antes e 
depois da introdução do Programa 
PACS-PSF no Ceará.

Redução de 48% para 23% no número de crianças mortas por diarréia / ano; 
aumento no número de crianças menores de 3 anos de idade que tiveram pelo 
menos uma consulta médica (5 para 50%); aumento no número de gestantes 
que realizaram pré-natal, no número de crianças com registro do peso no gráfico 
de crescimento, do uso do soro de re-hidratação em episódios de diarréia e de 
crianças com a vacinação básica atualizada, além de diminuição na mortalidade 
infantil de 32%entre 1987 e 1990 ,no Ceará (95 para 65 por 1.000 nascidos 
vivos), enquanto no Brasil foi de 10% (52 para 47 por 1.000 nascidos vivos).

Uma das primeiras evidências sobre o papel deste novo modelo de Atenção Bási-
ca - PACS-PSF no Ceará, um estado com fortes desigualdades socioeconômicas e 
pioneiro na implantação dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS.

Figura	3 – Resumo	de	evidências	brasileiras	da	APS	e	seus	atributos	sobre	a	saúde	infantil.
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REVISÃO	DA	LITERATURA	
NACIONAL

Apesar	 do	 crescimento	 da	 produção	 de	
conhecimento	nacional	sobre	APS	nos	últimos	
anos	 (HARZHEIM	 et	 al.,	 2005),	 ainda	 são	
reduzidas	 as	 evidências	 sobre	 a	 efetividade	
de	estratégias	de	Atenção	Básica,	de	Atenção	
Primária	ou	do	Programa	Saúde	da	Família	-	PSF	
sobre	a	saúde	infantil	no	Brasil.	Muitos	estudos	

têm	enfoque	estritamente	local,	com	resultados	
divergentes	sobre	a	efetividade	de	intervenções	
típicas	de	APS.	Além	disso,	em	poucos	estudos,	
houve	 intencionalidade	 de	 medir	 as	 caracte-
rísticas	 do	 processo	 de	 atenção,	 dificultando	
a	 identificação	 das	 variáveis	 desse	 processo	
que	se	relacionassem	com	os	atributos	da	APS	
ou	 com	 os	 resultados	 obtidos.	 Na	 Figura	 3,	
apresentamos	 alguns	 estudos	 brasileiros	 que	
permitem	ilustrar	a	realidade	nacional.

Figura	3 – Resumo	de	evidências	brasileiras	da	APS	e	seus	atributos	sobre	a	saúde	infantil.

Autores / Ano de publicação Delineamento Local População Objetivos Resultados Comentários

Halal I.S., Sparrenberger F., 
Bertoni A.M., Ciacomet C., Seibel 
C.E., Lahude F.M., Magalhães G.A., 
Barreto L. e Lira R.C.A., 1994. 

Estudo transversal. Pelotas, RS. Usuários adultos e crianças de dois 
serviços públicos de Atenção Básica vin-
culados à Faculdade de Medicina local, 
entre outubro e novembro de 1992.

Avaliar a capacidade resolutiva e a 
satisfação dos pacientes e dos profis-
sionais da rede de APS de Pelotas.

Evidenciou um alto grau – 88% - de resolutividade percebida pelo paciente (ou 
pelo cuidador). A resolutividade percebida estava significativamente relacionada 
com a satisfação com a atenção recebida. 

Indicou a possibilidade de uma associação entre a qualidade da relação médico-
paciente na Atenção Básica com sua própria efetividade; entretanto não houve 
caracterização clara dos atributos da APS ou do processo de atenção.

Ministério da Saúde, 2000. Estudo descritivo. 24 estados 
brasileiros.

75% das equipes do PSF do país em 
1999.

Avaliar a implantação e funcionamen-
to de todas as equipes do PSF do país 
implantadas até dezembro de 1998.

A pesquisa indicou que 85% das equipes trabalhavam com áreas territoriais 
definidas e 71%, com prontuários familiares. A oferta de pré-natal, puericul-
tura, imunização, métodos de planejamento familiar e consultas com médicos 
e enfermeiras haviam aumentado consideravelmente. Por outro lado, a disponibi-
lidade de equipamentos não era adequada: 60% das equipes tinham quantidade 
insuficiente de material de educação para a saúde, 65% das equipes tinham 
material suficiente para a realização de todos os exames preventivos de câncer 
do colo uterino necessários, e 15% das equipes tinham condições materiais 
e disponibilidade de exames de laboratório para a realização completa do 
acompanhamento pré-natal.

Essa avaliação demonstrou o avanço de alguns aspectos do processo de trabalho 
em APS (território, ênfase familiar), mas também evidenciou a precariedade 
de condições estruturais, um importante fator de limitação para Atenção de 
qualidade.

Santos I.S., Baroni R.C., Minotto I. 
e Klumb A.G., 2000.

Estudo transversal. Pelotas, RS. Mães no pós-parto imediato em quatro 
maternidades de Pelotas entre março e 
abril de 1997.

Caracterizar a qualidade da atenção 
pré-natal no pós-parto imediato.

Observou-se que nos serviços públicos de Atenção Básica se realizaram menos 
exames ginecológicos e de mama, menos orientações sobre a amamentação e 
menor uso de sulfato ferroso que no pré-natal realizado em hospitais públicos ou 
em clínicas particulares.

Esses resultados indicam uma baixa qualidade da atenção pré-natal nos 
serviços de Atenção Básica de Pelotas, considerando-se intervenções simples e 
de baixo custo. Entretanto, não se especificaram as características do processo 
de Atenção na APS ou a presença de seus atributos.

Santos S.R., Cunha A.J.L.A, Gambá 
C.M., Machado F.G.,Leal Filho 
J.M.M. e Moreira N.L.M., 2000. 

Estudo transversal 
com amostragem 
por conveniência

Teresópolis, Rio 
de Janeiro.

População infantil com idade < 1 ano. Identificar a cobertura dos cuidados 
primários prestados à população 
materno-infantil.

Demonstrou uma baixa cobertura de atividades de promoção, prevenção e 
vigilância nas crianças, como a vigilância do crescimento.

Indicava a baixa qualidade da assistência na Atenção Básica, com resultados 
ainda mais alarmantes, já que a população mais vulnerável estava sub-repre-
sentada neste estudo. Entretanto, não foram especificadas as características do 
processo de Atenção em APS ou a presença de seus atributos.

Svitone E.C., Garfield R., Vasconce-
los M.I. e Craveiro V.A., 2000. 

Estudo comparativo 
de dados secundá-
rios antes e depois 
de una intervenção 
(PACS-PSF).

Ceará. População do estado de Ceará. Comparar indicadores de saúde de 
fontes de dados secundários antes e 
depois da introdução do Programa 
PACS-PSF no Ceará.

Redução de 48% para 23% no número de crianças mortas por diarréia / ano; 
aumento no número de crianças menores de 3 anos de idade que tiveram pelo 
menos uma consulta médica (5 para 50%); aumento no número de gestantes 
que realizaram pré-natal, no número de crianças com registro do peso no gráfico 
de crescimento, do uso do soro de re-hidratação em episódios de diarréia e de 
crianças com a vacinação básica atualizada, além de diminuição na mortalidade 
infantil de 32%entre 1987 e 1990 ,no Ceará (95 para 65 por 1.000 nascidos 
vivos), enquanto no Brasil foi de 10% (52 para 47 por 1.000 nascidos vivos).

Uma das primeiras evidências sobre o papel deste novo modelo de Atenção Bási-
ca - PACS-PSF no Ceará, um estado com fortes desigualdades socioeconômicas e 
pioneiro na implantação dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS.
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Autores / Ano de publicação Delineamento Local População Objetivos Resultados Comentários

Conill E.M., 2002. Metodologia quanti-
qualitativa: leitura 
de documentos, 
entrevistas semi-
estruturadas a 
informantes-chave 
(gestores e usuá-
rios), observações 
de campo e análise 
de dados secun-
dários - Sistema 
de Informação da 
Atenção Básica 
(SIAB).

Florianópolis, 
Santa Catarina,

5 equipes do PSF de Florianópolis, seus 
profissionais e sua população adscrita, 
entre 1994-2000.

Avaliar a implantação e o processo de 
Atenção do PSF em Florianópolis.

Foram identificados aspectos negativos relacionados à baixa proporção de 
recursos humanos por população adscrita e às dificuldades de acesso em nível 
secundário da Atenção. Aspectos positivos: a presença dos Agentes Comunitários 
de Saúde e seu papel como visitadores domiciliares e a prática assistencial de 
toda a equipe, centrada na integralidade, com forte componente de promoção de 
saúde e de prevenção de doenças.

As conclusões indicaram aspectos contraditórios na implantação e no funciona-
mento das equipes do PSF, com baixa coordenação (potencialidade de referência 
e contra-referência) e dificuldades de acesso.

Trad L.A.B., Bastos A.C.S., Santana 
E.M., Nunes M.O., 2002.

Estudo etnográfico 
(grupos focais e 
entrevistas a infor-
mantes-chave).

5 municípios 
do interior do 
Estado da Bahia, 
em 2000.

População adscrita às equipes do PSF 
estudadas.

Avaliar qualitativamente a satisfação 
dos usuários das equipes do PSF.

Identificou-se alto grau de satisfação dos usuários ao maior acesso aos médicos, 
à melhora do nível de informação sobre o processo saúde-doença e à existência 
de visitas domiciliares. Níveis baixos de satisfação estavam associados à 
existência de filas para a realização de consultas médicas e dificuldade de acesso 
ao nível secundário e terciário da Atenção.

Indica a existência de melhoria parcial no acesso ao nível primário e relação à 
orientação comunitária e à competência cultural das equipes, mas com baixa 
satisfação relacionada à coordenação e ao acesso às consultas médicas. 

Ferreira M.L.M, Ferreira L.O. C., 
Silva A. A., Batista-Filho M., 2003.

Estudo comparativo 
antes e depois de 
uma intervenção.

Caruaru, 
Pernambuco.

Crianças entre 6-24 meses de idade em 
áreas de atuação de equipes do PSF em 
Caruaru.

Avaliar a efetividade da aplicação do 
sulfato ferroso em doses semanais a 
crianças em risco para anemia.

Ao fim de seis meses, observou-se uma redução na prevalência de anemia, de 
77,5% para 40.3% na população estudada.

Apesar de limitações metodológicas, foi demonstrado que uma intervenção sim-
ples pode ter êxito na prevenção de doenças infantis dentro do contexto do PSF.

Figueiras A.C.M., Puccini R.F. Silva 
E.M.K. e Pedromônico M.R.M., 
2003. 

Estudo transversal. Belém, Pará, em 
2001.

Médicos de equipes do PSF e das 
Unidades Sanitárias (USs) e as mães 
das crianças menores de 5 anos de 
idade que consultavam nas respectivas 
unidades.

Comparar a prática de vigilância do 
desenvolvimento infantil realizado 
pelos médicos do PSF e pelos médicos 
das Unidades Sanitárias.

As respostas dos médicos e das mães foram contraditórias. Para as três 
atividades de vigilância analisadas – verificação da opinião das mães sobre o 
desenvolvimento, realização do exame físico de rotina sobre o desenvolvimento 
e orientações às mães sobre o desenvolvimento infantil – entre 65-70% dos 
médicos responderam realizar as três atividades, enquanto somente 15-28% das 
mães responderam que os médicos as realizavam.

Indicou uma fraca atuação preventiva (integralidade) por parte dos profissio-
nais ou, pelo menos, um baixo nível de comunicação (continuidade) entre os 
médicos de Atenção Básica de Belém e as mães das crianças acompanhadas.

Lessa A.C., Devicenzi M.U. e 
Sigulem D.M., 2003.

Estudo comparativo 
antes e depois de 
uma intervenção.

São Paulo, São 
Paulo.

População infantil adscrita a um centro 
de Atenção Básica à Saúde. 

Comparar aspectos nutricionais de 
dois grupos de crianças entre 12 e 
24 meses de idade antes e depois do 
estabelecimento de um programa de 
prevenção de carências nutricionais

Depois do estabelecimento do Programa, foram observadas diferenças significati-
vas quanto ao maior tempo de aleitamento materno exclusivo, menor prevalência 
de desnutrição, de risco nutricional e de anemia nas crianças.

Apesar de limitações metodológicas, demonstrou que uma intervenção simples 
pode ter êxito na prevenção de doenças infantis dentro do contexto do PSF.

Moura E.R.F., Holanda Junior F. e 
Rodríguez M.S.P., 2003. 

Estudo descritivo. 8 municípios do 
interior de Ceará, 
em 2001.

Gestantes em acompanhamento pré-
natal em equipes do PSF.

Avaliar a cobertura e a qualidade 
da Atenção pré-natal realizada por 
equipes do PSF.

Identificou-se grande cobertura da Atenção pré-natal, com cerca de 90% das 
gestantes em acompanhamento mensal por Agente Comunitário de Saúde, com 
proporção semelhante de vacinação adequada para o tétano, mas com baixa cap-
tação das gestantes durante o primeiro trimestre (58%) e com reduzido número 
de gestantes com mais de 6 consultas pré-natais (18%), sendo a maior parte 
destas consultas realizadas somente por enfermeiras.

Estes números indicaram melhor cobertura frente a estudos anteriores conduzi-
dos na região, mas ainda indicaram uma atuação incipiente da equipe frente à 
integralidade e à continuidade da Atenção pré-natal.

Figura	3 – Resumo	de	evidências	brasileiras	da	APS	e	seus	atributos	sobre	a	saúde	infantil.
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Figura	3 – Resumo	de	evidências	brasileiras	da	APS	e	seus	atributos	sobre	a	saúde	infantil.

Autores / Ano de publicação Delineamento Local População Objetivos Resultados Comentários

Conill E.M., 2002. Metodologia quanti-
qualitativa: leitura 
de documentos, 
entrevistas semi-
estruturadas a 
informantes-chave 
(gestores e usuá-
rios), observações 
de campo e análise 
de dados secun-
dários - Sistema 
de Informação da 
Atenção Básica 
(SIAB).

Florianópolis, 
Santa Catarina,

5 equipes do PSF de Florianópolis, seus 
profissionais e sua população adscrita, 
entre 1994-2000.

Avaliar a implantação e o processo de 
Atenção do PSF em Florianópolis.

Foram identificados aspectos negativos relacionados à baixa proporção de 
recursos humanos por população adscrita e às dificuldades de acesso em nível 
secundário da Atenção. Aspectos positivos: a presença dos Agentes Comunitários 
de Saúde e seu papel como visitadores domiciliares e a prática assistencial de 
toda a equipe, centrada na integralidade, com forte componente de promoção de 
saúde e de prevenção de doenças.

As conclusões indicaram aspectos contraditórios na implantação e no funciona-
mento das equipes do PSF, com baixa coordenação (potencialidade de referência 
e contra-referência) e dificuldades de acesso.

Trad L.A.B., Bastos A.C.S., Santana 
E.M., Nunes M.O., 2002.

Estudo etnográfico 
(grupos focais e 
entrevistas a infor-
mantes-chave).

5 municípios 
do interior do 
Estado da Bahia, 
em 2000.

População adscrita às equipes do PSF 
estudadas.

Avaliar qualitativamente a satisfação 
dos usuários das equipes do PSF.

Identificou-se alto grau de satisfação dos usuários ao maior acesso aos médicos, 
à melhora do nível de informação sobre o processo saúde-doença e à existência 
de visitas domiciliares. Níveis baixos de satisfação estavam associados à 
existência de filas para a realização de consultas médicas e dificuldade de acesso 
ao nível secundário e terciário da Atenção.

Indica a existência de melhoria parcial no acesso ao nível primário e relação à 
orientação comunitária e à competência cultural das equipes, mas com baixa 
satisfação relacionada à coordenação e ao acesso às consultas médicas. 

Ferreira M.L.M, Ferreira L.O. C., 
Silva A. A., Batista-Filho M., 2003.

Estudo comparativo 
antes e depois de 
uma intervenção.

Caruaru, 
Pernambuco.

Crianças entre 6-24 meses de idade em 
áreas de atuação de equipes do PSF em 
Caruaru.

Avaliar a efetividade da aplicação do 
sulfato ferroso em doses semanais a 
crianças em risco para anemia.

Ao fim de seis meses, observou-se uma redução na prevalência de anemia, de 
77,5% para 40.3% na população estudada.

Apesar de limitações metodológicas, foi demonstrado que uma intervenção sim-
ples pode ter êxito na prevenção de doenças infantis dentro do contexto do PSF.

Figueiras A.C.M., Puccini R.F. Silva 
E.M.K. e Pedromônico M.R.M., 
2003. 

Estudo transversal. Belém, Pará, em 
2001.

Médicos de equipes do PSF e das 
Unidades Sanitárias (USs) e as mães 
das crianças menores de 5 anos de 
idade que consultavam nas respectivas 
unidades.

Comparar a prática de vigilância do 
desenvolvimento infantil realizado 
pelos médicos do PSF e pelos médicos 
das Unidades Sanitárias.

As respostas dos médicos e das mães foram contraditórias. Para as três 
atividades de vigilância analisadas – verificação da opinião das mães sobre o 
desenvolvimento, realização do exame físico de rotina sobre o desenvolvimento 
e orientações às mães sobre o desenvolvimento infantil – entre 65-70% dos 
médicos responderam realizar as três atividades, enquanto somente 15-28% das 
mães responderam que os médicos as realizavam.

Indicou uma fraca atuação preventiva (integralidade) por parte dos profissio-
nais ou, pelo menos, um baixo nível de comunicação (continuidade) entre os 
médicos de Atenção Básica de Belém e as mães das crianças acompanhadas.

Lessa A.C., Devicenzi M.U. e 
Sigulem D.M., 2003.

Estudo comparativo 
antes e depois de 
uma intervenção.

São Paulo, São 
Paulo.

População infantil adscrita a um centro 
de Atenção Básica à Saúde. 

Comparar aspectos nutricionais de 
dois grupos de crianças entre 12 e 
24 meses de idade antes e depois do 
estabelecimento de um programa de 
prevenção de carências nutricionais

Depois do estabelecimento do Programa, foram observadas diferenças significati-
vas quanto ao maior tempo de aleitamento materno exclusivo, menor prevalência 
de desnutrição, de risco nutricional e de anemia nas crianças.

Apesar de limitações metodológicas, demonstrou que uma intervenção simples 
pode ter êxito na prevenção de doenças infantis dentro do contexto do PSF.

Moura E.R.F., Holanda Junior F. e 
Rodríguez M.S.P., 2003. 

Estudo descritivo. 8 municípios do 
interior de Ceará, 
em 2001.

Gestantes em acompanhamento pré-
natal em equipes do PSF.

Avaliar a cobertura e a qualidade 
da Atenção pré-natal realizada por 
equipes do PSF.

Identificou-se grande cobertura da Atenção pré-natal, com cerca de 90% das 
gestantes em acompanhamento mensal por Agente Comunitário de Saúde, com 
proporção semelhante de vacinação adequada para o tétano, mas com baixa cap-
tação das gestantes durante o primeiro trimestre (58%) e com reduzido número 
de gestantes com mais de 6 consultas pré-natais (18%), sendo a maior parte 
destas consultas realizadas somente por enfermeiras.

Estes números indicaram melhor cobertura frente a estudos anteriores conduzi-
dos na região, mas ainda indicaram uma atuação incipiente da equipe frente à 
integralidade e à continuidade da Atenção pré-natal.

Figura	3 – Resumo	de	evidências	brasileiras	da	APS	e	seus	atributos	sobre	a	saúde	infantil.
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DISCUSSÃO

Até	o	presente	momento,	os	resultados	
não	 podem	 ser	 considerados	 conclusivos.	
Em	 conjunto,	 os	 estudos	 brasileiros	 apon-
tam	que	o	avanço	da	Atenção	Básica	através	
do	 Programa	 Saúde	 da	 Família	 possibilitou	
a	 melhoria	 de	 alguns	 aspectos	 da	 Atenção	
e	seu	efeito	sobre	os	desfechos	em	saúde.	
Contudo	ainda	há	muito	caminho	a	percorrer	
até	chegar-se	a	uma	Atenção	de	fácil	acesso,	
caracterizada	pela	continuidade	e	integralida-
de	do	cuidado,	com	adequada	coordenação	
entre	os	distintos	níveis	da	Atenção.	

Na	 Figura	 3,	 vemos	 que	 é	 importante	
acumular	 conhecimento	 sobre	 a	 realidade	
da	Atenção	Primária	no	Brasil.	

Na	Figura	4,	 resumimos	a	evidência	 já	
apresentada	nas	Figuras	2	e	3.	

pesquisas Internacionais

Sistemas nacionais de saúde com forte orientação à APS ► melhores 
indicadores de saúde com menor custo;

Maior proporção de médicos de APS / população ► melhores indicadores 
de saúde (baixo peso ao nascer, mortalidade geral, mortalidade infantil, 
expectativa de vida), melhor autopercepção de saúde, reduzindo o efeito 
negativo do baixo nível socioeconômico;

Serviços de saúde baseados em APS ► diminuição de mortes evitáveis em 
adultos, eqüidade no acesso a serviços públicos de saúde para a população 
infantil;

Acesso a serviços de saúde baseados em APS ► diminuição de visitas não-
urgentes à emergência;

Serviços de APS ► diminuição internações hospitalares por condições 
sensíveis a cuidados ambulatoriais em crianças;

Serviços de APS ► aumentam a cobertura de atividades de promoção e 
prevenção em crianças (vacinação, prevenção da febre reumática);

Continuidade ► maior satisfação, maior adesão a intervenções terapêu-
ticas, diminuição do tempo de consulta e de provas diagnósticas, maior 
utilização de condutas expectantes, diminuição de visitas não-urgentes à 
emergência;

Continuidade e coordenação ► realização adequada de práticas preventivas.

pesquisas Nacionais

Alta satisfação em serviços de Atenção Básica ► alta resolutividade 
percebida pelo paciente;

PACS ► aumenta cobertura de atividades de promoção e prevenção, 
diminui mortalidade infantil;

Serviços de Atenção Básica ou PSF no Brasil ► qualidade variável, depen-
dendo do estudo;

Intervenções nutricionais e educativas no contexto da APS ► reduzem 
déficit nutricional e prevalência de anemia;

PSF ► grande satisfação com o maior acesso ao nível primário, baixa 
satisfação com o difícil acesso ao nível secundário e terciário;

Serviços de Atenção Básica (PSF / US) ► baixa freqüência de atividades de 
vigilância do desenvolvimento infantil.

FIGURA	4 – Evidências	sobre	a	APS	e	seus	atributos:	estado	
da	arte.

IMPLICAÇÕES	SOBRE	A	
PRODUÇÃO	DE	CONHECIMENTO

Ao	analisarmos	as	referências	nacionais	
e	internacionais	apresentadas	nessa	revisão,	
percebemos	 que	 ainda	 é	 necessária	 uma	
maior	 produção	 científica	 no	 campo	 da	
Atenção	 Primária.	 Estudos	 com	 desenhos	
epidemiológicos	mais	robustos,	com	maiores	
graus	 de	 evidência,	 são	 fundamentais	 para	
que	 o	 papel	 da	 APS	 frente	 às	 iniqüidades	
em	saúde	e	às	condições	clínicas	comuns	na	
infância	seja	mais	bem	definido.	

Além	da	necessidade	de	mais	estudos,	
o	método	utilizado	para	avaliar	serviços	de	
Atenção	Primária	deve	ser	rigoroso	em	sua	
capacidade	de	identificar	adequadamente	o	
que	é	ou	não	um	serviço	de	APS.	É	funda-
mental	a	utilização	de	uma	metodologia	que	
permita	a	identificação	dos	atributos	da	APS	
e,	dessa	maneira,	a	comparabilidade	de	sua	
extensão	entre	distintos	serviços.	No	Brasil,	
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a	identificação	empírica	dos	atributos	da	APS	
nos	serviços	de	Atenção	Básica,	PSF	ou	Uni-
dades	Básicas	de	Saúde	-	UBS,	e	seus	efeitos	
sobre	a	condição	de	saúde	da	população	têm	
importância	capital.

O	processo	de	desenvolvimento	do	SUS,	
através	da	universalidade	do	acesso	via	PSF	e	
do	seu	papel	reorganizador	dos	outros	níveis	
de	Atenção,	ainda	enfrenta	muitos	desafios	
e	barreiras	como,	por	exemplo,	opositores	
não-declarados	e	falta	de	capacitação	em	APS	
das	equipes.	A	construção	de	um	corpo	de	
conhecimento	consistente	sobre	a	Atenção	
Primária	no	Brasil	poderia	ter	efeitos	nacio-
nais	e	 internacionais	muito	relevantes	para	
a	tomada	de	decisões	em	nível	das	políticas	
públicas	para	diminuir	a	 iniqüidade	na	área	
de	saúde.	Nesse	sentido,	uma	maior	 inter-
face	 entre	 centros	 acadêmicos	 produtores	
de	 conhecimento	 e	 a	 rede	 de	 serviços	 de	
APS	nos	distintos	estados	brasileiros	poderia	
representar	 uma	 estratégia	 de	 incremento	
do	conhecimento	sobre	o	tema	e,	também,	
servir	para	a	sua	socialização	e	para	a	quali-
ficação	da	rede.
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RESUMO
Este	 trabalho	 apresenta	 análises	 preliminares	 de	 uma	 pesquisa-
ação	cujo	objeto	é	uma	proposta	de	capacitação	em	vigilância	da	
saúde	da	criança,	em	um	serviço	do	Programa	Saúde	da	Família	
-	PSF,	que	está	fundamentada	em	princípios	da	educação	popular.	
Essa	proposta	 foi	 organizada	 a	partir	 das	 características	do	 ser-
viço	e	da	equipe	de	saúde,	 identificadas	por	meio	da	análise	das	
dificuldades	e	facilidades	do	cotidiano.	Foi	desenvolvida	mediante	
discussões	realizadas	em	encontros	que	envolveram	a	equipe	do	
PSF,	a	Gerência	Distrital	e	a	Equipe	de	Informação	da	Coordena-
doria	Geral	de	Vigilância	da	Saúde	-	CGVS,	da	Secretaria	da	Saúde	
do	Município	de	Porto	Alegre-RS.	Os	resultados	apontaram	para	a	
necessidade	de	uma	melhor	articulação	entre	os	atores	envolvidos,	
vontade	gerencial	em	discutir	os	problemas	cotidianos	e	procurar	
resolvê-los,	e	comprometimento	de	todos	os	participantes	com	os	
processos	de	mudança	desencadeados	a	partir	das	reflexões.

PALAVRAS-CHAVE
Pesquisa-ação,	vigilância	da	saúde	da	criança,	Programa	Saúde	da	
Família,	qualificação

ABSTRACT
This	 work	 presents	 preliminary	 analyses	 of	 a	 research-action,	
whose	objective	is	a	training	proposal	in	child	health	supervision,	
in	a	Health	Family	Program	-	PSF,	based	in	principles	of	popular	
education.	This	proposal	was	organized	from	the	characteristics	
of	the	service	and	the	health	team,	identified	through	the	analysis	
of	 the	daily	difficulties	 and	easiness.	 It	was	developed	 through	
discussions	in	meetings	involving	the	PSF	team,	the	District	Man-
agement	and	the	Information	Team	of	the	General	Department	
of	Health	Supervision	-	CGVS	of	Porto	Alegre	Health	Office.	The	
results	pointed	 to	 the	necessity	of	 a	better	articulation	among	
the	authors	 involved,	managerial	will	 to	discuss	the	daily	prob-
lems	and	look	for	their	solution,	as	well	as	commitment	of	all	the	
participants	on	the	change	processes	beginning	from	the	reflec-
tions.	

KEY	WORDS
Research-action,	Child-health	 supervision,	 Family	Health	Care,	
qualification
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INTRODUÇÃO	

A	problematização	de	uma	proposta	de	
capacitação	em	 serviço	para	 trabalhadores	
de	 um	 Programa	 Saúde	 da	 Família	 -	 PSF,	
no	Município	de	Porto	Alegre-RS,	teve	co-
mo	 ponto	 de	 partida	 o	 referencial	 teórico	
da	 educação	 popular	 (BOFF	 et	 al.,	 1996;	
BRANDÃO,	1995;	VALLA,	1998;	COSTA,	
1998;	 VASCONCELOS,	 2001,	 2002)	 e	 a	
reflexão	sobre	a	experiência	de	capacitações	
realizadas	para	trabalhadores	que	atuam	na	
rede	do	SUS	no	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul.	
Essa	proposta	de	capacitação	foi	construída	
por	profissionais	da	Equipe	de	Informação	da	
Coordenadoria	Geral	de	Vigilância	da	Saúde	
-	 CGVS	 e	 contou	 com	 a	 participação	 dos	
trabalhadores	da	equipe	do	PSF.	

Há	uma	necessidade	emergente	de	esti-
mular-se	a	criação	de	espaços	de	escuta	e	de	
reflexão	sobre	o	cotidiano	dos	trabalhadores	
da	saúde,	pois	de	nada	adianta	a	realização	
de	cursos	e	encontros	de	qualificação	se	não	
forem	reservados	espaços	para	olhar,	escu-
tar,	 refletir	 e	 reconstruir	 uma	 nova	 forma	
de	trabalhar,	na	qual	os	conteúdos	teóricos	
possam	subsidiar	a	prática	diária.	Articular	a	
teoria	com	a	prática	é	a	melhor	forma	de	criar	
condições	 para	 que	 habilidades	 e	 atitudes	

sejam	discutidas	e	modificadas	com	vista	à	
qualificação	do	processo	de	trabalho.	

Ao	longo	dos	anos,	têm	sido	observados	
vários	problemas	educativos	nas	práticas	dos	
serviços	de	saúde.	Souza	et	al.	(1991)	desta-
cam	que	os	mais	evidentes	são	a	formulação	
de	 programas	 educativos	 desvinculados	 da	
prática	 concreta,	 a	 inserção	 casuísta	 dos	
trabalhadores,	a	fragilidade	de	elementos	de	
infra-estrutura	dos	serviços	e	a	utilização	de	
metodologias	tradicionais.	Os	autores	acre-
ditam	que	as	capacitações	de	trabalhadores	
da	saúde,	quando	desvinculadas	dos	proble-
mas	concretos,	além	de	não	serem	efetivas,	
oneram	o	 sistema	e	dificultam	a	 resolução	
dos	problemas.	Além	disso,	a	utilização	de	
metodologias	tradicionais	de	caráter	trans-
missor	 tem	 privilegiado	 a	 reprodução	 de	
rotinas	e	 tecnologias,	 instrumentalizando	a	
atividade	de	ensino,	mas	não	tem	garantido	
o	questionamento	e	a	crítica	dos	conteúdos.	
O	caráter	normativo	do	ensino,	construído	a	
partir	da	prescrição	de	normas	de	conduta,	
reforça	 estereótipos	 de	 comportamento	 e	
não	faz	avançar	a	qualidade	dos	serviços	de	
saúde	nem	a	 relação	dos	 trabalhadores	da	
saúde	com	os	usuários.

A	ciência	tem	sido	 legitimada	ao	 longo	
dos	anos	como	um	elemento	importante	de	
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intimidação	das	pessoas	comuns	a	partir	da	
noção	de	competência.	O	discurso	e	a	prática	
científica	agem	a	partir	de	regras	precisas	de	
exclusão	e	inclusão,	cuja	determinação	é	dada	
pela	supremacia	do	trabalho	intelectual.	As	
múltiplas	falas	de	especialistas	competentes	
produzem	um	sentimento	individual	e	coleti-
vo	da	incompetência.	Quando	os	trabalhado-
res	de	saúde	atuam,	seu	discurso	é	carregado	
do	imaginário	de	que,	como	pessoas	da	ciên-
cia,	eles	sabem	tudo	e	que	o	saber	popular	ou	
não	existe	ou	é	de	segunda	categoria.	Assim,	
o	pensar	consciente	do	educador	sobre	o	seu	
trabalho	deve	rever	e	renovar	a	prática	do	
dia-a-dia,	criticando-a	e	questionando-a.	Essa	
prática	não	pode	estar	voltada	à	dominação	
de	um	grupo	social	sobre	outros,	mas	deve	
estimular	 a	 autonomia	 e	 responsabilização	
das	pessoas	(CHAUí,	1982).	

Mosquera	 (2003)	 diz	 que	 a	 sociedade	
do	futuro	está	condicionada	às	formas	como	
cria	 e	 distribui	 o	 conhecimento.	 Assim,	 a	
educação	do	 século	XXI	está	 intimamente	
relacionada	às	decisões	políticas	e	econômi-
cas	e	às	relações	de	força	que	se	estabele-
cem	entre	os	grupos	que	estão	no	poder	e	
as	pressões	populares.	Acredita	que	há	três	
dimensões	 que	 possibilitam	 o	 processo	 de	
mudança	e	que	podem	reorientar	a	prática	
educativa:	o	conhecimento	do	sujeito	como	
base	e	processo	de	toda	a	educação;	a	apren-
dizagem	como	possibilidade	de	crescimento	
e	 o	 reforço	 do	 conhecimento	 como	 valor	
fundamental.

Essas	dimensões	e	os	princípios	da	edu-
cação	popular	nortearam	essa	proposta	de	
capacitação,	 pois,	 ao	 refletirem	 sobre	 seu	
papel,	sua	relação	com	os	usuários	e	sobre	

a	 importância	 do	 conhecimento	 como	 um	
aspecto	potencializador	do	ser	humano,	os	
trabalhadores	da	saúde	poderiam	melhorar	
sua	prática	e,	com	isso,	atuarem	no	cotidia-
no	 de	 forma	 a	 incidirem	 positivamente	 na	
melhoria	da	qualidade	de	sua	vida	e	da	vida	
da	população.	

Os	usuários	dos	serviços	de	saúde	de-
vem	ser	tratados	como	alguém	que	tem	um	
nome	e	uma	história	que	deve	ser	conhecida	
para,	 a	 partir	 delas,	 ser	 pensada	 qualquer	
intervenção	sobre	o	seu	corpo	ou	a	sua	vida.	
Educação	é	algo	para	acontecer	nesse	espaço	
que	se	estabelece	a	dois	e	que	pode	e	deve	
ser	 atribuição	 das	 equipes	 de	 saúde.	 No	
entanto,	essas	equipes	somente	conseguem	
atuar	 com	 uma	 prática	 educativa	 crítica	 e	
reflexiva	 se	 vivenciarem	 isso	 no	 seu	 dia-a-
dia.	É	necessário	pensar	 sobre	o	processo	
pedagógico,	 fortalecendo	e	qualificando	os	
espaços	 de	 escuta	 (minha	 e	 do	 outro),	 a	
participação	e	envolvimento	dos	participan-
tes	(docentes	e	discentes;	equipe	de	saúde	
e	 população),	 o	 compromisso,	 a	 discussão	
reflexiva	e	a	valorização	da	prática,	que	pode	
ser	transformada	ou	reafirmada,	conforme	o	
desejo	dos	participantes.

O	 Ministério	 da	 Saúde	 -	 MS	 (BRASIL,	
2003b)	 vem	 questionando	 a	 forma	 como	
as	práticas	educativas	têm	sido	desenvolvi-
das,	uma	vez	que	são	trabalhadas	de	forma	
acrítica	e	fragmentada,	centradas	na	doença	
e	 no	 doente	 e	 no	 modelo	 microbiológico.	
Essas	práticas	têm	utilizado	as	metodologias	
tradicionais	da	educação,	que,	via	de	regra,	
não	dão	espaço	para	a	reflexão	e	fragilizam	
e	coíbem	a	participação	social.	
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Nos	últimos	anos,	a	educação	em	saúde	
tem-se	ocupado	com	a	criação	de	vínculos	
entre	 a	 ação	 médica	 e	 o	 pensar	 e	 fazer	
cotidiano	 da	 população	 (VASCONCELOS,	
1998).	No	entanto,	 tem	trabalhado	com	o	
profissional	da	saúde	como	se	ele	fosse	um	
ser	alienado	e	ignorante,	que	deve	ser	treina-
do	e	conscientizado.	O	método	da	educação	
popular	pode	ser	utilizado	para	reorientar	as	
estratégias	de	formação/capacitação,	fazen-
do-as	a	partir	das	angústias,	experiências	e	
desejo	de	superação	das	dificuldades	sentidas	
no	cotidiano	(VASCONCELOS,	2001).

No	 intuito	de	contrapor-se	às	práticas	
tradicionais,	o	MS	(BRASIL,2003b)	propõe	a	
educação	popular	em	saúde	como	uma	es-
tratégia	de	atuação	e	procura	relacioná-la	aos	
princípios	do	Sistema	Único	de	Saúde	-	SUS.	
Reforça	a	necessidade	de	ela	ser	participativa,	
crítica,	criativa,	prazerosa	e	dialógica,	e	de	
respeitar	 os	 saberes	 e	 culturas	 populares,	
fortalecendo	os	sujeitos	para	a	organização	
e	a	transformação	social.	

Geralmente,	 a	 educação	 popular	 em	
saúde	 atua	 na	 perspectiva	 da	 população	
usuária	dos	serviços.	Procura	romper	com	
a	 tradição	 normatizadora	 e	 autoritária	 da	
educação	e	saúde,	pois	atua	com	o	diálogo	
e	o	crescimento	mútuos,	buscando	saídas	e	
soluções	sociais	a	partir	do	que	se	vive	e	do	
que	 se	 busca	 (BRANDÃO,	 2001).	 Propõe	
que	a	equipe	de	saúde	opere	com	princípios	
educativos	que	ainda	não	foram	assimilados	
à	 sua	 prática	 cotidiana,	 pois	 suas	 vivências	
de	trabalho	e	formação	estão	relacionadas	à	
metodologia	tradicional.	

A	 proposta	 dessa	 capacitação,	 que	 foi	
construída	e	implementada,	objeto	de	uma	

pesquisa-ação	cujas	análises	preliminares	são	
apresentadas	 neste	 texto,	 fundamentou-se	
nos	princípios	da	educação	popular	e	levou	
em	conta	o	que	pensam,	o	que	sentem	e	as	
dificuldades	que	precisam	enfrentar	os	tra-
balhadores	das	equipes	dos	serviços	básicos	
de	 saúde.	Nossa	perspectiva	 foi	 a	 de	 criar	
condições	 para	 desenvolver	 um	 processo	
educativo	participativo	que,	vivenciado	pelos	
trabalhadores	da	saúde,	pudesse	incidir	posi-
tivamente	em	sua	relação	com	os	usuários	dos	
serviços.	Essa	capacitação	foi	realizada	com	
uma	equipe	do	Programa	Saúde	da	Família	
-	PSF	e	não	conseguiu	que	a	equipe	refletisse	
sobre	o	seu	cotidiano	a	 fim	de	qualificá-lo,	
pois	os	trabalhadores	se	sentiram	expostos	
em	 função	 de	 terem	 ficado	 explicitadas	 as	
suas	dificuldades	no	grupo.	A	coordenação	
local	não	se	 fez	presente	em	boa	parte	da	
capacitação,	não	entendeu	os	objetivos	do	
trabalho	 e	 questionou-os	 constantemente	
fora	do	grupo,	junto	à	equipe	e	à	coordena-
ção	da	Gerência	Distrital	-	GD.	Por	sua	vez,	
ela,	 apesar	de	 ter	 solicitado	o	 trabalho,	na	
prática,	não	apoiou	o	processo.

PERCURSO	METODOLÓGICO

Opção metodológica: a teoria social 
crítica e a pesquisa-ação

A	pesquisa	em	educação	popular	sofreu	
influências	significativas	de	Paulo	Freire,	Marx	
e	Malinovski	e	foi-se	desenhando	com	forte	
tendência	à	observação	participante	e	com	o	
engajamento	do	pesquisador	na	transforma-
ção	da	sociedade	em	favor	dos	grupos	do-
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minados.	Essas	pesquisas,	conhecidas	como	
pesquisa-participante,	 procuravam	 garantir	
que	 os	 sujeitos	 investigados	 participassem	
ativamente	 no	 processo	 da	 pesquisa.	 No	
entanto,	quando	faz	parte	de	seus	objetivos	
refletir	sobre	determinada	ação,	passa	a	de-
nominar-se	pesquisa-ação	(VASCONCELOS,	
2000).	

Segundo	 Vasconcelos	 (2000),	 é	 impor-
tante	 que	 o	 pesquisador	 tenha	 consciência	
de	que	o	método	de	investigação	é	parte	do	
corpo	 teórico	 adotado	 e	 é	 esse	 corpo	 que	
comandará	o	processo	de	pesquisa.	Esse	fato	
possibilita	a	tomada	de	consciência	de	que	a	
objetividade	na	ciência	não	existe,	uma	vez	
que	o	pesquisador	escolherá,	desde	o	início	
de	 seu	 trabalho,	 o	 caminho	 a	 ser	 trilhado.	
Nossa	escolha	metodológica	foi	pela	pesquisa-
ação,	conforme	proposta	por	Carr	e	Kemmis	
(1988),	uma	vez	que	o	objetivo	deste	estudo	
é	desencadear	a	reflexão	sobre	a	prática	co-
tidiana	dos	trabalhadores	em	saúde	e,	a	partir	
dela,	realizar	uma	transformação	no	processo	
de	trabalho	em	saúde.	

O	 método	 da	 pesquisa-ação,	 sistemati-
zado	 por	 Carr	 e	 Kemmis	 (1988),	 está	 fun-
damentado	 na	 teoria	 crítica	 que,	 conforme	
Habermas,	 tem	 como	 preocupação	 central	
articular	a	teoria	científica	com	a	missão	de	
emancipar	as	pessoas	da	dominação	do	pen-
samento	positivista,	mediante	seus	próprios	
entendimentos	e	atos.	Assim,	a	teoria	crítica	
passou	a	reconsiderar	a	relação	da	teoria	com	
a	prática	 à	 luz	das	 críticas	 surgidas	 sobre	o	
pensamento	positivista	(HABERMAS,	1991).

A	teoria	crítica	de	Habermas	(1991)	colo-
ca	em	questão	dois	pontos	fundamentais,	que	
Carr	e	Kemmis	(1988)	salientam.	O	primeiro	

é	 o	 fato	 de	 que	 o	 conhecimento	 científico	
deve	ser	encarado	como	um	dos	vários	tipos	
de	 conhecimento	 possíveis.	 O	 segundo	 é	 a	
idéia	de	que	a	ciência	está	condicionada	por	
interesses	 humanos	 particulares	 que	 deter-
minam	a	produção	do	conhecimento.	Assim,	
não	 é	 possível	 existir	 uma	 ciência	 neutra,	
uma	vez	que	ela	sempre	está	relacionada	aos	
condicionantes	históricos,	sociais,	culturais	e	
às	percepções	de	cada	sujeito.

Habermas	(1991)	desenvolve	uma	teoria	
da	competência	comunicativa	que,	 segundo	
Carr	e	Kemmis	(1988),	é	uma	teoria	ética	da	
auto-realização.	Essa	teoria	transpõe	a	fonte	
da	 idéia	 humana	para	 a	 linguagem	e	para	o	
discurso.	 Ela	 procura	 mostrar	 que	 todo	 o	
discurso	humano	traz	uma	concepção	de	uma	
forma	de	vida	ideal	em	que	poderia	realizar-se	
o	tipo	de	autonomia	racional	a	que	serve	o	in-
teresse	emancipatório.	Assim,	ela	demonstra	
que	esse	saber	está	incorporado	à	estrutura	
da	 ação	comunicativa	e	que	o	produto	que	
sai	dessa	ação	não	é	acabado,	mas	está	em	
permanente	construção.

Uma	 ciência	 educativa	 crítica	 deve	 ser	
participativa,	 sendo	 seus	 participantes	 os	
que	 criam,	 mantêm,	 desfrutam	 e	 suportam	
as	disposições	educativas.	Essas	disposições	
têm	 conseqüências	 tanto	 individuais	 como	
sociais	e	incluem	a	alienação,	a	solidariedade	
social,	 a	 divisão	 social	 e	 o	 autoritarismo	 da	
sociedade	contemporânea.	A	partir	da	ciência	
crítica,	é	possível	explorar	essas	contradições	
e	 procurar	 superá-las.	 Os	 participantes	 de-
vem-se	organizar	para	tomar	decisões	sobre	
como	vão	transformar	a	realidade	e	quais	as	
conseqüências	dessas	transformações	(CARR;	
KEMMIS,	1988).



| GeHysa Guimarães alVes46

BoleTim da saúde | porTo aleGre | Volume 18 | Número 1 | JaN./JuN. 2004

Os	princípios	que	nortearam	a	pesquisa-

ação	são	o	caráter	participativo	e	democrático	

voltados	 para	 a	 transformação	 social.	 Para	

tanto,	é	importante	que	o	investigador	possa,	

antes	de	iniciar	o	processo	de	pesquisa,	co-

nhecer	os	cenários	e	as	pessoas.	É	interessan-

te	um	mergulho	do	pesquisador	no	real,	para	

captar	a	dinâmica	das	relações	e	do	discurso	

de	cada	ator	social.	Para	fazer	esse	reconheci-

mento	do	território	com	o	qual	vai	trabalhar,	

é	importante	que	o	investigador	se	aproxime,	

converse	com	as	pessoas	e	realize	um	registro	

bem	detalhado	das	observações.	

Esse	método	de	pesquisa	tem	a	intenção	

de	 promover	 a	 participação	 ativa	 da	 popu-

lação	 investigada,	estudar	 sobre	a	 realidade	

e	 desencadear	 uma	 ação	 que	 possibilite	 a	

transformação	dessa	situação.	Propõe	que	as	

pessoas	que	estão	inseridas	no	processo	de	

pesquisa	apropriem-se	de	conhecimentos,	ha-

bilidades	e	capacidades	técnicas	que	lhes	per-

mitam	atuar	como	protagonistas	da	ação.	Isso	

somente	é	possível	a	partir	do	momento	em	

que	os	participantes	estejam	mais	capacitados	

para	desencadear	a	ação.	Assim,	o	sujeito	da	

pesquisa	 acaba	 sendo	 o	 próprio	 objeto	 de	

investigação.	Nessa	ótica,	investigar	significa	

problematizar	e	questionar	a	realidade	para	

descobrir,	a	partir	do	aparente,	os	aconteci-

mentos	e	os	condicionantes	dessa	realidade.	

Esse	 processo	 é	 interessante	 uma	 vez	 que	

possibilita	o	desenvolvimento	da	consciência	

crítica	dos	participantes	(SERRANO,	1990).

A Pesquisa-Ação, a Metodologia da 
Problematização e a Educação Popular

A	pesquisa-ação	é	um	tipo	de	abordagem	
que	permite	uma	compreensão	mais	apro-
fundada	da	teia	de	significados	que	permeiam	
e	intermediam	as	relações	sociais	estabeleci-
das	e	que	possibilita	o	desencadeamento	de	
uma	ação	a	partir	dessa	 reflexão.	Como	o	
objetivo	do	estudo	foi	desencadear	uma	ação,	
que	é	a	qualificação	do	processo	de	trabalho	
para	o	desenvolvimento	dos	programas	de	
vigilância	da	saúde	da	criança,	foi	necessário	
que	a	pesquisa	partisse	da	discussão	das	difi-
culdades	e	facilidades	do	trabalho	cotidiano	e	
do	entendimento	que	a	equipe	de	saúde	tem	
de	vigilância	da	saúde.	

A	educação	popular	propõe	que	se	cons-
trua	uma	metodologia	reflexiva	e	problema-
tizadora.	Ela	deve	partir	da	realidade,	com	a	
finalidade	de	compreendê-la,	e	da	construção	
de	um	conhecimento	capaz	de	transformá-la;	
deve	utilizar	o	conhecimento	que	já	existe	so-
bre	a	realidade	como	subsídio	para	encontrar	
novas	relações	e	novas	soluções.	Além	disso,	
deve	estimular	a	descoberta,	a	participação,	
a	 autonomia	 e	 a	 iniciativa	 e	 desenvolver	 a	
capacidade	 de	 perguntar,	 consultar,	 expe-
rimentar	e	avaliar.	Assim,	a	metodologia	da	
problematização	 pode	 ser	 uma	 estratégia	
utilizada	pela	educação	popular	e	pela	pes-
quisa-ação,	uma	vez	que	se	propõe	a	atuar	a	
partir	de	três	processos	sociais:	o	processo	
da	pesquisa,	do	planejamento	e	da	solução	
de	problemas	(BERBEL	et	al.,	1998).

Conforme	Berbel	et	al.	(1998),	a	meto-
dologia	da	problematização	surgiu	dentro	de	
uma	proposta	de	educação	libertadora,	vol-
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tada	para	a	idéia	de	que	os	sujeitos	precisam	
instruir-se	e	conscientizar-se	de	seu	papel.	
Para	isso,	tem	como	princípios	a	pergunta,	
a	incerteza	e	a	problematização.

Na	 presente	 investigação,	 essa	 obser-
vação	 foi	 realizada	 a	 partir	 de	 entrevistas	
individuais	 com	 todos	 os	 trabalhadores	 da	
equipe	de	saúde	de	um	determinado	servi-
ço,	que	gerou	o	tema	problematizador	a	ser	
discutido	 nos	 grupos	 focais.	 A	 capacitação	
proposta	por	esta	investigação	foi	realizada	
dentro	do	serviço	de	saúde	e	centrada	em	
discussões	em	grupo,	a	partir	das	reflexões	
individuais	 realizadas	 inicialmente.	 Foram	
levantados	 pontos-chave	 relacionados	 aos	
problemas	 apontados,	 e	 todo	 o	 conteúdo	
teórico	foi	sendo	construído	a	partir	das	dis-
cussões	suscitadas	em	cada	encontro.	Essas	
discussões	contaram	com	a	participação	de	
toda	a	equipe	de	saúde,	sendo	monitoradas	
constantemente.	

Os	 grupos	 focais	 foram	 fundamentais	
para	construir	respostas	aos	problemas	 le-
vantados,	buscando-se	explicar	o	porquê,	o	
como,	o	onde,	as	incidências	e	as	relações.	
Os	 resultados	dessas	discussões	em	grupo	
foram	 sendo	 analisados	 constantemente	 e	
sendo	propostas	alternativas	para	a	solução	
dos	 problemas	 levantados	 (WESTPHAL;	
BÓGUS;	FARIA,	1996).

A	capacitação	utilizou	a	técnica	de	inves-
tigação	qualitativa,	fundamentada	em	entre-
vistas	grupais.	A	discussão	em	grupo	prevê	a	
conversação	planejada	para	a	obtenção	das	
informações	e	o	conhecimento	das	experi-
ências	e	das	perspectivas	do	grupo	sobre	o	
tema	 investigado.	 Seu	objetivo	é	 conhecer	
o	que	há	de	comum	e	de	diferente	entre	as	

diversas	experiências.	Para	tanto,	esse	pro-
cesso	privilegiou	o	espaço	de	escuta	das	difi-
culdades	vivenciadas	por	cada	um,	a	reflexão	
sobre	seu	papel,	a	articulação	da	saúde	com	
a	 educação	 e	 as	 discussões	 teóricas	 sobre	
vigilância	da	saúde.	

O	PROGRAMA	SAúDE	DA	FAMíLIA	

O	Programa	Saúde	da	Família	-	PSF	foi	
proposto	pelo	Ministério	da	Saúde,	a	partir	de	
1994,	como	uma	estratégia	de	reorientação	
do	modelo	de	atenção	à	saúde	existente	até	
a	criação	do	Sistema	Único	de	Saúde	-	SUS.	
A	estratégia	do	PSF	incorpora	e	reafirma	os	
princípios	do	SUS	e	está	estruturada	a	partir	
da	Unidade	Básica	de	Saúde	da	Família,	que	
está	 inserida	 no	 primeiro	 nível	 de	 ações	 e	
serviços	do	sistema	local	de	saúde.	Preten-
de	trabalhar	com	o	modelo	da	vigilância	da	
saúde,	 com	 a	 responsabilização	 da	 equipe	
de	saúde	pela	população	moradora	em	seu	
território,	 com	 o	 reforço	 da	 participação	
popular,	 criando	 parcerias	 intersetoriais	 e	
responsabilizando-se	 pelo	 atendimento	 in-
tegral	dos	indivíduos	e	grupos	populacionais	
(BRASIL,	1997).

As	 diretrizes	 do	 PSF	 foram	 lançadas	
pelo	MS	com	o	objetivo	de	romper	com	o	
comportamento	passivo	das	unidades	básicas	
de	saúde	e	estender	as	ações	de	saúde	para	
a	 comunidade.	 As	 equipes	 de	 PSF	 passa-
riam	a	atuar	com	equipes	interdisciplinares,	
compostas	 por,	 no	 mínimo,	 um	 médico,	
um	 enfermeiro,	 um	 ou	 dois	 auxiliares	 de	
enfermagem	e	de	quatro	a	seis	agentes	co-
munitários.	Essa	equipe	mínima	seria	capaz	
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de	responsabilizar-se	pela	população	adstrita	
em	seu	território	e	atender,	em	média,	4.000	
pessoas.	O	principal	diferencial	do	programa	
é	resgatar	os	vínculos	de	compromisso	e	de	
co-responsabilidade	entre	as	equipes	locais	
e	 a	 população,	 reorganizando	 a	 Atenção	
Básica	e	garantindo	a	oferta	de	serviços	e	os	
princípios	de	universalidade,	acessibilidade,	
integralidade	 e	 eqüidade	 do	 SUS	 (BRASIL,	
2003a).

Desde	a	sua	criação,	os	PSF	propõem-se	
a	desenvolver	ações	de	vigilância	e	promoção	
da	saúde.	Para	tanto,	devem	atuar	a	partir	das	
necessidades	e	problemas	de	saúde	da	popu-
lação.	A	equipe	deve	trabalhar	com	a	oferta	
de	serviços,	organizada	a	partir	das	necessi-
dades	da	população	e	atuar	na	perspectiva	de	
ampliar	e	 fortalecer	a	participação	popular	
e	o	processo	de	desenvolvimento	pessoal	e	
interpessoal.	 Assim,	 o	 trabalhador	 de	 uma	
equipe	de	PSF	necessita	ter	disponibilidade	
interna	de	envolver-se	na	interação	com	os	
usuários	dos	serviços	de	saúde	e	o	compro-
misso	 de	 utilizar	 a	 comunicação	 como	 um	
instrumento	terapêutico	e	uma	estratégia	de	
promoção	da	saúde	de	indivíduos	e	grupos	
populacionais.

A	lógica	que	norteia	o	trabalho	do	PSF	
é	a	promoção	da	saúde,	ou	seja,	os	 indiví-
duos	 e	 famílias	 devem	 ser	 assistidos	 antes	
do	 surgimento	 dos	 problemas	 e	 agravos	
de	sua	saúde.	Seu	trabalho	deve	priorizar	a	
Atenção	Básica,	as	ações	de	prevenção	e	a	
promoção	da	saúde	e	estabelece	uma	relação	
permanente	entre	os	profissionais	de	saúde	
e	 a	 população	 (MENEGOLLA;	 POLLETO;	
KRAHL,	2003).	

Para	 facilitar	 essa	 relação,	 foi	 criado	 o	
agente	comunitário	de	saúde.	São	esses	agen-
tes	que	vão	fazer	o	contato	permanente	com	
as	famílias	e	o	trabalho	de	vigilância	e	promo-
ção	da	saúde.	São	também	um	importante	elo	
cultural,	os	que	auxiliam	e	potencializam	o	
trabalho	educativo,	uma	vez	que	fazem	uma	
ponte	entre	mundos	culturais	complexos	e	
distintos:	o	saber	científico	e	o	saber	popular	
(LEVy;	MATOS;	TOMITA,	2004).

Os	 agentes	 comunitários	 são	 um	 ele-
mento	 importante	e	novo	dentro	da	equi-
pe.	 Cabe-lhes	 intermediar	 a	 relação	 entre	
a	equipe	de	saúde	e	a	população.	Entre	as	
suas	atividades	de	rotina	está	a	realização	de	
visitas	domiciliares	a	todos	os	domicílios	do	
território	de	responsabilidade	do	serviço,	o	
que	facilita	a	aproximação	da	equipe	de	saúde	
com	a	população	local.	

O	 PSF	 deve	 ser	 reforçado	 em	 todo	 o	
território	nacional	como	uma	estratégia	do	
SUS	e	em	função	da	necessidade	que	o	país	
tem	de	reforçar	a	Atenção	Básica	como	fun-
damental	e	o	conceito	positivo	de	saúde.	

O	PROCESSO	VIVENCIADO	NO	PSF

Para	encaminhar	a	capacitação	em	um	
dos	serviços	de	saúde	pertencentes	à	rede	
de	serviços	básicos	de	Porto	Alegre,	selecio-
namos	uma	Gerência	Distrital	-	GD,	de	Porto	
Alegre,	expusemos	a	proposta	ao	gerente	e	
ao	 colegiado	 da	 gerência	 (composto	 pelas	
coordenações	de	todos	os	serviços	básicos	
de	 saúde)	 e	 ficou	 decidido	 pela	 Gerência	
Distrital	e	pelas	coordenações	dos	serviços	
que	o	trabalho	poderia	ser	realizado	em	um	
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dos	 Programas	 de	 Saúde	 da	 Família	 -	 PSF	
pertencentes	à	sua	área	de	atuação.	Assim,	
os	participantes	dessa	pesquisa-ação	foram	
os	componentes	da	equipe	do	PSF	(duas	en-
fermeiras,	uma	médica,	quatro	auxiliares	de	
enfermagem,	uma	estagiária	de	nível	médio,	
seis	agentes	comunitários)	e	representantes	
da	Equipe	de	Informação/CGVS/SMS-POA.	

A	primeira	ação	do	processo	de	capacita-
ção	foi	a	realização	de	entrevistas	individuais	
com	 todos	 os	 trabalhadores	 do	 PSF,	 que	
foram	feitas	no	próprio	local	de	trabalho	da	
equipe	por	duas	entrevistadoras	(uma	fazia	
a	entrevista	e	a	outra	anotava	as	respostas).	
As	entrevistas	focalizaram	as	seguintes	ques-
tões:	a)	o	que	tu	fazes	na	equipe,	qual	é	o	teu	
trabalho?	b)	do	que	tu	gostas	nesse	trabalho?	
c)	quais	as	dificuldades	nesse	trabalho?	d)	o	
que	tu	entendes	por	vigilância	da	saúde?	A	
análise	desses	dados	iniciais	foi	realizada	por	
integrantes	da	Equipe	de	Informação,	e	seus	
resultados	 subsidiaram	 a	 organização	 das	
próximas	 ações	 a	 serem	 desenvolvidas	 na	
capacitação.	Assim,	ela	foi	sendo	construída	
a	partir	do	processo	de	análise	do	que	acon-
tecia	em	cada	um	dos	encontros.	

Quando	voltamos	ao	PSF	para	continuar	
o	trabalho	(aproximadamente	um	mês	após	
a	realização	das	entrevistas),	alguns	compo-
nentes	da	equipe	já	não	se	encontravam	mais	
no	serviço	devido	à	demissão,	transferência	
ou	licença-saúde.	No	primeiro	dia,	tivemos	
uma	 surpresa:	 a	 coordenadora	 local	 havia	
conseguido	remoção	para	outro	PSF	e	esta-
va	 assumindo	outra	 coordenadora:	 a	única	
médica	 do	 local.	 Ao	 sermos	 informados	
sobre	 a	 troca	da	 coordenação,	 solicitamos	
uma	 reunião	 com	 a	 nova	 coordenadora,	 e	

propusemos	que	a	retomada	da	capacitação	
poderia	ser	feita	em	outro	dia	a	fim	de	que	
pudéssemos	expor-lhe	a	proposta	do	traba-
lho.	Ela	disse	que	não	era	necessário	e	que	
poderíamos	 começar	 o	 trabalho	 naquele	
momento.	

Apesar	de	haver	sido	agendada	previa-
mente,	a	equipe	não	estava	completa	para	o	
início	da	capacitação:	três	trabalhadores	não	
estavam	presentes,	pois	haviam	tirado	folga	
ou	estavam	de	atestado	médico.

Iniciamos	o	trabalho	discutindo	os	resul-
tados	da	análise	das	entrevistas	 individuais,	
apresentando	as	falas	referentes	aos	aspectos	
do	trabalho	de	que	mais	gostavam	e	às	suas	
dificuldades	cotidianas.	

Os	 depoimentos	 individuais	 definiram	
basicamente	 duas	 posições.	 De	 um	 lado,	
havia	a	equipe	técnica	(médica,	enfermeira	
e	 auxiliares	 de	 enfermagem),	 de	 outro,	 os	
agentes	comunitários.

Ficou	evidenciada	uma	divisão	de	pen-
samento	nos	dois	grupos	no	que	se	refere	
às	 dificuldades	 vivenciadas	 dentro	 do	 ser-
viço.	 O	 “grupo	 técnico”	 explicitou	 medo	
em	relação	à	população	e	ao	lugar	onde	fica	
situado	o	Posto	de	 Saúde,	pois	 é	de	difícil	
acesso.	O	medo	justificava-se	pelo	fato	de	a	
população	ser	muito	agressiva,	pois,	quando	
não	consegue	o	atendimento	de	que	neces-
sita	ou	de	que	imagina	necessitar,	agride	os	
trabalhadores	 dentro	 do	 serviço,	 grita,	 faz	
xingamentos	e	ameaças.	Uma	das	auxiliares	
de	 enfermagem	 disse	 que	 o	 que	 mais	 ela	
gostava	no	seu	trabalho	era	quando	chegava	
o	horário	de	 ir	embora,	pois	estava	saindo	
viva.	As	outras	 falas	 também	evidenciaram	
receio	de	trabalhar	nesse	PSF.	
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“Elas ameaçam que vão nos agredir. Eles bo-
tam o dedo na tua cara e te ameaçam. Eles 
esperam que a gente resolva o problema social 
deles.” (técnico de enfermagem).

“O pessoal diz que isso aqui é um cabaré. A 
maioria chega insultando, chamando a gente 
de animal. A gente fala com educação e eles 
não entendem. O pessoal detona o nosso tra-
balho, falam mentira. Ninguém elogia. É bem 
difícil, a gente pode ser agredida.” (técnico de 
enfermagem).

“Levei um tempo para adquirir a confiança 
deles. No início, eles também quiseram me 
bater. A população faz muita pressão, dizem 
que são eles que pagam os nossos salários. 
Roubam até os termômetros.” (técnico de 
enfermagem).

“Nós somos vistos como empregados da po-
pulação. Só não batem em nós, o resto eles 
fazem.”(médica). 

Esse	grupo	disse	que	o	 trabalho	na	co-
munidade	é	um	desafio,	pois	a	relação	com	as	
pessoas	é	muito	complicada:	elas	têm	um	bai-
xo	grau	de	entendimento	e	falta	conhecimento	
e	interesse.	As	famílias	são	de	baixa	renda,	há	
muitas	crianças	maltratadas	e	desnutridas.	No	
entanto,	mesmo	com	medo,	muitos	relataram	
gostar	da	equipe	de	trabalho.	Salientaram	que,	
graças	 a	 esse	 relacionamento,	 conseguem	
superar	as	dificuldades	diárias	do	serviço	de	
saúde.	Além	disso,	disseram	gostar	das	ativida-
des	realizadas,	como	consulta	de	enfermagem,	
triagem,	 acolhimento,	 vacinas,	 farmácia.	 A	
reclamação	sobre	o	trabalho	naquele	PSF	era	

focada	na	dificuldade	de	relacionamento	com	
a	população	e	na	localização	do	Posto.	

Como	aspecto	positivo,	foi	salientado	o	
fato	de	conseguirem	ajudar	as	pessoas	e	de,	
em	 alguns	 momentos,	 terem	 o	 reconheci-
mento	de	seu	trabalho.	

Foi	possível	constatar	nítida	contradição	
nas	falas	do	“grupo	técnico”,	uma	vez	que	se,	
por	um	lado,	tinham	muito	medo	da	popula-
ção	local,	por	outro,	quando	a	relação	ocorria	
sem	confronto,	era	vista	como	gratificante	e,	
até	mesmo,	prazerosa.	A	médica	 salientou	
o	fato	de	ter	feito	medicina	justamente	para	
“ter	 a	 oportunidade	 de	 ajudar	 as	 pessoas	
que	querem	ser	ajudadas”,	poder	aliviar	seus	
sintomas.	Quando	isso	acontece	sem	grande	
stress,	ela	se	sente	gratificada.	No	entanto,	
é	importante	registrar	que	essa	contradição	
é	parte	integrante	da	vida	e,	portanto,	abso-
lutamente	normal.	

O	 “grupo	 dos	 agentes	 comunitários”	
disse	gostar	muito	de	morar	e	trabalhar	na	
vila,	pois	conhece	a	comunidade	há	anos	e	
trabalha	perto	de	seu	local	de	moradia.	Além	
disso,	 acredita	 que	 seu	 trabalho	 possibilita	
ajudar	outras	pessoas,	o	que	agrada	bastante.	
Gosta	de	realizar	visitas	domiciliares	e	traba-
lhos	com	grupos,	de	dar	orientações	e	saber	
que	melhorou	a	vida	das	pessoas.

“Gosto de conversar, pegar os problemas dos 
outros. Tenho alegria de fazer um serviço e 
ouvir um muito obrigado.”

“Gosto de pegar um problemão e ir resolven-
do. Quando a gente consegue que um paciente 
entenda a importância de um tratamento, é 
muito bom.”
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Com	relação	às	dificuldades,	salientaram	
o	fato	de	as	famílias	serem	de	baixa	renda,	
terem	um	descaso	muito	grande	para	com	
elas	mesmas	e	serem	pessoas	muito	ignoran-
tes.	Apontaram	como	problema	importante	
o	abandono	ao	tratamento.	Assim,	quando	
conseguem	adesão	ao	tratamento	de	alguma	
doença	crônica,	 sentem-se	muito	gratifica-
dos.	Também	relataram	como	dificuldade	o	
fato	de	terem	que	acalmar	pessoas	furiosas	
ou	mudar	hábitos	de	alguns.

Em	 função	 de	 a	 equipe	 técnica	 sentir	
medo	da	população	e	achá-la	muito	agressi-
va,	os	agentes	comunitários	se	organizaram	
no	sentido	de	sempre	ficar	um	deles	dentro	
do	PSF.

As	 falas	 dos	 dois	 grupos	 foram	 muito	
diferenciadas,	pois	retrataram	os	lugares	em	
que	cada	um	estava	inserido.	Esse	processo	
de	discordância	da	equipe	em	relação,	espe-
cialmente,	ao	medo	que	sente	da	população	
e	do	local	em	que	se	situa	o	PSF,	tem	relação	
direta	com	o	que	Habermas	(1991)	fala	sobre	
a	forma	como	a	argumentação	sobre	um	te-
ma	reflete	a	perspectiva	de	cada	um,	mesmo	
estando	inserido	num	contexto	universal.	No	
discurso,	não	se	quebra	o	sentimento	de	per-
tença	de	cada	indivíduo	para	com	seu	grupo,	
mas	o	 consenso	depende	da	 superação	da	
perspectiva	egocêntrica	individual.

Os	dois	grupos	também	relataram	pro-
blemas	com	relação	à	infra-estrutura	do	ser-
viço.	O	mais	importante,	e,	possivelmente,	o	
que	tem	desencadeado	muitas	das	dificulda-
des	de	relacionamento	com	a	população,	é	
a	falta	de	recursos	humanos,	em	especial,	de	
médico,	pois,	apesar	de	a	equipe	ser	dupla,	
havia	somente	um	médico	no	PSF	que,	ainda,	

era	o	coordenador	do	serviço.	Isso,	segundo	
a	 equipe,	 agravou	 bastante	 a	 sua	 relação	
com	a	população.	Outros	problemas	sobre	
a	 infra-estrutura	 do	 serviço	 são	 a	 falta	 de	
medicamentos,	dificuldades	para	remoção	de	
pacientes,	falta	de	consultas	especializadas,	
local	de	difícil	acesso	e	muito	perigoso.	

Quando	essas	falas	foram	trazidas	para	
discussão	 em	 grupo	 no	 primeiro	 encontro	
do	 grupo,	 a	 equipe	 teve	 muita	 dificuldade	
em	ser	ouvida	e	em	colocar	para	o	grupo	as	
suas	angústias.	Somente	a	médica,	coordena-
dora	da	equipe,	conseguiu	falar,	dizendo	que	
sentia	medo	da	população,	que	as	pessoas	
ameaçavam	a	equipe	e	que	eles	viviam	em	
constante	pressão	dentro	do	PSF.	

No	 encontro	 seguinte,	 essa	 discussão	
começou	a	ser	feita	de	maneira	mais	refle-
xiva,	 e	 os	 agentes	 começaram	 a	 procurar	
ouvir	o	que	essa	fala	significava.	No	entanto,	
com	exceção	dos	dois	últimos	encontros	da	
capacitação,	em	nenhum	outro,	participaram	
todos	os	membros	da	equipe,	o	que	preju-
dicou	bastante	o	andamento	do	trabalho.	À	
medida	 que	 começaram	 a	 ser	 explicitados	
os	 problemas	 e	 as	 dificuldades	 da	 equipe	
em	 relação	 à	 população	 moradora	 de	 seu	
território,	o	clima	dos	encontros	foi	ficando	
bastante	tenso	e	a	equipe	do	PSF	reagindo	
de	 forma	muito	 agressiva	 com	os	 técnicos	
responsáveis	pela	condução	da	capacitação.

A	 coordenadora	 do	 serviço	 não	 com-
pareceu	 a	 três	 dos	 seis	 encontros:	 foi	 ao	
primeiro	e	nos	dois	últimos.	Isso	foi	bastante	
prejudicial,	pois	como	gerente	poderia	ter	si-
do	uma	facilitadora	do	processo	de	reflexão,	
uma	vez	que	as	discussões	giraram	em	torno	
do	cotidiano	de	trabalho	da	equipe.	
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No	segundo	encontro,	a	equipe	estava	
bastante	tensa	e	demonstrou	desagrado	em	
discutir	 suas	dificuldades.	O	grupo	relatou	
que	o	PSF	havia	ficado	fechado	durante	dois	
dias,	 em	 função	 de	 ameaças	 que	 estavam	
recebendo	 da	 população.	 Depois	 de	 algu-
mas	negociações	junto	à	Gerência	Distrital,	
voltaram	a	abrir	o	serviço.	No	entanto,	es-
tavam	indo	trabalhar	escoltados	pela	guarda	
municipal.	O	guarda	acompanhava	a	equipe	
desde	a	sua	chegada	à	Vila	até	o	fechamento	
do	PSF	e,	durante	todo	o	tempo,	ficava	em	
frente	ao	Posto	“escoltando”	a	equipe,	que	
se	sentia	acuada	e	receosa	da	população.	Os	
trabalhadores	do	PSF	avaliaram	que	a	sua	re-
lação	com	a	população	piorou	com	a	saída	de	
um	dos	médicos,	pois	eles	não	conseguiam	
atender	à	demanda	do	PSF,	e	 isso	causava	
muita	tensão	com	a	população.	

No	terceiro	encontro,	a	situação	conti-
nuava	tensa,	e	a	animosidade	com	a	equipe	
responsável	pela	 capacitação	havia	 aumen-
tado.	Durante	esse	encontro,	presenciamos	
algumas	situações	bastante	constrangedoras	
em	relação	ao	contato	da	equipe	com	algu-
mas	pessoas	da	população,	o	que	nos	expli-
cou,	pelo	menos	parcialmente,	o	desconforto	
que	 estava	 existindo	 com	 a	 comunidade.	
Observamos	que	a	população	não	era	bem	
atendida	e	que	a	equipe	não	se	preocupava	
em	melhorar	esse	atendimento.	Ao	questio-
narmos	esse	assunto,	defenderam-se	dizendo	
que	tinham	que	estabelecer	regras	ao	atendi-
mento,	senão	as	pessoas	vinham	em	qualquer	
horário	solicitar	qualquer	coisa.

Para	essa	reunião,	a	equipe	tinha	ficado	
de	levantar	problemas	e	necessidades	de	saú-
de	da	população	para	serem	discutidos,	mas	

não	só	não	realizaram	o	levantamento	como	
nos	agrediam,	dizendo	que	não	tinham	tempo	
para	esse	tipo	de	atividade,	uma	vez	que	a	
demanda	pelo	serviço	é	muito	grande.

Conversamos	 com	 o	 grupo	 novamente	
sobre	a	proposta	da	capacitação	que,	neces-
sariamente,	requeria	o	envolvimento	e	a	dis-
ponibilidade	da	equipe	em	olhar-se	e	 refletir	
sobre	 sua	prática,	pois	o	 conteúdo	 teórico	a	
ser	trabalhado	somente	faria	sentido	se	fosse	
pensado	a	partir	de	seu	cotidiano	de	trabalho.	
Fomos	questionados	sobre	o	porquê	de	ainda	
não	 terem	 “recebido”	 esse	 conteúdo,	 pois	 a	
demanda	do	grupo	era	apenas	de	repasse	de	
informações.	Dissemos	que	ele	ainda	não	havia	
sido	visto	de	maneira	mais	 formal	em	função	
de	que	estávamos	trabalhando	com	eles	as	difi-
culdades	que	estavam	enfrentando	em	relação	
à	população.	No	entanto,	procuramos	deixar	
claro	 que,	 ao	 discutirmos	 suas	 dificuldades,	
estávamos	trabalhando	conteúdo	teórico,	pois	
refletíamos	sobre	os	problemas	de	comunica-
ção,	o	saber	popular	e	científico,	a	relação	com	
o	usuário	e	o	processo	de	trabalho	em	saúde.

Durante	 essa	 semana,	 fomos	 contata-
dos	 pela	 Gerência	 Distrital	 -	 GD,	 que	 nos	
informou	 que	 a	 coordenadora	 local	 havia	
feito	uma	reclamação	sobre	nossas	atitudes	
(mesmo	 não	 estando	 presente	 nos	 encon-
tros).	Declarou	que	o	grupo	disse	que	nós	
estávamos	dividindo	a	equipe	e	acusando	a	
coordenadora	de	não	estar	presente	nos	en-
contros.	Pedimos	que	a	GD	estivesse	presen-
te	na	capacitação,	pois	discutiríamos	isso	com	
o	grupo.	No	quarto	encontro,	procuramos	
iniciar	a	reunião	com	a	fala	da	coordenadora	
local,	 mas	 ninguém	 quis-se	 manifestar.	 As	
gerências	 distrital	 e	 local	 manifestaram-se	
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dizendo	que	não	estavam	entendendo	a	fina-
lidade	do	trabalho	nem	o	porquê	de	discutir	
suas	dificuldades,	uma	vez	que	elas	já	haviam	
sido	 superadas.	Disseram	que	partimos	de	
uma	amostra	viciada	e	que	nunca	a	equipe	
esteve	tão	bem	com	a	população,	pois	todos	
os	problemas	haviam	sido	resolvidos.	

Saímos	 desse	 encontro	 entendendo	
que	faltava	respaldo	da	GD	e	gerência	local	
para	 continuarmos	 o	 trabalho.	 Marcamos	
uma	reunião	com	a	GD	para	discutirmos	os	
rumos	da	capacitação.	Nela,	a	assessora	da	
gerência,	que	havia	acompanhado	boa	parte	
do	trabalho	e	as	negociações	iniciais	da	capa-
citação,	disse	que	já	havia	conversado	com	a	
coordenadora	local	e	que	ela	estava	disposta	
a	reiniciar	o	trabalho,	mas	gostaria	de	discutir	
o	 conteúdo	 de	 forma	 objetiva.	 Disse	 que	
os	problemas	do	serviço	 já	estavam	sendo	
tratados	pela	gerência	e	que	eram	eles	que	
tinham	a	responsabilidade	de	resolvê-los.

Combinamos	 que	 o	 trabalho	 só	 reco-
meçaria	se	ficasse	esclarecido	para	a	equipe	
do	PSF	que	discutir	os	problemas	levantados	
por	eles	fazia	parte	da	proposta	de	trabalho,	
pois	acreditávamos	que	o	conteúdo	teórico	
deveria	ser	construído	pelo	grupo	a	partir	de	
sua	realidade	cotidiana,	caso	contrário,	ele	
não	serviria	para	qualificar	o	trabalho.	

Durante	as	discussões	sobre	como	iría-
mos	desencadear	esse	processo,	o	gerente	
distrital	 participou	 muito	 pontualmente.	
Designou	 uma	 de	 suas	 assessoras	 para	
acompanhar	 o	 trabalho	 e	 ela	 também	 não	
acompanhou	 e,	 quando	 comparecia	 aos	
encontros,	 verbalizava	 para	 a	 equipe	 do	
PSF	 que	 o	 trabalho	 estava	 sendo	 desviado	
de	seu	objetivo,	pois,	no	seu	entendimento,	

deveríamos	apenas	qualificar	o	trabalho	dos	
programas	 de	 vigilância	 coordenados	 pela	
Equipe	de	Informação.	

Apesar	de	todas	as	discussões	realizadas	
com	essa	assessora	antes	do	início	do	traba-
lho,	constatou-se,	durante	o	processo,	que	
ela,	de	fato,	não	havia	entendido	o	objetivo	
e,	muito	menos,	a	metodologia	utilizada	na	
capacitação.	

Nessa	reunião	com	a	GD,	ficou	acordado	
que	 faríamos	mais	dois	encontros	 teóricos	
para	 concluir	 a	 capacitação,	 pois	 a	 equipe	
não	queria	discutir	nem	refletir	sobre	o	seu	
trabalho.	 O	 conteúdo	 teórico	 trabalhado	
foi	modelo	de	atenção	(sanitarista,	médico-
assistencial	e	vigilância	da	saúde)	e	a	 lógica	
de	trabalho	dos	programas	de	vigilância	da	
saúde	da	criança.	

Antes	 do	 início	 do	 conteúdo	 teórico,	
conversamos	com	o	grupo	para	mostrar	que	
a	 metodologia	 utilizada	 nessa	 capacitação,	
pesquisa-ação,	 partia	 do	 princípio	 de	 que	
quem	decidia	o	rumo	do	trabalho	eram	as	
pessoas	 envolvidas,	 e,	 como	 o	 desejo	 da	
equipe	e	da	GD	não	era	discutir	suas	dificul-
dades	 e	 repensar	 o	 processo	 de	 trabalho,	
trabalharíamos	os	últimos	dois	encontros	da	
forma	como	eles	haviam	solicitado.	No	en-
tanto,	salientamos	que	era	uma	pena	que	esse	
conteúdo	não	pudesse	ser	aproveitado	para	
discutir	e	refletir	sobre	a	prática,	pois	seria	
isso	que	poderia	ajudá-los	a	enfrentar	todas	
as	adversidades	do	cotidiano	e	a	entender	as	
teorias	que	estávamos	apresentando.	Assim,	
mudamos	o	caminho	proposto	inicialmente	
para	podermos	terminar	a	capacitação.	

Acredita-se	 que	 as	 dificuldades	 que	
a	 equipe	 enfrentou	 no	 PSF	 irão	 voltar	 a	
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aparecer,	pois,	sem	refletir	sobre	elas,	não	
é	 possível	 pensarmos	 numa	 ação	 que	 seja	
transformadora	da	prática.	

Como	 essa	 capacitação	 propôs,	 a	 me-
todologia	 da	 pesquisa-ação	 com	 base	 nos	
princípios	da	educação	popular,	 necessaria-
mente	precisávamos	escutar	a	fala	e	o	desejo	
da	equipe	do	PSF.	A	ação	que	estava	sendo	
proposta	era	a	implementação	de	um	traba-
lho	pautado	na	vigilância	da	saúde	da	criança:	
descentralização	 do	 Programa	 de	 Vigilância	
da	Mortalidade	–	Prá-Viver	e	qualificação	do	
Programa	Prá-Nenê,	que	trabalha	com	crian-
ças	menores	de	um	ano.	Esses	programas	so-
mente	poderiam	ser	assumidos	integralmente	
pela	equipe	a	partir	de	um	novo	olhar	sobre	
sua	prática.	Para	isso,	o	PSF	deveria	rever	o	
seu	cotidiano	e	reorganizar	seu	trabalho	para	
responder	a	essa	demanda	da	Secretaria	Mu-
nicipal	de	Saúde	-	SMS,	de	Porto	Alegre.	

Mesmo	com	todas	as	dificuldades	de	es-
cuta	da	equipe	e	da	GD	sobre	as	dificuldades	
vivenciadas	por	cada	um	dos	trabalhadores,	
acreditamos	que	os	encontros	tenham	possi-
bilitado	que	a	equipe	do	PSF	olhasse	as	suas	
dificuldades	 e	 que	 a	 GD	 enxergasse	 esses	
problemas	e	assumisse	a	responsabilidade	de	
dar	suporte	para	a	equipe	e,	assim,	ajudá-la	
a	resolvê-los.

Essa	proposta	de	capacitação	foi	bastante	
desafiadora,	pois,	diferente	das	metodologias	
tradicionais,	 necessitou	do	envolvimento	e	
da	 participação	 ativa	 dos	 participantes	 em	
todo	o	processo.	Além	disso,	na	perspectiva	
de	modificar	o	cotidiano	de	trabalho,	neces-
sitava	da	participação	e	da	legitimação	pela	
coordenação	local.	Acreditamos	que	o	moti-
vo	principal	das	dificuldades	enfrentadas	foi	a	

falta	de	entendimento	e	envolvimento	da	GD	
e	da	coordenação	local	sobre	o	trabalho	a	ser	
realizado.	Isso	fez	com	que,	nos	momentos	
difíceis,	a	equipe	se	sentisse	respaldada	em	
suas	queixas,	tivesse	resistido	em	participar	
e	também	não	conseguisse	entender	o	pro-
pósito	do	trabalho.	

Houve	uma	dificuldade	muito	grande	de	
os	 trabalhadores	 conseguirem	 escutar	 uns	
aos	 outros.	 Os	 agentes	 comunitários	 não	
entendiam	ou	não	aceitavam	as	queixas	da	
equipe	técnica	em	relação	ao	medo	que	sen-
tiam	da	população.	Diziam	que	a	população	
não	era	tão	agressiva	e	que	sua	agressividade	
tinha	relação	com	a	forma	como	as	pessoas	
se	 sentiam	 acolhidas	 dentro	 da	 equipe.	 A	
equipe	 técnica	 ignorou	 essa	 observação,	
que	emergiu	muito	sutilmente	em	todos	os	
encontros.	 Além	 disso,	 o	 grupo	 se	 sentiu	
acuado	pela	equipe	da	capacitação	que	a	viu	
como	alguém	que	ameaçava	o	seu	trabalho,	
discutia	posturas	e	cobrava	tarefas.	

Para	a	finalização	desse	processo	de	ca-
pacitação	no	PSF,	foi	necessário	recomeçar	
o	trabalho	a	partir	do	conteúdo	teórico	de	
vigilância	da	saúde	da	criança,	pois	a	equipe	
não	estava	disposta	a	refletir	sobre	o	seu	co-
tidiano.	Ficou	claro	para	o	grupo	que,	numa	
proposta	de	capacitação	que	se	pautava	pela	
postura	metodológica	da	uma	pesquisa-ação	
e	que	tinha	como	fundamentos	os	princípios	
da	educação	popular,	quem	decidia	o	rumo	
da	capacitação	eram	eles.	No	entanto,	era	
lamentável	que	esse	conteúdo	não	pudesse	
ser	aproveitado	para	discutir	e	refletir	sobre	
a	prática.	

Essa	 postura	 metodológica	 trouxe	 co-
mo	desafio	a	construção	de	cada	encontro	
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a	partir	do	anterior	e	 a	 falta	de	adesão	da	
equipe	 do	 PSF	 em	 participar	 do	 trabalho.	
Apesar	 das	 dificuldades	 em	 implementar	 a	
capacitação	nesse	serviço,	acredita-se	que	a	
metodologia	proposta	teve	êxito,	pois	fez	a	
equipe	ter	de	escutar	as	diferentes	falas	de	
seus	membros	e	a	GD,	olhar	o	problema	da	
equipe	e	ajudá-la	a	resolver.	

Durante	todos	os	encontros,	foi	possível	
perceber	que	a	equipe	local	não	se	mostrava	
disposta	a	participar	ativamente	do	trabalho,	
pois	 não	 respondia	 satisfatoriamente	 a	ne-
nhuma	solicitação.	A	cada	encontro,	questio-
navam	novamente	o	objetivo	do	trabalho	e	
não	conseguiram-se	transformar	em	sujeitos	
do	processo.	Qualquer	questionamento	em	
relação	às	suas	atitudes	soava	como	crítica	ao	
seu	trabalho	e	reagiam	de	forma	agressiva.

A	maneira	de	“defenderem-se”	foi	des-
qualificando	suas	falas	das	entrevistas	indivi-
duais.	Disseram	que	elas	 foram	pontuais	e	
não	refletiam	a	equipe,	pois	foram	realizadas	
num	momento	em	que	a	sua	relação	com	a	
população	não	estava	boa.	

A	assessora	da	GD,	que	acompanhou	boa	
parte	 do	 trabalho,	 sublimou	 as	 discussões	
sobre	dificuldades	com	a	população,	dizendo	
que	a	maioria	da	população	estava	satisfeita	
com	a	equipe	do	PSF	e	só	uma	minoria	é	que	
agredia	a	equipe.	Ela	teve	um	papel	decisivo	
na	condução	do	processo,	pois	reforçou	a	fala	
da	equipe	de	que	não	entendia	a	finalidade	do	
trabalho	e	desqualificou	as	discussões	sobre	
as	dificuldades	de	trabalho.	Acredita-se	que	
se	 sentiu	 cobrada	 por	 nós	 e	 se	 defendeu	
acusando-nos	de	falta	de	objetividade.	Até	o	
final	dos	encontros,	reforçou	que	acreditava	
que	íamos	capacitar	no	funcionamento	dos	

programas	Prá-Nenê	e	Prá-Viver,	e	que	os	
objetivos	 da	 capacitação	 foram	 desviados.	
Assim,	foi	muito	mais	fácil	para	a	equipe	do	
PSF	e	da	própria	GD	dizer	que	o	que	estava	
errado	era	o	processo	de	desenvolvimento	
da	 capacitação	 do	 que	 admitir	 que	 o	 seu	
processo	de	trabalho	tinha	problemas.

REFLEXÕES	PRELIMINARES

A	 análise	 do	 processo	 de	 capacitação	
vivenciado	 nesse	 PSF	 mostra	 o	 desafio	 de	
desenvolver	 um	 trabalho	 que	 propõe	 a	
participação	 ativa	das	pessoas	e	 a	 reflexão	
do	 cotidiano	 para	 o	 desencadeamento	 de	
uma	ação.

Habermas	(1991)	destaca	que	o	discurso	
prático	pode	garantir	uma	formação	inteligen-
te	da	vontade	ao	contemplar	os	interesses	de	
cada	um	dos	indivíduos.	Durante	o	processo	
de	comunicação,	faz-se	necessário	negociar-
renegociar-reinstaurar	 a	 negociação,	pois	 a	
ação	precisa	ser	legal	e	ser	legítima.	No	caso	
da	capacitação	do	PSF,	a	ação	desenvolvida	
era	legal,	mas	não	era	legítima,	pois	a	GD,	que	
tinha	 a	 função	de	 legitimar	o	 trabalho,	 não	
só	não	o	fez	como	se	aliou	à	fala	queixosa	da	
equipe	do	PSF	e	desestabilizou	todo	o	pro-
cesso	que	estava	sendo	desenvolvido.	

Nesse	movimento	de	negociação/rene-
gociação,	é	natural	que	haja	a	fuga	do	enfren-
tamento	do	problema	por	parte	da	equipe,	
pois	olhar	para	as	dificuldades	de	trabalho	é	
algo	extremamente	difícil.	A	pesquisa-ação	
implica	 que	 as	 pessoas	 que	 participam	 do	
processo	estejam	envolvidas	em	todas	as	suas	
etapas	e	que	decidam	o	seu	rumo.	Esse	tipo	
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de	investigação	parte	de	uma	nova	concep-
ção	de	mundo	e	de	vida	e	se	caracteriza	por	
ler,	perceber	e	apreender	a	práxis	cotidiana.	
Procura	valorizar	os	modos	de	viver,	de	agir	
e	 analisa	 os	 grupos	 e	 as	 suas	 necessidades	
(SERRANO,	1990).	

Habermas	(1998)	propõe	que	se	cons-
trua	uma	nova	racionalidade	que	estimule	a	
liberação	do	potencial	comunicativo	e	crie	
novas	redes	de	relações	interpessoais	capa-
zes	de	contribuir	para	uma	cultura	emanci-
patória.	Acredita	que	é	fundamental	que	se	
repense	a	ação	comunicativa	no	sentido	de	
oportunizar	aos	cidadãos	o	debate	crítico	e	
democrático	da	realidade	em	que	vivem	para	
conseguirem	 chegar	 a	 um	 entendimento	
sobre	os	problemas	e	 soluções	do	mundo	
contemporâneo.	 Essa	 comunicação	 é	 uma	
estratégia	para	a	humanização	da	sociedade.	
No	entanto,	ela	é	extremamente	difícil	de	ser	
conquistada,	pois	as	pessoas	ficam	presas	às	
suas	formas	de	ver	o	mundo	e	não	abrem	seu	
olhar	para	ouvir	outras	maneiras	de	pensar	
a	 realidade.	 A	 experiência	 vivenciada	 no	
processo	de	capacitação	do	PSF	deixou	clara	
essa	dificuldade,	pois	os	membros	da	equipe	
nem	 sequer	 conseguiram	 escutar	 as	 falas	
trazidas	nas	entrevistas	individuais	e	assumir	
as	dificuldades	vivenciadas	no	seu	cotidiano;	
ora	responsabilizavam	a	população	por	seus	
problemas,	ora	desconsideravam	a	 fala	de	
seus	colegas	de	trabalho.	O	processo	comu-
nicativo	exige	mais	do	que	uma	ação	expec-
tadora	e	alienada	e	propõe	que	se	supere	a	
dimensão	individual	e	se	atue	na	perspectiva	
de	uma	aprendizagem	coletiva.

Amâncio	(2004)	diz	que	o	conhecimento	
não	é	só	um	ato	de	transmissão	de	conte-

údos,	mas	ele	existe	para	que	ocorra	uma	
apropriação	 do	 aprendido	 e,	 conseqüen-
temente,	 uma	 transformação	 da	 situação	
concreta.	Parece	que	o	processo	desenca-
deado	no	PSF,	devido	às	suas	peculiaridades,	
acabou	por	não	possibilitar	essa	apropriação	
do	conhecimento	nem	da	própria	realidade	
vivenciada	 pela	 equipe	 nem	 do	 conteúdo	
teórico	 trabalhado.	 Esse	 último	 ficou	 des-
contextualizado	 das	 discussões	 que	 foram	
realizadas	 sobre	 o	 cotidiano	 e,	 portanto,	
não	possibilitou	o	desencadeamento	de	uma	
ação	transformadora	das	relações	de	trabalho	
tampouco	das	relações	interpessoais.

Essa	 proposta	 de	 capacitação	 foi	 bas-
tante	desafiadora,	pois,	diferente	das	formas	
tradicionais,	 demandava	 o	 envolvimento	
e	a	participação	ativa	do	grupo	em	todo	o	
processo.	 Além	 disso,	 na	 perspectiva	 de	
modificar	o	cotidiano	de	trabalho,	necessi-
tava	 da	 participação	 e	 da	 legitimação	 pela	
coordenação	local.	O	que	aconteceu	foi	que	
a	equipe	de	Saúde	do	PSF	se	sentiu	acuada	e	
percebeu	o	trabalho	da	equipe	de	Informação	
como	crítica	ao	seu	próprio	trabalho	e	como	
exigência	de	atitudes	diversas.	

A	pesquisa-ação	se	caracteriza	por	par-
tir	 dos	 problemas	 cotidianos	 e	 pretender	
implicar	 ativamente	 todos	 os	 envolvidos	
(SERRANO,1990),	o	que	não	ocorreu	com	
a	 equipe	 do	 PSF.	 A	 falta	 de	 entendimento	
da	metodologia	de	trabalho	e	a	dificuldade	
em	questionar	o	seu	cotidiano,	assim	como	
o	 temor	 de	 enfrentar	 os	 desafios	 de	 uma	
nova	forma	de	trabalho,	determinaram	que	
a	equipe	não	conseguisse	avançar	no	sentido	
de	qualificar	 as	 discussões	 e	 transformar	 a	
realidade.
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CONSIDERAÇÕES	FINAIS

Para	 finalizar,	 apresentamos	 alguns	 as-
pectos	que	se	salientaram	nas	reflexões	sobre	
o	processo	de	capacitação	desenvolvido.	

a)	 Uma	proposta	de	capacitação	funda-
mentada	nos	princípios	da	educação	
popular	 e	 que	 se	 caracteriza	 como	
uma	pesquisa-ação,	se,	por	um	lado,	
desencadeia	um	processo	de	reflexão	
do	cotidiano	e	cria	possibilidades	de	
transformação	da	realidade,	por	outro	
lado,	 necessita	 da	 vontade	 política	
da	 gerência	 e	 do	 grupo	 e,	 também,	
do	 comprometimento	 de	 todos	 os	
participantes	 com	 os	 processos	 de	
mudança.

b)	 Quando	 não	 há	 comprometimento	
do	gestor	 local,	o	grupo	não	conse-
gue	avaliar	a	importância	do	trabalho	
desenvolvido	 e	 não	 entende	 seus	
objetivos.

c)	 Os	 encontros	 somente	 podem	 ser	
programados	 a	 partir	 do	 encontro	
anterior,	 pois	 o	 processo	 vai	 sendo	
construído	nas	discussões	do	grupo.

d)	 Para	que	possa	se	desencadear	uma	
comunicação	entre	iguais	e	possibilitar	
o	que	Habermas	(MEDEIROS,	2004)	
chama	de	simetria	da	fala,	é	necessário	
que	 os	 pesquisadores	 sejam	 aceitos	
pelo	 grupo	 e	 que	 haja	 um	 desejo	
nesse	grupo	de	olhar-se,	trabalhar	em	
conjunto	e	qualificar	o	seu	cotidiano.

e)	 Numa	proposta	dessa	natureza,	é	ne-
cessário	que	as	discussões	em	grupo	
sejam	 facilitadas	 para	 que	 todos	 os	
participantes	possam	participar	-	falar,	

escutar	a	fala	dos	outros	-	e	refletir	so-
bre	elas	e	que	exista	o	desejo	do	grupo	
de	desencadear	esse	processo.

REFERÊNCIAS	

AMÂNCIO,	C.	Educação	popular	e	intervenção	comunitá-

ria:	contribuições	para	a	reflexão	sobre	empoderamento.	2004.	

Trabalho	apresentado	na	27ª	ANPED,	2004.

BERBEL	et	al.	Metodologia	da	problematização:	experiências	

com	questões	de	ensino	superior.	Londrina:	Editora	UEL,	1998.	

282	p.

BOFF	et	al.	A	mística	do	animador	popular.	São	Paulo:	Ática,	

1996.	80	p.

BRANDÃO,	 C.	 R.	 A	 educação	 popular	 na	 área	 da	 saúde.	 In:	

VASCONCELOS,	E.	et	al.	A	saúde	nas	palavras	e	nos	gestos:	

reflexões	 da	 rede	 de	 educação	 popular	 em	 saúde.	 São	 Paulo:	

Hucitec,	2001.	p.	21-29.

______.	Em	campo	aberto:	escritos	sobre	a	educação	e	a	cultura	

popular.	São	Paulo:	Cortez,	1995.	229	p.

BRASIL.	Ministério	da	Saúde.	Saúde	da	Família:	uma	estratégia	

para	a	reorientação	do	modelo	assistencial.	Brasília,	DF,	1997.

______.	Programa	Saúde	da	Família:	ampliando	a	cobertura	para	

consolidar	 a	 mudança	 no	 modelo	 de	 Atenção	 Básica.	Revista	

Brasileira	de	Saúde	Materno	Infantil,	Recife,	v.	3,	n.	1,	p.113-

125,	jan./mar.,	2003a.

______.	Seminário	sobre	 incentivos	às	mudanças	na	gra-

duação	das	carreiras	da	saúde:	caminhos	para	a	mudança	da	

formação	e	desenvolvimento	dos	profissionais	de	saúde:	diretri-

zes	para	a	ação	política	para	assegurar	a	educação	permanente	

no	 SUS.	 Brasília,	 DF,	 2003b.	 Disponível	 em:	 <www.opas.org.

br/rh/admin/documentos/segetes1.pdf	 >.	 Acesso	 em:	 12	 de	

março	de	2004.

CARR,	 W.;	 KEMMIS,	 S.	 Teoría	 crítica	 de	 la	 enseñanza:	 la	

investigación-acción	en	la	formação	del	profesorado.	Barcelona:	

Martínez	Roca,	1988.	245	p.

CHAUI,	M.	O	que	é	ser	educador	hoje?	Da	arte	à	ciência:	a	morte	

do	educador.	In:	BRANDÃO,	C.	R.	O	educador:	vida	e	morte:	

escritos	 sobre	 uma	 espécie	 de	 perigo.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Graal,	

1982.	p.	51-70.

COSTA,	Marisa	Cristina	Vorraber.	Educação	popular	hoje.	São	

Paulo:	Loyola,	1998.	260	p.



| GeHysa Guimarães alVes58

BoleTim da saúde | porTo aleGre | Volume 18 | Número 1 | JaN./JuN. 2004

HABERMAS,	 J.	 Comentários	 à	 ética	 do	 discurso.	 Lisboa:	

Instituto	Piaget,	1991.

______.	O	 Discurso	 filosófico	 da	 modernidade.	 Lisboa:	 D.	

Quixote,	1998.

LEVy,	F.	M.;	MATOS,	P.	E.	S.;	TOMITA,	N.	E.	Programa	de	agentes	

comunitários	de	saúde:	a	percepção	de	usuários	e	trabalhadores	

da	saúde.	Cadernos	de	Saúde	Pública,	Rio	de	Janeiro,	v.	20,	n.	

1,	p.	197-203,	jan./fev.	2004.

MEDEIROS,	M.	Reconstrução	prático-instrumental	da	análise	de	

discurso	à	luz	das	idéias	de	Jürgen	Habermas.	Plano	de	Ensino.	

Porto	Alegre:PUCRS,	2004.

MENEGOLLA,	V.	L..;	POLLETO,	D.	S.	;	KRAHL,	M.	O	agente	co-

munitário	de	saúde	no	desenvolvimento	de	seu	trabalho.	Boletim	

da	Saúde,	Porto	Alegre,	v.	17,	n.	2,	p.	81-93,	2003.	

MOSQUERA,	J.	A	educação	no	terceiro	milênio.	Educação,	Porto	

Alegre,	v.	26,	p.	43-58,	2003.	Edição	Especial:	60	anos	do	Curso	

de	Pedagogia	PUCRS.

SERRANO,	M.	G.	P.	Investigacion-accion:	aplicaciones	al	campo	

social	y	educativo.	Madrid:	Dykinson,	1990.

SOUZA,	 A.	 M.	 A.	 et	 al.	 Processos	 educativos	 nos	 serviços	 de	

saúde.	 In:	 Organização	 Pan-Americana	 de	 Saúde.	Oficina	 Re-

gional	da	Organização	Mundial	de	Saúde.	Brasília,	DF,	1991.	

Mimeografado.

VALLA,	V.	V.	Apoio	social	e	saúde:	buscando	compreender	a	fala	

das	classes	populares.	In:	COSTA,	M.	V.	et	al.	Educação	popular	

hoje.	São	Paulo:	Loyola,	1998.

p	151-180.

VASCONCELOS,	E.	M.	Educação	popular	e	pesquisa-ação	

como	 instrumentos	 de	 reorientação	 da	 prática	 médica.	

2000.Trabalho	apresentado	na	23ª	ANPED,	Caxambu,	24	a	28	

de	setembro,	2000.

______.	Educação	popular	e	pesquisa-ação	como	instrumento	de	

reorientação	da	prática	médica.	In:	GONSALVES,	E.	P.	Educação	

e	grupos	populares.	Campinas:	Alínea,	2002.	p.	79-98.

______.	Educação	popular	em	tempos	de	democracia:	uma	visão	a	

partir	do	setor	saúde.	In:	COSTA,	M.	V.	et	al.	Educação	popular	

hoje.	São	Paulo:	Loyola,	1998.	p.	63-97.

______.	Redefinindo	as	práticas	de	saúde	a	partir	da	educação	

popular	nos	serviços	de	saúde.	In:	VASCONCELOS,	E.	et	al.	A	

saúde	nas	palavras	e	nos	gestos:	reflexões	da	rede	de	educação	

popular	em	saúde.	São	Paulo:	Hucitec,	2001.	p.	11-19.

WESTPHAL,	M.	F.;	BÓGUS,	C.	M.;	FARIA,	M.	M.	Grupos	focais:	

experiências	 precursoras	 em	 programas	 educativos	 em	 saúde	

no	 Brasil.	 Boletín	 de	 la	 Oficina	 Sanitaria	 Panamericana,	

Washington,	DC,	v.	120,	n.	6,	p.	472	-	482,	jun.	1996.



reDução De DanoS e SaúDe mental na 
PerSPectiva Da atenção báSica

Harm reDuction anD mental HealtH in tHe PrimarY 
care PerSPective 

RESUMO
A	articulação	entre	Redução	de	Danos	e	Saúde	Mental	na	Aten-
ção	 Básica	 tem	 exigido	 trabalhar	 com	 a	 reformulação	 da	 con-
cepção	e	das	práticas	em	saúde,	enfatizando	a	integralidade	e	a	
intersetorialidade	e,	especialmente,	 a	 integração	com	as	ações	
estratégicas,	entre	elas	e	o	Programa	Saúde	da	Família	-	PSF.	O	
objetivo	 deste	 artigo	 é	 apresentar	 a	 Redução	 de	 Danos	 como	
estratégia	em	Saúde	Pública	no	campo	do	uso	de	drogas	junto	à	
Saúde	Mental	e	ao	Programa	Saúde	da	Família	na	Atenção	Básica.	
Para	tanto,	contextualizou-se	o	uso	de	drogas	na	realidade	social,	
desenvolvendo	operadores	conceituais	que	sustentam	esta	pro-
posta.	Relataram-se	experiências	práticas	de	Redução	de	Danos	
-	RD,	desenvolvidas	em	diferentes	 interfaces,	 considerando	os	
seguintes	aspectos	na	Atenção	Básica:	estabelecimento	de	redes,	
flexibilidade,	respeito	às	subjetividades	e	aos	direitos	humanos	e	
construção	de	possibilidades	em	saúde	coletiva.

PALAVRAS-CHAVE
Redução	de	danos,	saúde	mental,	saúde	coletiva,	Programa	Saú-
de	da	Família,	Atenção	Básica,	integralidade.

ABSTRACT	
The	 issue	 of	 Harm	 Reduction	 and	 Mental	 Health	 in	 ‘Primary	
Care’	 has	 required	 the	 reformulation	 of	 health	 concept	 and	
model,	 emphasizing	 the	 integrality	 and	 ´intersectoriality`	 as	
well	 as	 the	 integration	with	 strategic	actions	 such	as	 the	Fam-
ily	 Health	 Care	 Program	 -	 PSF.	 This	 article	 aims	 at	 presenting	
the	harm	reduction,	as	a	strategy	of	public	health	in	the	field	of	
drug	use	along	with	Mental	Health	and	the	Family	Health	Care	
Program	in	Health	Care.	So,	the	drug	problem	has	been	inserted	
within	the	context	of	social	reality,	through	the	development	of	
conceptual	 operators,	 which	 sustain	 this	 proposal.	 In	 addition,	
practical	experiences	of	harm	reduction	have	been	related,	all	of	
which	interconnected	with	other	fields,	considering	the	follow-
ing	aspects:	the	establishment	of	networks,	flexibility,	respect	to	
subjectivity,	construction	of	possibilities	in	collective	health	and	
respect	to	human	rights.

KEY	WORDS	
Harm	reduction,	mental	health,	collective	health,	Family	Health	
Care	Program,	Primary	Care,	integrality.	
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APRESENTAÇÃO

Este	artigo	surgiu	a	partir	de	duas	deman-
das.	Uma	delas	foi	originada	nas	elaborações	
ocorridas	durante	o	Grupo	de	Trabalho	de	
Saúde	Mental	e	Atenção	Básica	-	GT	SMAB,	
organizado	pela	Secretaria	Estadual	de	Saú-
de	do	qual	participam	a	Seção	Estadual	de	
Saúde	Mental	e	Neurológica,	a	Coordenação	
Estadual	 do	 Programa	 Saúde	 da	 Família,	 a	
Seção	Estadual	de	Controle	das	DST/AIDS,	
o	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	-	CSEM	
e	 o	 Centro	 de	 Referência	 em	 Redução	 de	
Danos	 CRRD	 da	 Escola	 de	 Saúde	 Pública	
-	 ESP.	 A	 outra	 demanda	 surgiu	 durante	 as	
reuniões	de	equipe	do	CRRD	que	considerou	
a	produção	de	um	texto	sobre	esse	tema	um	
dispositivo	 de	 aprofundamento	 conceitual	
para	 a	 interlocução	 da	 Redução	 de	 Danos	
com	a	Saúde	Mental	e	o	Programa	Saúde	da	
Família	na	Atenção	Básica.	

REFORMA	SANITÁRIA,	REFORMA	
PSIqUIÁTRICA	E	ATENÇÃO	
INTEGRAL	AO	USUÁRIO	DE	
DROGAS

No	 contexto	 político	 da	 abertura	 de-
mocrática,	 ocorreram	 a	 8ª	 Conferência	

Nacional	de	Saúde,	a	Constituição	de	1988,	
a	 legislação	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
-	SUS	e	a	criação	do	Estatuto	da	Criança	e	
do	Adolescente.	Nesse	momento	fecundo	
para	 a	 ampliação	 das	 discussões	 sobre	 as	
mudanças	necessárias	a	serem	implantadas	
no	campo	da	saúde	e	dos	direitos,	fortalece-
se	o	movimento	da	Reforma	Psiquiátrica.	As	
ações	propostas	pela	reforma	no	campo	da	
Saúde	Mental	iniciaram	dentro	dos	hospitais	
psiquiátricos	 e	 nos	 manicômios	 mentais	
dos	 trabalhadores.	 Os	 questionamentos	
da	Reforma	Psiquiátrica	e	da	Reforma	Sa-
nitária	levaram	a	refletir	sobre	as	maneiras	
de	compreender,	de	abordar	e	de	relacio-
nar-se,	 não	 somente	 com	 o	 portador	 de	
sofrimento	 psíquico,	 mas	 também	 com	 o	
usuário	de	drogas,	distanciando-se	de	uma	
visão	moral	e	revisando	os	preconceitos	em	
torno	do	assunto.	

A	Reforma	Sanitária,	com	a	criação	do	
SUS,	permitiu	visualizar	o	usuário	de	drogas	
como	sujeito	de	direitos	e	usuário	de	saúde,	
ainda	 que	 mais	 não	 seja,	 especialmente	 a	
partir	do	princípio	da	universalidade	–	saúde	
é	um	direito	para	todos.

E	quais	foram,	então,	as	contribuições	da	
Reforma	Psiquiátrica	para	o	campo	do	uso	
de	drogas?	Uma	grande	aprendizagem	está	
demonstrada	na:
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a)	 ação	contínua	de	“abrir”	a	porta	dos	
manicômios	-	não	somente	das	insti-
tuições	manicomiais,	já	que	os	manicô-
mios	mentais	são	instituídos	a	qualquer	
hora	e	em	qualquer	enquadre,	pois	se	
trata	de	uma	lógica	de	controle	disci-
plinar	dos	“desviantes”;

b)	 necessária	 humanização	 da	 relação	
dos	 profissionais	 com	 os	 usuários	
que,	 na	 sua	 grande	 maioria,	 perma-
neceram	 abandonados	 nos	 hospitais	
psiquiátricos,	perdendo	seus	direitos,	
empurrados	para	uma	exclusão	social	
que	 apresenta	 como	 fim	 o	 agrava-
mento	das	condições	psíquicas	e	de	
cidadania.	 Para	 a	 humanização	 da	
saúde	mental,	várias	ações	foram	pro-
postas,	tais	como	eliminar	os	meios	de	
contenção;	revisar	a	forma	como	os	
diagnósticos	são	utilizados;	relativizar	
os	prognósticos;	restabelecer	a	rela-
ção	da	pessoa	com	o	próprio	corpo,	
promovendo	 o	 reconhecimento	 de	
si;	retirar	o	uniforme	e	utilizar	roupas	
próprias;	recuperar	a	manifestação	de	
afetividade;	promover	trocas	sociais;	
valorizar	o	gênero;	reconstruir	o	direi-
to	e	a	capacidade	de	palavra,	ouvir	e	
ser	ouvido;	assim	como	reconstruir	o	
direito	ao	trabalho.	Todas	essas	ações	
são	de	extrema	importância	para	que	
o	 usuário	 em	 dificuldade	 recupere	
suas	 capacidades,	 com	 dignidade	
(ROTTELLI	et	al.,1990).	

A	abordagem	da	Saúde	Pública	voltada	
para	os	usuários	de	álcool	e	outras	drogas	
acompanhou	os	avanços	promovidos	pela	Re-
forma	Psiquiátrica	e	pela	Reforma	Sanitária,	o	

que	significou	o	reconhecimento	de	direitos	
e	deveres	dos	“loucos”	e,	por	conseqüência,	
também	dos	“toxicômanos”.	Neste	sentido,	
passa-se	a	dar	maior	visibilidade	ao	usuário,	
como	um	sujeito	de	direitos	e	coloca-se	em	
debate	aspectos	fundamentais,	como	respon-
sabilidade	individual;	responsabilidade	penal;	
liberdade	 de	 escolha;	 descriminalização;	
diversificação	 das	 modalidades	 de	 atendi-
mento,	objetivos	e	direção	dos	tratamentos;	
qualificação	na	interface	da	saúde	e	da	lei	e	
dispositivos	de	saúde	sócioculturais	(esporte,	
lazer,	cultura,	trabalho),	no	compasso	com	
os	princípios	e	as	diretrizes	do	SUS.	

Com	 esses	 avanços,	 tanto	 no	 hospital	
como	na	rede	de	serviços	de	saúde,	a	relação	
entre	as	pessoas	está	fortalecida	pela	solida-
riedade,	 fundamental	para	o	elo	na	 aliança	
terapêutica.	Aliança	terapêutica	=	solidarie-
dade	+	sociabilidade	+	afetividade.

Nessa	perspectiva,	trabalhar	em	saúde,	
tanto	em	saúde	mental	quanto	no	campo	da	
Atenção	Básica,	é	estar	em	disponibilidade,	
deixar	falar,	estar	em	posição	de	escuta,	em	
uma	 visão	 psicodinâmica	 que	 considera	 a	
importância	do	reconhecimento	social	e	do	
exercício	de	cidadania,	criando	e	mantendo	
canais	e	oportunidades	abertos	para	que	a	
promoção	em	saúde	seja	possível	sempre.	Na	
abordagem	do	sofrimento	psíquico,	trata-se	
de	 entrar	 no	 mundo	 dos	 afetos	 com	 cada	
usuário	tentando	descobrir	possibilidades	e	
potencialidades,	novas	maneiras	de	relacio-
nar-se	e	viver.	

Desse	modo,	também,	a	flexibilidade	que	
envolve	tanto	a	Reforma	Psiquiátrica	quanto	
a	Reforma	Sanitária	assim	como	a	Redução	
de	Danos	significa	que	se	entenda	saúde	para	
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além	da	moral,	ou	seja,	o	trabalho	em	saúde	
não	 pode	 envolver	 preconceitos	 pessoais	
ou	juízos	de	valor.	Centra-se	no	desejo,	na	
demanda	 e	 na	 necessidade	 do	 usuário	 do	
sistema.	Considera-se,	então,	que	as	drogas	
sempre	 existiram	 em	 várias	 culturas,	 em	
diferentes	tempos	e	espaços;	lícitas	e	ilícitas	
fazem	parte	deste	mundo.	Contudo,	ainda	
que	 seus	 malefícios	 à	 saúde	 sejam	 visíveis,	
não	podemos	esquecer	que	elas	proporcio-
nam	prazer	aos	usuários	e,	acima	de	tudo,	
servem	 de	 anestésico	 frente	 ao	 mal-estar	
que	cada	um	e	os	coletivos	vivem	na	con-
temporaneidade.	

Escolhe-se	 priorizar	 vínculos,	 traba-
lhando	por	minimizar	os	efeitos	danosos	do	
uso	 de	 drogas,	 ao	 invés	 de	 simplesmente	
ignorá-los	ou	condená-los.	Aqui,	o	 critério	
de	sucesso	de	uma	intervenção	não	segue	a	
lei	do	“tudo	ou	nada”,	são	aceitos	objetivos	
parciais.	As	alternativas	não	são	impostas	de	
“cima	para	baixo”,	por	leis	ou	decretos,	mas	
são	desenvolvidas	com	a	participação	ativa	
da	 população	 beneficiária	 de	 intervenções	
horizontais,	como	propõem	as	diretrizes	e	
princípios	do	SUS.

Busca-se	a	saúde	na	perspectiva	da	qua-
lidade	de	vida.	Quanto	aos	paradigmas	cien-
tíficos,	vê-se	a	relação	saúde	e	doença	como	
um	processo	produzido	socialmente	em	uma	
proposta	de	superação	à	concepção	biomé-
dica	vinculada	ao	diagnóstico	e	prognóstico.	
Compreende-se	o	processo	saúde-doença-
cuidado	 como	 resultante	 de	 uma	 luta,	 da	
possibilidade	de	cada	pessoa	potencializar-se	
em	relação	às	suas	vulnerabilidades.	É	nessa	
concepção	que	se	alinha	o	SUS,	a	Reforma	
Psiquiátrica	e	a	Redução	de	Danos.	

Introduzindo a perspectiva da Redução 
de Danos

Quando	se	fala	em	redução	de	danos,	te-
ma	polêmico,	sempre	se	encontram	opiniões	
divergentes.	A	RD	pode	ser	entendida	como	
uma	prática	que	visa	a	possibilitar	o	direito	
de	 escolha	 e	 a	 responsabilidade	 da	 pessoa	
diante	da	sua	vida,	flexibilizar	os	métodos	pa-
ra	vislumbrar	a	universalidade	da	população	
envolvida	com	drogas,	com	a	qual	a	gestão	
pública	está	comprometida.

Vive-se	 em	 um	 mundo	 dinâmico,	 de	
transformações	 tecnológicas	 e	 de	 valores	
que	incidem	nas	relações	interpessoais,	assim	
como	nos	preconceitos,	o	que	exige	a	cons-
trução	de	perspectivas	de	saúde,	alinhadas	à	
defesa	dos	direitos	humanos	e	ao	respeito	
às	diferenças.	

O	objetivo	geral	da	Redução	de	Danos	
é	evitar,	se	possível,	que	as	pessoas	se	en-
volvam	com	o	uso	de	substância	psicoativas.	
Se	 isso	 não	 for	 possível,	 para	 aqueles	 que	
já	 se	 tornaram	 dependentes,	 oferecer	 os	
melhores	 meios	 para	 que	 possam	 rever	 a	
relação	de	dependência,	orientando-os	tanto	
para	um	uso	menos	prejudicial,	quanto	para	
a	abstinência,	conforme	o	que	se	estabelece	
a	cada	momento	para	cada	usuário.

Sessenta	por	cento	das	pessoas	cadas-
tradas	nos	Programas	de	Redução	de	Danos	
-	 PRD	 deixaram	 de	 compartilhar	 agulhas	
e	 seringas;	 23%	 das	 cadastradas	 aos	 PRD	
solicitaram	 tratamento	 para	 dependência	
química	e	desses	somente	80%	conseguiram	
vaga	para	tratamento	(muitos	relatam	a	difi-
culdade	de	adesão	a	tratamentos	que	exigem	
a	abstinência);	48%	dos	usuários	são	porta-
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dores	do	vírus	HIV,	isso	porque	diminuiu	a	
transmissão	de	doenças	infecto–contagiosas	
e	se	promoveu	a	reinserção	social	de	usuários	
de	drogas.

Hoje,	configura-se,	diante	do	atual	cená-
rio,	a	necessidade	de	sua	expansão	de	forma	
a	contemplar	os	estilos	de	vida	dos	diferentes	
usuários	de	álcool	e	outras	drogas,	e	cidadãos	
em	 geral,	 em	 situação	 de	 vulnerabilidade.	
Considera-se	que	essa	complexidade	exige	
ações	transversais	e	multissetoriais,	que	in-
tegrem	enfoques	e	abordagens	variadas	na	
promoção	 de	 saúde.	 Compreende-se	 que,	
ao	criar	possibilidades	de	redução	dos	danos	
subjetivos,	se	qualificam	as	condições	para	o	
exercício	da	cidadania	(BRASIL,	2003).

A	simples	troca	de	seringas	não	estimula	
o	uso,	e,	sim,	evita-o	e	conscientiza	o	usuário	
da	necessidade	de	evitar	o	contágio	do	HIV	e	
da	hepatite,	bem	como	propõe	informação	e	
conscientização	sobre	o	autocuidado.

As	ações	de	Redução	de	Danos	deram	
visibilidade,	 inicialmente,	 aos	 usuários	 de	
drogas	 injetáveis	 no	 SUS,	 promoveram	 a	
organização	 de	 profissionais	 e	 usuários,	
trouxeram	contribuições	significativas	para	a	
revisão	das	leis	em	vigor	e	proporcionaram	
o	compartilhamento	de	saberes	 técnicos	e	
saberes	populares,	criando	condições	para	a	
construção	de	estratégias	que	se	mostraram	
eficazes	 na	 abordagem	 dos	 problemas	 de	
saúde	dos	consumidores	de	drogas,	como	se	
pode	constatar	nas	experiências	que	constam	
neste	texto.

Ao	 falar-se	nesta	 importante	 interface,	
Redução	 de	 Danos	 e	 Saúde	 Mental	 nos	
Programas	de	Saúde	da	Família	na	Atenção	

Básica,	 precisa-se	 considerar	 as	 diferentes	
concepções	e	formas	de	agir	em	saúde.	

Essa	 concepção	 permite	 um	 trabalho	
em	 saúde	 de	 forma	 integral,	 equânime	 e	
justa.	 Isto	 se	 torna	 viável	 por	meio	de	um	
paradigma	que	não	centra	sua	atenção	na	do-
ença,	mas,	sim,	no	estabelecimento	de	uma	
relação	com	pessoas	que	pensam,	opinam,	
sofrem	e	que	têm	direito	ao	exercício	pleno	
de	cidadania.

Assim,	 a	 atenção	 integral	 compreende	
o	 desenvolvimento	 contínuo	 de	 produção	
de	singularidades	e	coletividades	na	trajetó-
ria	de	vida	dos	usuários	dos	serviços	e	dos	
trabalhadores.	

A	complexidade	do	problema	do	uso	de	
drogas	 na	 contemporaneidade	 nos	 coloca	
o	 desafio	 de	 articular	 saberes,	 entre	 eles,	
psicológico,	sociológico,	jurídico,	etnológico	
e	religioso.	O	que	ainda	se	observa	é	uma	
dissociação	entre	os	saberes,	em	que	cada	
um	reivindica	para	si	a	compreensão	desse	
fenômeno	 e	 tenta	 oferecer	 explicações	 e	
soluções,	muitas	vezes	reducionistas.

Torna-se	inviável	pensar	o	uso	de	drogas	
como	competência	de	um	saber	único.	É	ne-
cessário	compor	dentro	de	uma	perspectiva	
interdisciplinar,	com	vista	à	resolução	de	um	
problema	 complexo,	 o	 qual	 requer	 ações	
articuladas	(JAPIASSU,	1976).	

As	 ações	 de	 Redução	 de	 Danos	 con-
tribuíram	 para	 clarear	 a	 visão	 sobre	 esse	
complexo	 problema	 social,	 flexibilizando	
métodos	para	 facilitar	o	acesso,	universali-
zando	o	atendimento	e	produzindo	lugares	
de	cidadania.	

Originalmente,	 a	 Redução	 de	 Danos	
estava	voltada	para	a	prevenção	de	doenças	
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de	transmissão	sangüínea	entre	Usuários	de	
Drogas	Injetáveis	-	UDI.	A	natureza	de	seus	
propósitos	chegou	a	ser	identificada	apenas	
como	uma	prática	de	trocas	de	seringas.	To-
davia,	progressivamente,	passou	a	ser	vista	
pela	 essência	 de	 seus	 princípios:	 respeito	
aos	usuários	de	drogas	pelo	direito	aos	seus	
produtos	de	consumo	e	às	suas	práticas.

Hoje,	o	que	melhor	caracteriza	o	concei-
to	de	Redução	de	Danos	é	a	flexibilidade	no	
contrato	com	o	usuário.	Significa	estabelecer	
vínculo,	 facilitar	 o	 acesso	 às	 informações	
e	 orientações,	 estimular	 a	 ida	 ao	 serviço	
de	 saúde	 (quando	 necessário),	 utilizando	
propostas	diversificadas	e	construídas	com	
cada	usuário	e	 sua	 rede	 social.	Para	 tanto,	
consideram-se	 o	 desejo	 e	 a	 demanda	 dos	
usuários,	assim	como	as	possibilidades	para	
compor	um	acompanhamento	com	combina-
ções	em	comum	acordo,	chamado	de	plano	
terapêutico.

A	Redução	de	Danos	apresentada	como	
uma	estratégia	em	saúde	pública	questiona	
consensos	colocados	de	antemão	em	torno	
do	usuário	e	das	drogas	e	 reconhece	dife-
rentes	relações	de	uso	de	drogas,	uma	vez	
que	há	a	disposição	de	escutar	quem	está	
envolvido	com	o	uso	de	drogas,	possibilitan-
do	o	reconhecimento	da	função	que	esse	uso	
ocupa	em	sua	vida.	

A	 partir	 dessa	 flexibilidade,	 abrem-se	
possibilidades	de	investimento	para	além	da	
rigidez.	A	exigência	por	uma	sociedade	livre	
de	drogas	coloca	a	abstinência	como	impe-
rativo	e	situa	as	drogas	e	os	usuários	como	
“agentes	do	mal”,	desresponsabilizando	os	
sujeitos	tanto	com	relação	às	suas	escolhas	
quanto	às	diferentes	instâncias	da	sociedade.	

A	RD	permite	uma	mobilidade,	servindo	de	
referência	e	ponte	entre	o	sujeito	e	o	 laço	
social	do	qual	parece	apartado.	Criam-se	as	
condições	de	trabalho	favoráveis	ao	acolhi-
mento	desses	sujeitos,	construindo	com	eles	
esquemas	 de	 proteção	 e	 de	 autocuidado,	
fundamentais	para	o	exercício	da	cidadania	
dos	usuários	de	drogas.	

	As	estratégias	de	RD	abrem	possibili-
dades	de	diálogo	com	diferentes	instâncias.	
Permitem	dialogar	com	os	profissionais	de	
diferentes	áreas,	permeando-as,	problema-
tizando	 alguns	 imperativos	 construídos	 a	
partir	de	uma	visão	moralista	e	repressiva	da	
realidade	dos	sujeitos	que	usam	ou	abusam	
do	 álcool	 e/ou	 outras	 drogas.	 Na	 RD,	 são	
contempladas	 a	 liberdade	 de	 escolha	 e	 a	
responsabilidade	pessoal.	

Assim,	estamos	entrando	em	uma	nova	
era	 com	 relação	 às	 concepções	 de	 saúde,	
buscando	superar	a	compreensão	higienista,	
desde	uma	postura	que	não	julga,	mas	cons-
trói	condições	de	superação	de	obstáculos,	
a	partir	de	cada	realidade.	Enfim,	trata-se	de	
uma	 mudança	 da	 lógica	 das	 especialidades	
para	a	lógica	da	integralidade,	vislumbrando	
a	 possibilidade	 de	 promover	 saúde	 física,	
mental	e	cidadania	em	toda	ação	em	saúde.

A	construção	de	um	campo	conceitual	
não	pode	prescindir	da	compreensão	históri-
ca,	social	e	cultural	do	problema	em	questão,	
do	qual	emerge	um	operador	conceitual	que	
é	a	mudança	da	lógica	repressiva,	discrimi-
nalizante	 e	 culpabilizante	 para	 uma	 lógica	
humanizante,	ética	e	de	redução	de	danos.	
Essa	 mudança	 visa	 a	 produzir	 um	 impacto	
social	à	medida	que	o	imaginário	em	torno	
das	drogas	e	dos	usuários	perpassa	todas	as	
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interfaces,	segmentos	sociais	e	setores	insti-
tucionais	que	os	abordam	(educação,	saúde,	
justiça,	entre	outros).	

Em	geral,	não	se	ouvem	os	usuários	de	
drogas,	 porque	 há	 “consensos”	 em	 nossa	
sociedade,	 resultando	 em	 ensurdecimento	
de	possibilidades	de	escuta	e	de	acolhimento	
ético	 e	 digno.	 A	 pouca	 disponibilidade	 em	
ouvir	 sobre	 suas	 histórias	 dá-se	 por	 conta	
das	resistências	em	admitir	o	convívio	com	
as	drogas	e	usuários,	pois,	freqüentemente,	
estão	associados	a	práticas	de	irresponsabi-
lidade,	de	prazer	irrestrito,	de	delinqüência	
e	de	afronta	aos	hábitos	e	costumes	social-
mente	aceitos.	O	sofrimento	e	o	mal-estar	
em	que	vivem	ficam	invisíveis.	A	droga	toma	
o	sentido	da	cena,	incorporando	o	agente	no	
qual	se	supõe	um	poder	e	que,	em	decorrên-
cia,	causa,	nas	diferentes	instâncias,	grande	
impotência.	Se	o	toxicômano	diz	“eu	sou	o	
cara”,	 as	 várias	 instâncias	 que	 o	 abordam	
confirmam	esta	posição,	à	medida	que	se	cur-
vam	ao	poder	mágico	de	potência	da	droga	
quando	se	aterrorizam	e	se	imobilizam.	

Para	ampliar	as	possibilidades	de	atenção	
e	acolhimento,	faz-se	necessário	considerar	
a	 articulação	 que	 ocorre	 em	 um	 contexto	
para	determinado	sujeito	e	o	encontro	com	
as	substâncias.

A	 lógica	repressiva	coloca	o	acento	na	
droga,	resultando	em	baixa	resolutividade	e	
significativos	 danos.	 Para	 seguir	 apostando	
nos	sujeitos	que	são	alvo	das	políticas	públi-
cas,	faz-se	necessário	escutá-los	e	aceitar	o	
consumo	de	drogas	independentemente	dos	
aspectos	legais	que	isso	envolve.	Trabalhar	
com	saúde	pública	e	drogas	significa	aceitar	
que	o	consumo	ocorre,	que	nem	sempre	o	

consumo	leva	à	dependência	e	que	há	dife-
rentes	riscos	 ligados	ao	uso	de	drogas.	Na	
perspectiva	da	RD,	cabe	ensinar	a	consumir	
com	responsabilidade	e	consciência	(se	for	
o	caso),	assim	como	ensinar	a	não	consumir,	
de	acordo	com	a	forma	como	as	pessoas	se	
colocam	em	relação	à	sua	demanda	de	saúde:	
aos	que	não	tomam	drogas,	oferecer	infor-
mação	 e	 apoio	 para	 que	 possam	 defender	
sua	posição	e	ajudar	aos	amigos	que	usam;	às	
pessoas	que	usam	drogas,	auxiliá-las	para	que	
preservem	 modelos	 de	 consumo	 não-pro-
blemáticos;	e	para	as	pessoas	que	precisam	
de	ajuda,	facilitar-lhes	o	acesso	a	espaços	de	
informação,	orientação	e	atenção,	conforme	
os	movimentos	da	RD	nas	experiências	de-
senvolvidas	no	mundo.

Assim,	 acolhem-se	 as	 formulações	 de	
Armani	e	Ceccim	(2001)	quanto	à	compre-
ensão	de	Educação	e	Saúde.

Educação	 como	 processo	 relativo	 aos	
aprendizados	 envolve	 aspectos	 cognitivos	
e	afetivos	de	caráter	sóciointerativo.	Desse	
modo,	 abrange	 tanto	 o	 campo	 das	 cons-
truções	cognitivas	quanto	das	experiências	
intensivas	 resultantes	 do	 estar	 junto	 e	 da	
composição	de	coletivos	de	aprendizagem.

Saúde,	em	seu	sentido	mais	abrangente,	
não	é	a	expressão	das	condições	de	vida	e	
trabalho,	expressando	as	determinações	das	
condições	 de	 alimentação,	 habitação,	 edu-
cação,	meio	ambiente,	trabalho,	transporte,	
emprego,	lazer,	liberdade,	acesso	a	serviços	
de	saúde,	mas	é	também	a	capacidade	de	lu-
tar	por	qualidade	de	vida	e	mobilizar	energias	
para	reinventar	a	vida	–	o	social	–	políticas	
sociais.
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O	que	se	expôs	até	o	momento	exige	
uma	transformação	que	não	é	simplesmen-
te	técnica,	mas	que	envolve	a	formação	e	a	
gestão	do	trabalho	em	saúde,	mudanças	nas	
relações,	nos	processos,	nos	atos	de	saúde	
e,	principalmente,	nas	pessoas.	

Para	Japiassu	(1976),	ao	falar	da	patologia	
dos	 saberes,	 é	 preciso	 o	 reconhecimento,	
por	 parte	 de	 cada	 especialista,	 do	 caráter	
parcial	e	relativo	de	sua	própria	disciplina,	de	
seu	enfoque,	cujo	ponto	de	vista	é	sempre	
particular	e	restritivo.	Dessa	forma,	é	em	fun-
ção	de	alguns	pressupostos	compartilhados	
que	se	torna	possível	entender	e	abordar	o	
usuário	de	drogas	em	sua	rede	social,	sem	
reducionismos	e	na	sua	integralidade.

Nesse	entrecruzamento,	é	preciso	con-
siderar	 várias	 condicionantes	 e	 dimensões	
que	permeiam	e	afetam	o	usuário	de	dro-
gas,	devido	às	circunstâncias	sócioculturais,	
históricas	e	políticas	em	que	vivemos,	para	
que	então	se	possam	acolher	contribuições	
que	 auxiliem	 a	 avançar	 na	 abordagem	 do	
uso	de	drogas	de	forma	ética	e	subjetivante,	
produzindo	espaços	de	cidadania.

Redução de Danos e Saúde Mental na 
Atenção Básica

Uma	 questão	 se	 coloca:	 como	 fazer	 a	
mudança	de	abordagem	centrada	no	atendi-
mento	especializado	aos	usuários	de	drogas	
para	uma	atenção	 integral	a	partir	do	Pro-
grama	Saúde	da	Família	 e,	 de	 forma	geral,	
da	Atenção	Básica?

O	 entendimento	 que	 se	 deseja	 trans-
mitir	 é	 que	 os	 profissionais	 da	 saúde	 em	
geral	podem	atender	aos	usuários	da	saúde	

mental,	ou	seja,	todo	portador	de	sofrimento	
psíquico,	incluindo	aí	os	usuários	de	drogas,	
não	reservando	esse	atendimento	somente	
ao	campo	dos	especialistas.	Um	auxiliar	de	
enfermagem,	 ou	 um	 enfermeiro,	 ou	 um	
agente	comunitário,	em	duplas,	podem	fazer	
grupos	operativos,	oficinas	de	criatividade,	
assembléias,	 visitas	 domiciliares,	 oficina	
de	 geração	 de	 renda,	 passeios	 na	 cidade,	
acompanhar	os	usuários	em	viagens,	recre-
ação	e	festas.	Essas	atividades	são	escolhidas	
conforme	 a	 capacitação	 e	 a	 habilidade	 do	
trabalhador	de	saúde	e	do	desejo	dos	usu-
ários.	Essa	forma	de	trabalhar	em	parceria,	
por	exemplo,	associando	ações	do	Programa	
de	Agentes	Comunitários	de	Saúde	-	PACS	
e	PSF	e	da	Saúde	Mental,	tem	produzido	um	
incremento	de	saúde	entre	os	profissionais	
da	saúde.	Muitos	municípios	adotaram	essa	
perspectiva,	 impulsionados	 por	 cursos	 em	
Atenção	 Integral	 à	 Saúde	 Mental	 Coletiva.	
Esse	movimento	indica	uma	nova	organiza-
ção	dos	serviços	que	ressalta	a	importância	
das	reuniões	de	equipe,	de	estudos,	da	inte-
gração	entre	gestão,	educação,	atenção	e	a	
participação	social	(trabalhadores	e	usuários)	
no	planejamento	das	ações,	do	respeito	aos	
direitos	dos	usuários.	Criar	condições	para	
que	o	sujeito	venha	a	exercitar	o	cuidado	de	
si	e	a	desejar	um	projeto	de	vida,	em	lugar	
de	o	Estado	impor	o	acesso	a	seus	direitos	
como	um	dever.	Coloca-se	a	necessidade	da	
formação	que	contemple	esses	desafios.	

	A	Redução	de	Danos	e	a	Saúde	Mental,	
voltados	aos	Programas	de	Saúde	da	Família	
na	 Atenção	 Básica,	 abordam	 as	 pessoas,	
famílias,	 grupos	e	 instituições	em	sua	 inte-
gralidade.	 Consideram	 aspectos	 da	 saúde	
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orgânica,	 psíquica	 e	 sua	 interface	 com	 o	
social,	trabalhando	com	educação	em	saúde	
e	cidadania.	

	 Os	 Programas	 de	 Redução	 de	 Danos	
-	PRD,	por	meio	de	seus	redutores,	vão	até	
a	população,	dialogam	e	trocam	não	apenas	
os	equipamentos,	mas	sentimentos,	informa-
ções	e	experiências	de	vida.

	Em	parceria	com	os	PSF,	os	PRD	de-
senvolvem	 inúmeras	atividades:	distribuem	
na	comunidade	material	informativo	e	edu-
cativo,	realizam	oficinas	em	instituições	para	
discutir	uso	de	drogas	e	sexualidade,	incluem	
o	acesso	a	preservativos	masculinos	e	femi-
ninos	 e	 a	 seringas	 limpas,	 ensinam	 formas	
de	diminuir	o	risco,	 incluindo	a	negociação	
sexual	com	o	parceiro	sobre	sexo	seguro	e	
uso	do	preservativo.	Dispõe-se	a	uma	atitude	
pesquisadora,	participativa,	com	respeito	às	
diferenças	e	com	ética.

Construção do conceito de Redução de 
Danos Ampliada

A	Redução	de	Danos	pode	ser	entendida	
por	duas	vertentes	principais:	1)	como	uma	
estratégia	 para	 reduzir	 danos	 de	 HIV/DST	
em	usuários	de	drogas	e	2)	como	conceito	
mais	abrangente	que	inclui	ações	no	campo	
da	saúde	pública	e	de	políticas	públicas	que	
visam	 a	 prevenir	 os	 danos	 antes	 que	 eles	
aconteçam	(DIAS	et	al.,	2003).	

Segundo	 Woodak	 (apud	 REGHELIN,	
2002,	 p.	 74),	 “redução	 de	 danos	 é	 uma	
tentativa	de	minimização	das	conseqüências	
adversas	do	consumo	de	drogas	do	ponto	de	

vista	da	saúde	e	dos	seus	aspectos	sociais	e	
econômicos	sem,	necessariamente,	reduzir	
esse	consumo.”

É	 um	 conceito	 e	 uma	 abordagem	 que	
podem	 ser	 percebidos	 como	 empáticos,	
ou	seja,	através	de	uma	relação	humanitária	
busca-se	 auxiliar	 o	 usuário	 no	 cuidado	 das	
conseqüências	 de	 seus	 comportamentos,	
sem	 jamais	 rotulá-lo	 (RIO	 GRANDE	 DO	
SUL,	2001).	

Hoje,	a	Redução	de	Danos	constitui-se	
como	uma	estratégia	de	saúde	pública,	sendo	
apoiada	pela	Organização	Mundial	da	Saúde	
-	OMS	e	outros	organismos	das	Nações	Uni-
das	 (BUCHER,	1995).	 Ao	 contextualizar	 a	
importância	dessa	estratégia,	o	autor	defende	
que	é	inconcebível	deter-se	na	prevenção	a	
drogas,	esperando	alcançar	resultados,	en-
quanto	danos	maiores	advindos	do	seu	uso	
se	espalham	rapidamente.	

Contudo,	seus	resultados	têm	desperta-
do	um	entendimento	ainda	mais	abrangente	
do	que	RD	significa	e	pode	significar,	dando	
origem	a	uma	noção	de	Redução	de	Danos	
Ampliada,	 ou	 seja,	 uma	 ação	 que	 busca	 a	
interface	com	os	diversos	setores	 (judicial,	
educacional,	saúde,	entre	outros)	e	com	uma	
lógica	que	possa	ser	aplicada	nas	diferentes	
demandas	sociais,	e	não	apenas	na	saúde.	

Segundo	 o	 Ministério	 da	 Saúde,	 a	 Re-
dução	 de	 Danos	 desenvolvida	 entre	 UDI	
mostra-se	eficaz	e,	portanto,	em	condições	
de	ser	ampliada	 junto	a	usuários	de	outras	
drogas,	tais	como	álcool,	crack,	tabaco,	tan-
to	no	tocante	à	disponibilização	de	insumos	
para	uso	seguro,	quanto	no	fortalecimento	
do	protagonismo	desses	consumidores	para	
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a	realização	de	ações	entre	pares	e	sua	par-
ticipação	na	formulação	de	políticas	públicas,	
estratégias	de	comunicação	e	elaboração	de	
materiais	educativos	(BRASIL,	2003).

A	 fim	 de	 articular	 o	 conceito	 de	 RD	
Ampliada	no	Grupo	Assessor,	do	qual	partici-
pam	o	Centro	de	Referência	em	Redução	de	
Danos	da	ESP,	a	Seção	Estadual	de	Controle	
das	 DST/AIDS,	 a	 Seção	 Estadual	 de	 Saúde	
Mental	e	Neurológica	e	o	Movimento	Me-
tropolitano	de	Redução	de	Danos	-	ONG	e,	
recentemente,	a	Coordenação	Estadual	de	
PSF	e	a	Coordenação	dos	Núcleos	Regionais	
de	Educação	em	Saúde	Coletiva	-	NURESC	
da	ESP,	desenvolveram-se	discussões	a	par-
tir	das	quais	emergiram	várias	construções,	
propostas	pelos	participantes,	com	relação	à	
formulação	do	conceito	de	Redução	de	Da-
nos.	Estas	formulações	permitem	visualizar	a	
pluralidade	de	agenciamentos	da	RD	Amplia-
da	em	direção	à	integralidade,	ilustrando	as	
possibilidades	de	articulação	intersetorial.

Segundo Marta Conte 1 CRRD, acredita-se que 
Redução de Danos são estratégias que 
podem ser desenvolvidas em diferentes 
campos e que visam à construção de pos-
sibilidades de vida a partir de ações que 
considerem os processos de subjetivação. 
Possibilidades de Vida pode ser traduzido 
por auto-estima, autocuidado, reconheci-
mento do sujeito em um vir-a-ser (devir) 
desejante. Quando a escola considera a 
realidade com drogas e aborda esta ques-
tão de forma ética, estará reduzindo danos 
subjetivos. Quando a rede de saúde se 
pauta pela estratégia de RD, ocorre maior 

probabilidade do/a usuário/a ser acolhido/a 
e estabelecer vínculo (qualidade de vida). 
Quando a segurança aborda o/a usuário/a 
com ética estará fazendo RD subjetiva.

Rose Mayer¹ (CRRD) considera a RD como um 
paradigma a partir do qual se parte do real, 
do existente para uma situação melhor e 
possível. Relaciona-se com a interdiscipli-
naridade, pois o “real” e o “possível” po-
dem ser vistos de vários olhares. Pressupõe 
autoria, protagonismo, pois é o sujeito que 
vai poder avaliar o “real” e o “melhor”. É 
um processo educativo, de construção de 
autonomia. 

É	 prevenir	 o	 HIV,	 além	 de	 minimizar	
danos	 em	 relação	 ao	 uso	 de	 drogas.	 É	 um	
conceito	ampliado	que	se	dirige	aos	princípios	
do	SUS	com	ênfase	na	integralidade,	lógica	de	
trabalho	que	medeia	um	ideal	imperativo	que	
conduz	ao	fracasso.	É	uma	estratégia	de	saúde	
pública,	uma	transversalidade	que	pode	per-
mitir	um	melhor	delineamento	intersetorial.	
É	um	conceito	operador	que	implica	territo-
rialização	política,	administrativa	e	técnica	da	
atenção	em	saúde	coletiva,	qualificando	práti-
cas	com	trabalhadores	de	saúde.	Compreende	
um	 paradigma	 de	 trabalho	 que	 relativiza	 as	
intervenções	de	acordo	com	a	realidade,	que	
se	preocupa	com	a	escuta	de	demandas,	dese-
jos	e	necessidades,	que	viabiliza	e	sistematiza	
um	plano	de	trabalho	singularizado.

Jeanine Woycicki 1 - DST/AIDS descreve Re-
dução de Danos como “uma estratégia 
de intervenção em saúde. É ampla, é or-
gânica, é atual, é diversa, é envolvente e 

1	 Colaborador(a)	do	Grupo	Assessor.	Informação	verbal	emitida	em	janeiro	de	2004.
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está sempre em processo de atualização; é 
possível. Contudo, sua diversidade provoca 
sombreamentos e indefinições.”

Segundo Caroline Brasil 2 - DST/AIDS, Redução 
de Danos é uma forma de relação com a 
vida ou ausência de vida. De maneira mais 
específica, é um modo de compreender 
e intervir com a problemática do uso de 
drogas e os danos sociais associados a 
este. Trata-se, portanto, de um conjunto 
de saberes e tecnologias que dão corpo 
a uma política pública e social, norteada 
pelos princípios da transversalidade, inte-
gralidade, eqüidade, universalidade, parti-
cipação/controle social. De forma ampla, 
pretende o resgate profundo do estatuto 
de cidadania no corpo social.

Thaiane Vinadé 3 explica: Redução de Danos 
Ampliada é uma estratégia de ação no que 
tange à problemática do uso de drogas, 
buscando um resgate de cidadania e rein-
serção social através da avaliação individual 
e subjetiva dos danos associados. O concei-
to ampliado busca uma ação transversal, 
fazendo com que se possa problematizar 
a temática da RD no cruzamento com 
outras áreas, além de superar a dimensão 
simplista, muitas vezes presente na troca 
de seringas. Seus conceitos fundamentais 
são: vínculo real diferente de ideal, auto-
nomia, ética e universalidade.

De acordo com Carmem Reverbel 4 - CRRD “é 
uma forma de trabalhar que leva em conta 

o(a) usuário(a), os seus sentimentos, dese-
jos, opções. Está vinculada a questão das 
drogas, neste momento histórico, tendo 
como conceitos os princípios do SUS”. 

Para Ronaldo Hallal 4 - DST/AIDS, RD é: a) 
estratégia de mediação com o mundo, vida, 
pessoas, hábitos; e, b) conceitos: integra-
lidade, realidade, “dualidade” intrínseca à 
vida, liberdade.

Sandra Bueno4 - DST/AIDS explica a RD a partir 
de dois olhares, um micro e um macro. Cha-
ma ao micro de Redução de Danos Individu-
al, compreendendo ações que dêem acesso 
a bens, serviços e informações que viabilize 
ao indivíduo a se perceber para adotar me-
didas de autocuidado, minimizando os danos 
em relação ao uso de drogas, álcool, entre 
outros, e buscar dentro si possibilidades de 
mudanças para construir a sua própria tra-
jetória de inserção na sociedade, resgatando 
sua cidadania, e muitos lutando contra sua 
morte civil. Com relação ao macro, classifica 
como Redução de Danos Social, ou seja, 
estratégias que têm implicações políticas, 
com diretrizes, tecnologia e metodologia 
próprias (Projeto de Lei, etc...) que sociali-
zadas, permitem que a sociedade como um 
todo perceba e adote medidas de prevenção, 
minimizando seus danos em relação ao uso 
de álcool, drogas, etc. Estas diretrizes, ações 
e estratégias devem respeitar princípios do 
SUS, questões ético/morais, integridade, 
interdisciplinaridade, valoração da subjeti-
vidade, etc... 

2	 Colaborador(a)	do	Grupo	Assessor.	Informação	verbal	emitida	em	janeiro	de	2004.
3	 Colaboradora	do	Grupo	Assessor	e	participante	do	Movimento	Metropolitano	de	Redução	de	Danos.	Informação	verbal	emitida	em	janeiro	de	2004.
4	 Colaborador(a)	do	Grupo	Assessor.	Informação	verbal	emitida	em	janeiro	de	2004.
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[...] conceito de Redução de Danos é muito 
mais amplo do que possa expressar. RD é o 
jeito que percebo e interajo com o mundo, 
sujeito com direitos, e o quanto valorizo as 
questões subjetivas.

Em	síntese,	poderíamos	dizer	que	Re-
dução	 de	 Danos	 Ampliada	 é	 um	 conjunto	
de	 medidas	 de	 saúde	 pública	 que	 buscam	
potencializar	o	trabalho	em	rede,	a	inclusão	
social,	a	produção	da	autonomia	e	o	prota-
gonismo	 dos	 usuários,	 além	 de	 minimizar	
as	conseqüências	adversas	do	uso	de	álcool	
e	drogas,	infecção	pelo	HIV	e	de	hepatites.	
Somado	a	 isso,	 ela	possibilita	 a	 elaboração	
de	projetos	terapêuticos	de	menor	exigên-
cia,	sem	perder	de	vista	a	inserção	da	saúde	
mental	na	Atenção	Básica.	

Experiências práticas

Para	dar	uma	idéia	da	operacionalidade	
dos	 conceitos	 aprofundados	no	 item	ante-
rior,	trazemos	relatos	de	experiências	e	de	
iniciativas	no	campo	da	 redução	de	danos,	
internacionais,	nacionais	e	regionais.

Entre	 os	 exemplos	 de	 práticas	 que	
utilizam	a	estratégia	da	Redução	de	Danos,	
apresentam-se:

•	 Redução	de	Danos	na	Clínica	

Refere-se	a	conceitos	da	clínica	que	ope-
racionalizam	uma	posição	de	escuta	a	partir	
das	 demandas	 singulares,	 considerando	 a	
transferência	 estabelecida	 e	 a	 importância	
do	 reconhecimento	 de	 um	 lugar	 social	
para	 o	 sujeito	 envolvido	 com	 as	 drogas,	

conforme	 intervenções	 desenvolvidas	 pe-
los	trabalhadores	na	rede	através	de	ações	
intersetoriais.

•	 Programas	 de	 Redução	 de	 Danos	 -	
PRD

-	PRD	de	Porto	Alegre	-	Situa-se	aqui,	
a	título	de	exemplo,	as	algumas	ações	do	PRD	
de	Porto	Alegre.	Entre	as	ações	desenvolvi-
das,	encontra-se	uma	ação	comunitária	em	
uma	região	central	de	Porto	Alegre/RS/Brasil,	
conhecida	 como	 “Chocolatão”,	 por	 estar	
ao	lado	de	um	grande	e	suntuoso	prédio	da	
Justiça.	O	PRD	de	Porto	Alegre	acompanhou	
o	desenvolvimento	do	programa	do	Governo	
Federal	 FOME	 ZERO,	 incluindo	 nas	 ações	
desse	projeto	uma	outra	ação	social	que	visou	
ao	acesso	às	consultas	na	unidade	básica	de	
saúde	através	da	realização	de	carteirinhas,	
documento	que	viabilizava	o	atendimento.	Já	
junto	ao	PSF	Tijuca/Laranjeiras,	desenvolveu	
ações	de	RD	para	acessar	e	qualificar	o	víncu-
lo	com	usuários	de	drogas	não-acessados	pela	
unidade	de	saúde.	Os	agentes	comunitários,	
no	 exercício	 de	 sua	 função,	 depararam-se	
com	a	necessidade	de	formas	de	acolhimento	
e	atendimento	para	a	população	de	12	a	20	
anos	não-contemplada	por	políticas	públicas	
específicas.	Essa	parceria	objetivava	instalar	
um	processo	de	aproximação,	abordagem	e	
acolhimento	às	pessoas	envolvidas	em	situ-
ação	de	risco	à	saúde.	As	ações	e	parcerias	
desdobraram-se	em:

Parcerias Retomadas:

-		 Com	a	Saúde:	PSF	Tijuca/Laranjeiras;	
PSF	Lomba	do	Pinheiro;	COAS;	SAE.	
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-	 Com	a	Saúde	Mental:	Casa	Harmonia;	
Hospital	Vila	Nova	-	DQ.	

-	 Com	a	Educação:	Escola	Porto	Ale-
gre.	

-	 Com	 Serviço	 Social:	 Acolhimento	
Noturno;	Educação	Social	de	Rua;	Lar	
Dom	Bosco;	Abrigo	Marlene.	

 Novas Parcerias:

-	 Com	a	Saúde:	PSF	sem	domicílio;	PSF	
Modelo;	Tisiologia.	

-	 Com	 a	 Saúde	 Mental:	 Cais	 8;	 Cruz	
Vermelha.	

-	 Com	 a	 Educação:	 Escola	 de	 Saúde	
Pública;	Escola	Emílio	Meyer.	

-	 Com	o	Serviço	Social:	Casa	de	Con-
vivência;	Atendimento	Social	de	Rua.

Reuniões de Redes:

-	 Com	a	Rede	Ampliada	de	Atendimen-
to	a	Moradores	de	Rua.	

-	 Com	PAICA	(Intersecretarias).

Oficina de RD na Casa Harmonia - 
Centro de Atenção Psicossocial Infância 
e Adolescência - CAPS:

-	 Realizaram-se,	 com	 a	 coordenação	
dos	 redutores	de	danos,	oficinas	de	
redução	 de	 danos	 com	 crianças	 e	
adolescentes	 em	 vulnerabilidade	 do	
social,	 com	 o	 objetivo	 de	 construir	
estratégias	 de	 autocuidado	 a	 partir	
do	 desenvolvimento	 da	 auto-estima	
e	valorização	da	cidadania.

Oficina de RD no Hospital Geral Vila 
Nova:

-	 Os	redutores	criaram	junto	à	equipe	
responsável	 pelos	 leitos	 da	 depen-
dência	 química	 uma	 demanda	 pelas	
oficinas	de	RD	voltadas	ao	processo	
de	 alta.	 O	 objetivo	 era	 preparar	 os	
pacientes	 para	 o	 enfrentamento	 da	
realidade	pós-alta,	através	do	desen-
volvimento	de	estratégias	de	redução	
de	danos,	considerando	o	que	é	risco	
para	cada	um.

-	 Programa	de	Redução	de	Danos	
–	situam-se	as	ações	da	ONG	VHIVA	
MAIS	de	Canoas	(Grupo	de	Apoio	ao	
Soropositivo	e	Prevenção	a	Aids)	que	
se	trata	de	uma	ONG,	fundada	em	23	
de	abril	de	1999,	na	cidade	de	Cano-
as,	 região	 metropolitana	 de	 Porto	
Alegre,	que	realiza	através	do	traba-
lho	de	seus	29	voluntários,	ações,	tais	
como	 Grupo	 de	 Mútua	 Ajuda	 para	
Soropositivos	e/ou	Doentes	de	AIDS,	
Grupo	 de	 Adesão	 ao	 Tratamento	
Anti-retroviral,	Oficinas	de	Camisinha	
Feminina,	Troca	de	Cachimbos	para	
usuários	de	crack,	acompanhamento	
hospitalar	e	acompanhamento	domi-
ciliar.	 Desenvolve	 cinco	 projetos,	
inicialmente	financiados	pelo	Ministé-
rio	 da	 Saúde	 e	 UNESCO/UNDCP:	
Formação	de	Núcleos	de	Ajuda	Mú-
tua,	Profissionais	do	Sexo,	Acompa-
nhamento	 Domiciliar,	 Geração	 de	
Renda	 e	 Redução	 de	 Danos	 para	
Usuários	de	Drogas.	Possui,	também,	
um	 Termo	 de	 Cooperação	 Técnica	
junto	ao	Núcleo	de	Igualdade	e	Com-
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bate	 à	 Discriminação	 no	 local	 de	
Trabalho	 da	 Delegacia	 Regional	 do	
Trabalho	do	Ministério	do	Trabalho	
e	é	integrante	da	Comissão	de	DST/
AIDS	do	Conselho	Municipal	de	Saú-
de	de	Canoas,	Membro	do	Grupo	de	
Estudos	de	Álcool	e	Outras	Drogas	
da	 Escola	 de	 Saúde	 Pública	 do	 RS,	
Fórum	Metropolitano	de	Redução	de	
Danos	do	RS.	Os	trabalhos	em	campo	
ocorrem	diariamente,	de	 segunda	a	
sábado,	 através	 de	 oficinas	 com	 a	
rede	social	do	UD.	À	noite,	além	das	
intervenções	 com	 profissionais	 do	
sexo	e	amigos	dos	projetos,	ocorrem	
oficinas	 e	 palestras	 em	 escolas	 de	
formação	 profissional,	 albergues,	
rede	pública	de	ensino.	Atualmente,	
estão	firmando	parceria	com	o	Alber-
gue	Judicial	em	Canoas	para	interven-
ção	comportamental	no	que	diz	res-
peito	à	adesão	ao	tratamento	e	uso	
indevido	de	drogas	lícitas	ou	ilícitas.

-	 Programa	de	Redução	de	Danos	
de	Cachoeirinha	-	surgiu	a	partir	da	
idéia	de	que	era	preciso	combater	a	
epidemia	da	AIDS.	Por	ser	Gravataí	
um	 município	 de	 grande	 incidência	
de	soroprevalência	entre	usuários	de	
drogas,	e	pelo	grande	deslocamento	
dos	usuários	entre	cidades	em	função	
dos	 pontos	 de	 vendas,	 surgiu	 a	 de-
manda	de	desenvolver	ações	de	RD	
em	Cachoeirinha	(município	vizinho).	
Isso	ocorreu	por	meio	dos	membros	
do	Movimento	Metropolitano	de	Re-
dução	de	Danos	-	MmRd	que	faziam	
trabalho	de	RD	em	Gravataí.	

	 Depois	 de	 aprovado	 o	 projeto,	 ini-
ciou-se	 o	 trabalho	 de	 mapeamento	
das	 áreas	 de	 atuação.	 A	 equipe	 foi	
formada	levando	em	conta	o	conhe-
cimento	que	os	membros	tinham	do	
município.	 Em	 pouco	 mais	 de	 um	
mês,	 a	 área	 de	 abrangência	 estava	
delineada,	 e	 a	 Zona	 Norte	 foi	 es-
colhida	 como	 ponto	 de	 referência	
do	 projeto,	 nela	 compreendiam	 os	
bairros	Fátima,	Anair,	Navegantes	e	
Nova	Cachoeirinha.	Os	primeiros	seis	
meses	do	projeto	fluíram	de	acordo	
com	o	previsto,	tivemos	alguns	entra-
ves	burocráticos	e	não	se	conseguiu	a	
inserção	política	desejada	dentro	do	
município.	A	partir	do	quinto	mês	de	
execução,	 começou-se	 a	 notar	 uma	
visível	 diminuição	 do	 uso	 de	 drogas	
injetáveis,	 e,	 através	 de	 conversas	
com	 os	 usuários,	 descobriu-se	 que	
grande	parcela	 teria	migrado	para	o	
uso	do	crack.	O	desamparo	da	equipe	
foi	grande,	e	a	busca	de	capacitação	
foi	fundamental.	Com	uma	diminuição	
significativa	 do	 número	 de	 UDIs	 e	
uma	crescente	migração	para	o	uso	
do	 crack,	 a	 equipe	 teve	 que	 mudar	
as	 técnicas	 de	 abordagem.	 Em	 um	
primeiro	 momento,	 começou-se	 a	
incentivá-los	a	não	compartilhar	a	lata	
(utilizada	para	o	uso	do	crack).	Com	a	
participação	no	Seminário	Nacional	de	
RD	em	São	Paulo,	ficou-se	sabendo	da	
experiência	da	troca	de	cachimbos	e,	
com	a	permissão	do	Ministério	da	Saú-
de,	foi	feita	uma	compra	experimental	
de	trezentos	cachimbos	para	testar	a	
aceitação	do	público-	alvo.	Apesar	de	
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algumas	reclamações,	obteve-se	boa	
margem	de	aceitação	por	parte	dos	
usuários	de	crack.

	 Estabeleceu-se	 uma	 parceria	 com	 o	
grupo	“Elementos	do	RAP”;	realiza-
ram-se	 alguns	 eventos	 em	 parceria	
e	se	conseguiu	atingir	de	forma	mais	
objetiva	uma	parcela	de	usuários	que	
até	 então	 estava	 longe	 do	 nosso	 al-
cance.	Dessa	parceria	surgiu	o	tema	
para	o	documentário	“RD	-	um	olhar	
de	 dentro”	 do	 Ministério	 da	 Saúde,	
que	 foi	 usado	 para	 conscientizar	 a	
comunidade,	através	da	música,	sobre	
os	danos	decorrentes	do	uso	indevido	
de	 drogas.	 Com	 isso,	 foi	 feita	 par-
ceria	 com	 líderes	comunitários	para	
a	 realização	 de	 atividades	 culturais	
com	crianças	e	adolescentes	na	vila.	
Dessa	parceria	surgiu	a	idéia	de	fazer	
um	projeto	à	parte	do	PRD	que	fosse	
voltado	exclusivamente	para	crianças	
e	 adolescentes.	 Assim,	 no	 meio	 do	
terceiro	 ano,	 surgiu	 o	 projeto	 “Hip	
Hop	na	Veia”,	financiado	pela	Secre-
taria	 Estadual	 de	 Saúde.	 Com	 isso,	
foram	 feitas	 novas	 filmagens	 para	
complementar	o	documentário.	Ape-
sar	de	serem	dois	projetos	distintos,	
com	 financiamentos	 diferentes,	 os	
projetos	complementam-se	entre	si.	
O	Movimento	HIP	HOP	cresce	cada	
vez	mais	entre	os	jovens	da	periferia;	
essa	foi	a	forma	mais	fácil	encontrada	
de	 comunicação	com	 tal	 população,	
pois	tudo	que	envolve	o	RAP,	a	dança	
de	 rua	 e	 o	 graffiti,	 chama	 a	 atenção	
dessa	população.

-	 O	Projeto	TreinAgente	-	é	um	dos	
projetos	que	está	sendo	desenvolvido	
pelo	 Movimento	 Metropolitano	 de	
Redução	de	Danos	-	ONG	que	vem	
atuando	em	RD	na	região	metropo-
litana	de	Porto	Alegre,	 desde	2000.	
Esse	 projeto	 tem	 como	 objetivo	
ampliar	as	ações	de	RD,	bem	como	
implementar	 uma	 metodologia	 pró-
xima	 da	 realidade	 encontrada	 nos	
municípios.	O	trabalho	de	prevenção	
da	DST/AIDS	vem	sendo	um	desafio	
que,	 quanto	 mais	 se	 enfrenta,	 mais	
formas	 de	 intervenção	 vão	 apare-
cendo	e	se	mostrando	possíveis. Os	
dados	 mais	 recentes	 têm	 mostrado	
que	 a	 epidemia	 da	 AIDS	 ainda	 está	
em	 plena	 expansão,	 principalmente	
na	região	Sul	do	Brasil,	entretanto	os	
municípios	 da	 região	 metropolitana	
de	 Porto	 Alegre-RS	 são	 responsá-
veis	 por	 73%	 dos	 casos	 de	 AIDS	
do	Estado,	e	o	uso	de	drogas	é	o	2º	
comportamento	de	risco,	segundo	o	
Boletim	Epidemiológico	da	Secretaria	
Estadual	da	Saúde	(RIO	GRANDE	DO	
SUL,	2002).	O	Rio	Grande	do	Sul	vem	
ampliando	a	cobertura	geográfica	feita	
por	Agentes	Comunitários	de	Saúde	
-	ACS,	e	o	Programa	Saúde	da	Família	
-	PSF	é	uma	das	prioridades	do	atual	
Governo.	 Esses	 programas,	 PACS/
PSF,	 estão	 normalmente	 inseridos	
dentro	das	comunidades,	conhecendo	
as	 diferenças	 geográficas	 e	 culturais	
da	 população	 e,	 portanto,	 torna-se	
estratégica	a	parceria	com	eles,	pois	
eles	são	a	ponta	da	rede	de	assistência	
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em	 saúde.	 Notando	 a	 importância	
desse	 parceiro,	 trabalha-se	 com	 a	
sensibilização	 e	 capacitação	 desses	
agentes	de	saúde	para	o	trabalho	com	
o	 binômio	 AIDS	 e	 drogas	 nos	 anos	
de	2002	e	2003,	posto	que	a	 intro-
dução	de	 ações	em	RD	no	 trabalho	
dos	 ACS	 é	 uma	 forma	 de	 abranger	
mais	 de	 223.000	 pessoas	 que	 estão	
em	 situação	de	 vulnerabilidade	para	
a	infecção	pelo	HIV	da	região	metro-
politana.	A	articulação	com	PACS/PSF,	
na	constituição	dessas	ações,	possibi-
lita	 a	 construção	 de	 novos	 modelos	
em	Redução	de	Danos,	com	caráter	
complementar	ao	modelo	de	Projetos	
de	Redução	de	Danos	-	PRD	já	estabe-
lecidos,	apontando	para	a	perspectiva	
do	fortalecimento	de	rede.	A	partir	da	
experiência	anterior	e	de	um	trabalho	
de	avaliação	realizado	através	de	uma	
pesquisa	 com	 o	 público	 capacitado,	
por	 meio	 de	 entrevistas	 e	 grupos	
focais	 realizados	 por	 uma	 psicóloga	
e	 epidemiologista,	 percebe-se	 que	
o	 trabalho	de	capacitação	e	 sensibi-
lização	 favoreceu	 uma	 abertura	 das	
ACS	 e	 das	 unidades	 de	 saúde	 para	
as	questões	relacionadas	ao	binômio	
drogas/AIDS,	possibilitando	uma	me-
lhor	abordagem	das	famílias	e	usuários	
em	relação	a	esses	temas,	bem	como	
um	maior	conhecimento	e	segurança	
dentro	deste	trabalho	na	unidade	de	
saúde	 e	 nas	 microáreas	 atendidas.	
Avalia-se,	porém,	que	tais	melhorias	
não	 foram	suficientes	no	 sentido	de	
poder	 implementar	ações	mais	con-
cretas	e	duradouras	em	Redução	de	

Danos,	nas	unidades	de	saúde	e	nas	
microáreas	 quando	 não	 se	 realiza,	
juntamente	a	este	trabalho,	um	acom-
panhamento	das	 ações	e	da	equipe.	
Através	desse	trabalho	em	um	muni-
cípio-piloto	(Alvorada),	considera-se	
essa	 experiência	 de	 forma	 positiva,	
e	 vem-se,	 por	 meio	 desse	 projeto,	
propor	uma	continuidade	e	ampliação	
dessa	metodologia.	Acredita-se	que,	
dessa	 forma,	 se	 possa	 qualificar	 as	
equipes	das	unidades	de	 saúde	para	
o	trabalho	de	redução	dos	danos	de-
correntes	do	binômio	Drogas/AIDS,	
desenvolvendo	uma	prática	em	saúde	
coletiva	mais	inclusiva	dos	usuários	de	
drogas,	através	do	aprimoramento	do	
trabalho	dos	Agentes	Comunitários	de	
Saúde	e	técnicos	dentro	dessas	unida-
des	e	nas	microáreas	atendidas.

•	 A	experiência	do	PROAD

(Escola	Paulista	de	Medicina/São	Paulo)	
–	Trata-se	de	uma	pesquisa	realizada	junto	
a	um	ambulatório	de	atendimento	de	usuá-
rios	de	crack,	que	propunha	o	acompanha-
mento	da	substituição	do	uso	do	crack	pelo	
uso	 da	 maconha,	 com	 importantes	 ganhos	
subjetivos,	orgânicos	e	sociais	entre	os	par-
ticipantes.

•	 A	experiência	em	Merseyside

Inglaterra	–	PA	O’Hare	considera	que	o	
modelo	 de	 redução	 de	 danos	 de	 Mersey	 é	
construído	 para	 a	 organização	 dos	 serviços	
de	 atenção	 às	 drogodependências,	 dirigido	
principalmente	a	reduzir	danos	relacionados	
com	 as	 drogas,	 tendo	 alcançado	 uma	 repu-
tação	 internacional.	Três	 fatores	 levaram	ao	
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estabelecimento	desse	modelo.	O	primeiro	foi	
a	política	da	Clínica	de	Dependência	de	Drogas	
da	localidade	de	Merseyside	(Liverpool)	que,	
no	 lugar	 de	 limitar	 o	 tratamento	 ao	 vínculo	
com	os	psiquiatras,	disponibilizaram	equipa-
mentos	 injetáveis	e	organizaram	um	serviço	
especializado	 que	 continuava	 a	 ministrar	
drogas	injetáveis.	O	segundo	é	que	as	ações	
de	 redução	 de	 danos	 não	 foram	 idealizadas	
por	médicos,	sociólogos,	ou	psicólogos,	mas	
por	usuários	participantes	da	 Junkiebond	de	
Amsterdam,	uma	organização	de	auto-ajuda	
de	 usuários.	 O	 principal	 objetivo	 foi	 tornar	
o	 serviço	 acessível	 e	 fácil	 de	 utilizar,	 reco-
nhecendo	que,	ao	persuadir	os	usuários	para	
tomar	contato,	os	serviços	devem	estar	ade-
quados	às	necessidades	daqueles	para	quem	
se	desenhou	o	serviço.	O	terceiro	fator	para	
aparição	do	modelo	Merseyside	foi	a	colabo-
ração	da	polícia	local,	que	se	comprometeu	a	
observar	os	serviços	e	começou	a	encaminhar	
aqueles	usuários	que	haviam	sido	presos.	Isso	
não	implicava	tolerância	com	as	drogas,	mas	
dirigir	sua	própria	política	de	redução	de	danos	
com	o	objetivo	de	evitar	a	ampliação	do	uso	
de	substâncias	tóxicas	que	pode	resultar	em	
uma	primeira	condenação.	

•	 A	experiência	da	Austrália	

Segundo	Woodak	(	apud	RIO	GRANDE	
DO	SUL,	2001),	a	RD,	como	política	públi-
ca,	foi	oficialmente	adotada	na	Austrália	em	
1985,	através	de	implementação	sistemática	
de	programas	de	educação	para	a	saúde	nas	
áreas	de	drogas	e	AIDS.	Data	de	meados	dos	
anos	80	e	foi	acompanhada	de	uma	vigorosa	
expansão	dos	programas	de	metadona	(BRA-
SIL,	1998).	Os	exemplos	citados	apresentam	

a	potencialidade	da	multiplicidade	de	ações	
caracterizadas	pela	inventividade	(estilo	das	
pessoas	envolvidas,	regionalização	e	cultura),	
protagonismo	 e	 a	 intersetorialidade.	 Essas	
experiências	demonstram	as	possibilidades	
de	articulação	da	Redução	de	Danos	de	forma	
ampliada.

CONSIDERAÇÕES	FINAIS	SOBRE	A	
REDUÇÃO	DE	DANOS

A	Redução	de	Danos	nos	aproxima	da	
voz	dos	usuários	e	toxicômanos,	em	condi-
ções	de	exclusão,	problematizando	 fatores	
de	 risco,	 como	 os	 imperativos	 sociais	 de	
consumo,	 a	 influência	 da	 publicidade	 que	
referenda	 identidades	 standarst, “de	 pare-
cer	ser”,	o	rompimento	de	 laços	sociais,	o	
moralismo,	o	preconceito	 social	e	a	crimi-
nalização.	

Através	da	Redução	de	Danos,	tem	sido	
possível	retomar	um	olhar	e	um	desejo	de	
investimento	no	cidadão	usuário	de	drogas.	

Apresentada	 como	 uma	 estratégia	 em	
saúde	 pública,	 tem	 sua	 importância	 como	
contribuição	 ao	 campo	 social	 pelo	 fato	 de	
questionar	 os	 consensos	 citados	 anterior-
mente,	 isso	 porque,	 apesar	 da	 proibição	
de	 algumas	 drogas,	 é	 preciso	 reconhecer	
diferentes	relações	de	uso	e	estar	disposto	a	
escutar	quem	permanece	envolvido	com	as	
drogas.	Os	 tratamentos	em	geral	não	pre-
cisam	e	não	devem	ser	considerados	como	
uma	pena	para	que	tenham	eficiência,	eficá-
cia	e	efetividade.	O	contrato	de	tratamento	
com	 quem	 vem	 encaminhado	 pela	 justiça	
pode	reverter-se	em	algo	terapêutico	caso	
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se	consiga	trabalhar	o	engajamento	subjetivo	
do	usuário,	ou	do	toxicômano,	em	relação	
ao	seu	ato,	para	que	o	tratamento	venha	a	
ser	assumido	como	uma	escolha.

A	RD	permite	uma	mobilidade	que	nos	
coloca	 em	 outra	 forma	 de	 relação	 com	 o	
social.	 Lembra	muito	o	 trabalho	do	acom-
panhante	terapêutico.	

São	várias	as	formas	de	estar	orientado	
pela	RD.	O	trabalho	do	redutor	de	danos	é	
ativo,	isto	é,	ele	vai	a	campo,	ao	local	onde	
o	usuário	utiliza	drogas	em	grupos,	“bretes”.	
Insere-se	 no	 grupo	 e	 orienta	 o	 uso	 limpo,	
além	de	acolher	diferentes	pedidos	de	en-
caminhamento	 para	 testagem,	 consultas,	
documentos,	 relação	 com	 a	 justiça,	 entre	
outras	ações	de	dimensões	integrais	e	inter-
setoriais.

Quanto	à	RD	entre	profissionais	de	saú-
de,	 a	 prática	 de	 acompanhar	 toxicômanos	
orienta-se	menos	pelo	ideal	do	que	por	aqui-
lo	que	é	viável	para	o	usuário.	Propõem-se	
esquemas	de	proteção,	sem	necessariamente	
exigir	abstinência	a	não	ser	que	o	uso	intenso	
apresente	situações	de	risco	de	vida.	

O	que	parece	ser	um	recurso	valioso	é	
que	as	estratégias	de	RD	podem	estar	inclu-
ídas	em	várias	áreas,	como	tem	ocorrido	na	
integração	com	os	Programas	de	Saúde	da	
Família.	A	flexibilidade,	opção	da	RD,	permite	
um	diálogo	maior	com	diferentes	instâncias,	
ressituando	 o	 debate	 das	 drogas	 pautado	
pela	ética	e	pelo	respeito	às	subjetividades.	
Por	exemplo,	quando	um	juiz	se	referencia	
pela	Redução	de	Danos,	consegue	fazer	uma	
interlocução	com	uma	equipe	 interdiscipli-
nar	e	problematizar	caso	a	caso,	inclusive	a	
situação	dos	usuários	ou	dependentes	que	

fazem	 pequenos	 tráficos	 para	 sustentar	 o	
uso,	sem	compulsoriamente	enquadrá-los	no	
art.	12	do	Código	Penal	–	Tráfico	de	Drogas,	
crime	hediondo.	Quando	um	professor	tem	
flexibilidade	para	escutar	o	que	o	aluno	tem	
a	 dizer	 sobre	 suas	 preocupações	 com	 seu	
uso	de	drogas,	várias	saídas	são	encontradas	
ao	 lado	do	aluno.	Assim,	precisa-se	pensar	
como	 as	 ações	 dos	 profissionais	 da	 saúde	
podem	ser	potencializadas,	abandonando	o	
ideal	 fixo	 da	 abstinência	 para	 acompanhar	
sujeitos	e	grupos	a	partir	da	intensidade	da	
motivação	que	eles	conseguirem	colocar	em	
cada	acompanhamento	ou	plano	terapêutico.	
Há,	sim,	um	enfoque	extremamente	terapêu-
tico	e	de	promoção	de	saúde	na	abordagem	
do	 agente	 comunitário,	 que	 acompanha	
a	 população	 no	 sentido	 da	 construção	 de	
estratégias	 de	 redução	 de	 danos.	 Pode-se	
considerar	 como	 ponte	 para	 um	 resgate	
efetivo	de	cidadania.

Uma	constatação	bastante	produtiva	na	
perspectiva	da	redução	de	danos	subjetivos	
em	saúde	pública	é	verificar	a	extensão	do	
que	ocorria	 nas	 trocas	entre	 redutores	de	
danos	e	usuários,	o	que	iniciou	pela	troca	de	
seringas	tomou	significações	de	laço	social,	
de	inclusão	e	de	cidadania.	Junto	com	a	troca	
de	seringas	os	usuários,	ao	se	sentirem	inves-
tidos,	passaram	a	trocar	olhares,	cuidados,	
informações,	pedidos	de	encaminhamentos	
e	demanda	para	tratamento	da	dependência	
química,	entre	outros.	Essas	 trocas	permi-
tem,	muitas	vezes,	a	entrada	de	um	terceiro	
que	rompa	com	a	relação	dual,	intensa,	ex-
clusiva	e	mortífera	 com	as	drogas,	própria	
da	dinâmica	das	toxicomanias.	Um	circuito	
libidinal/pulsional	se	restabelece	e	se	atualiza,	
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respaldado	pela	relação	com	um	redutor	de	
danos.	Nesse	ponto,	o	redutor	de	danos	se	
presentifica,	 há	 um	 maior	 cuidado	 com	 o	
toxicômano	pela	vulnerabilidade	que	o	expõe	
a	uma	situação	de	risco.	

Para	 finalizar,	 cabe	 ampliar	 a	 rede	 de	
recursos	a	ser	implantada	através	de	ações	de	
redução	de	danos	não-somente	nas	parcerias	
entre	PACS/PSF	e	Saúde	Mental,	mas	na	De-
sintoxicação	 Domiciliar	 e/ou	 Ambulatorial,	
nos	CAPS	AD,	nos	CAPS	em	geral,	na	Sala	
de	Acolhida	Imediata,	nas	Unidades	Básicas	
de	 Saúde,	 na	 Justiça	 Instantânea	 (interface	
Justiça	e	Saúde),	nos	Hospitais	Gerais,	nos	
Abrigos,	nas	Casas	de	Detenção,	nos	Grupos	
coordenados	por	Agentes	Comunitários,	nas	
Ações	Intersetoriais	(entre	elas	música,	dan-
ça,	esporte,	lazer,	profissionalização).	

O	que	seria	mais	terapêutico?
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conDiçÕeS De viDa e aceSSo aoS ServiçoS De SaúDe 
bucal De iDoSoS Da Periferia De Porto alegre

life conDitionS anD acceSS to tHe elDerlY oral HealtH 
ServiceS in tHe SurrounDingS of Porto alegre

RESUMO
A	saúde	bucal	é	uma	das	áreas	da	saúde	que	compõem	o	progra-
ma	de	Residência	Integrada	em	Saúde	Coletiva	com	ênfase	em	
Atenção	Básica	da	Escola	de	Saúde	Pública.	Uma	das	preocu-
pações	que	levantou	a	necessidade	do	estudo	foi	compreender	
como	os	idosos	acessavam	as	ações	em	saúde	bucal	promovidas	
pelo	programa.	O	objetivo	é	analisar	o	perfil	socioeconômico	e	
as	condições	de	acesso	aos	serviços	de	saúde	bucal	dos	idosos	
da	área	de	abrangência	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	-	
CSEM,	localizado	na	zona	Leste	de	Porto	Alegre,	Rio	Grande	do	
Sul.	Aplicou-se	um	questionário	estruturado	a	uma	amostra	de	
324	 idosos	que	compareceram	as	unidades	de	saúde	da	área,	
durante	o	dia	da	campanha	de	vacinação,	do	ano	de	2004.	O	ta-
manho	da	amostra	permitiu	um	intervalo	de	confiança	de	96%,	
para	um	erro	aproximado	de	inferência	da	proporção	de	4,07.	
Os	dados	encontrados	permitem	a	descrição	de	um	perfil	apro-
ximado	do	 idoso	da	área.	Dos	 idosos	entrevistados,	58%	são	
do	sexo	feminino.	Com	relação	à	escolaridade,	61%	possuem	o	
Ensino	fundamental	incompleto,	e	11%	da	amostra	declararam-
se	analfabetos.	As	faixas	de	idade	de	60	a	69	anos	representam	
51%	da	amostra,	e	acima	de	70	anos,	44%.	Quanto	à	renda,	
50%	declaram	um	salário	mínimo.	Na	moradia,	84,3%	vivem	
acompanhados	de	outras	pessoas,	sendo	58,2%	companheiros	
e	 apenas	 31%	 filhos.	 Os	 dados	 levantados	 sobre	 acesso	 aos	
serviços	de	odontologia	demonstram	que	79%,	dos	idosos	que	
lembram	da	última	vez	que	foram	ao	dentista,	52%	dizem	ter	
sido	há	mais	de	3	anos	e	29%,	há	menos	de	um	ano.	O	motivo	da	
última	consulta	para	41%	dos	idosos	entrevistados	foi	prótese,	
12%	exodontia,	13%	cárie	e	11,7%	doença	periodontal.	Os	
portadores	de	prótese	atingem	79%	da	amostra:	63%,	prótese	
total	exclusiva	e	13%,	prótese	parcial	removível	e	prótese	total	
e	7%,	apenas	próteses	parciais.	Um	dado	surpreendente,	que	o	
estudo	demonstrou	e	que	não	deve	ser	interpretado	isolado	das	
outras	variáveis,	é	que	58%	dos	idosos	relatam	estarem	satis-
feitos	com	sua	saúde	bucal.	Os	dados	levantados	pelo	trabalho	
permitem	 inferir	 sobre	as	características	 sociais	e	culturais	de	
idosos	da	periferia	de	Porto	Alegre,	os	reflexos	na	saúde	bucal	
e,	acima	de	tudo,	trazem	pistas	para	o	planejamento	de	serviços	
coletivos	de	saúde	bucal	nesta	fase	do	ciclo	de	vida	do	homem.

PALAVRAS-CHAVE	
Saúde	bucal;	saúde	do	idoso;	odontologia	geriátrica.	

ABSTRACT	
Oral	health	is	one	of	the	health	areas	making	part	the	Integrated	
Residency	in	Collective	Health,	emphasis	on	Primary	Care	of	Es-
cola	de	Saúde	Pública.	One	of	the	preocupations	leading	to	the	
necessity	of	the	study	was	to	understand	the	way	the	elderly	ac-
cessed	the	actions	of	oral	health	promoted	by	the	government.	
The	objective	is	to	analyse	the	socioeconomic	profile	and	the	ac-
cess	conditions	to	the	elderly	oral-health	services	from	the	cov-
ering	area	of	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	–	CSEM,	located	
at	east	side	of	Porto	Alegre,	Rio	Grande	do	Sul.	It	was	applied	a	
structured	questionnaire	to	a	sample	of	324	elderly	who	went	to	
the	health	unities	of	the	area,	during	the	day	of	the	Vaccination	
in	 2004.	 The	 size	 of	 the	 sample	 allowed	 a	 confidence	 interval	
of	96%,	 for	an	approximate	 inference	error	of	4,07.	The	data	
allowed	the	description	of	an	approximate	profile	of	the	elderly	
in	this	area.	From	the	elderly	interviewed,	58%	are	women.	As	
to	they	education	level,	61%	have	incomplete	Elementary	Level,	
11%	of	the	sample	declared	uneducated.	The	age	group	from	60	
to	69	represents	51%	of	the	sample,	and	over	70	,	44%.	As	to	
the	income,	50%	declare	as	one	minimum	wage.	As	to	dwelling,	
84,3%	 live	 with	 other	 people,	 being	 58,2%	 spouses	 and	 only	
31%	children.	The	data	on	the	access	to	the	odontological	ser-
vices	show	that	79%	of	the	elderly	remember	the	last	time	they	
went	to	the	dentist,	52%	say	they	went	more	than	3	years	ago	
and	29%,	less	than	1	year	ago.	The	resaon	for	the	last	visit	to	
41%	of	the	elderly	interviewed	was	prothesis,	12%,	exodontia,	
13%,	carie	and	11,7%,	periodontal	disease.	The	prosthesis	car-
riers	 reach	 79%	 of	 the	 sample:	 63%,	 exclusive	 total	 prosthe-
sis	 and	 13%	 partial	 removable	 prosthesis	 and	 total	 prosthesis	
and	only	7%	partial	prosthesis.	A	surprising	datum	is	the	study	
showed	and	that	should	not	be	interpreted	apart	from	the	other	
variables	is	that	58%	of	the	elderly	report	that	they	are	satisfied	
with	their	oral	health.	The	data	surveyed	by	the	work	allow	to	
infere	on	the	social	and	cultural	characteristics	of	the	elderly	from	
the	surroundings	of	Porto	Alegre,	the	reflexes	on	oral	health	and,	
above	all,	they	bring	clues	for	the	planning	of	collective	works	of	
oral	health	in	this	phase	of	the	man’s	life	cycle.	

KEY	WORDS
Oral	health;	elderly	health;	geriatric	dentistry
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INTRODUÇÃO

O	mundo	e	o	Brasil	estão	envelhecendo.	
O	aumento	do	número	de	pessoas	com	60	
anos	ou	mais	de	idade	está	crescendo	mais	
rapidamente	 do	 que	 em	 qualquer	 outro	
grupo	etário	 (ORGANIZAÇÃO	MUNDIAL	
DA	SAÚDE,	2002).	O	Instituto	Brasileiro	de	
Geografia	e	Estatísticas	-	IBGE	afirma	que	a	
população	 com	 mais	 de	 60	 anos	 em	1960	
representava	4,8%	da	população,	em	2025	
representará	15%	da	população	brasileira,	
aumento	de	16	vezes	(BRUNETTI	;	MON-
TENEGRO,	2002).

Esses	resultados	se	devem	à	melhoria	da	
qualidade	de	vida,	representada	pela	queda	
dos	 indicadores	 de	 mortalidade,	 aumento	
do	acesso	e	cobertura	de	serviços	de	saúde,	
diminuição	da	taxa	de	fertilidade	entre	as	mu-
lheres	(no	Brasil,	de	6,2	filhos	em	1960	para	
2,3	 em	 2000),	 diminuição	 da	 mortalidade	
infantil	(devido	às	vacinações	e	programas	de	
saúde	pública),	e	ao	aumento	da	expectativa	
de	vida	(BRUNETTI;	MONTENEGRO,	2002;	
ERICKSON,	 1997;	 MONTEIRO,	 1988).	
Embora	os	dados	apontem	para	mudanças	
demográficas	da	população,	ainda	somos	um	
dos	cinco	países	campeões	em	desigualdade	
social	 no	mundo	 (ORGANIZAÇÃO	MUN-

DIAL	 DA	 SAÚDE,	 2004).	 Estas	 variáveis	
influenciam	e	caracterizam	as	condições	de	
saúde	da	população	brasileira.

O Envelhecimento e a Saúde Bucal

A	realidade	da	condição	de	saúde	bucal	
da	 população	 foi	 recentemente	 desvelada	
pelo	Levantamento	das	Condições	de	Saúde	
Bucal	da	População	Brasileira	realizado	em	
todo	país.	O	estudo	demonstrou	o	resulta-
do	de	décadas	de	uma	odontologia	voltada	
para	o	mercado	privado,	para	uma	atenção	
cirúrgico-restauradora	 mutilatória,	 em	 que	
pouco	se	produzia	em	termos	de	promoção	
de	saúde	em	níveis	populacionais.	Cerca	de	
66,5%	da	população	brasileira	usam	prótese	
total	 superior,	 42,5%	 usam	 prótese	 total	
inferior	 e	19%	usam	próteses	parciais	 em	
uma	das	arcadas	(BRASIL,	2004).	

Estes	dados	não	parecem	impactar	nossa	
opinião,	a	princípio,	pelo	fato	de	admitirmos	
como	“normal”	certas	realidades	de	saúde	
para	 algumas	 populações	 (ABBEG,	 2004).	
Além	disso,	dogmas	errados	foram	difundi-
dos	ao	longo	dos	séculos	sobre	os	dentes	e	a	
idade	avançada	ou	uma	fatalidade	do	destino	
(“Meus	pais	e	avós	perderam	os	dentes,	eu	
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também	 vou	 perder,	 é	 uma	 sina	 da	 minha	
família”).	No	entanto,	é	como	se	imaginás-
semos	o	Brasil	em	igualdade	de	situação	com	
relação	a	países	como	Angola,	Serra	Leoa	e	
outros	países	cuja	população	mutilada	é	víti-
ma	de	minas	terrestres.	Há	tantas	diferenças	
entre	as	mutilações?

Parâmetros da Atual Situação

Embora	 muito	 tenha-se	 avançado	 em	
termos	de	prevenção	à	ocorrência	de	cáries,	
principalmente	após	a	adoção	de	medidas,	
como	a	 fluoretação	das	 águas	de	 abasteci-
mento	e	o	acréscimo	de	flúor	nos	dentifrícios	
(CURy,	1989),	as	metas	da	OMS	e	Federação	
Dentária	Internacional	-	FDI	para	o	ano	2000	
não	foram	atingidas	em	sua	maioria.	A	meta	
que	 se	 apresentou	 mais	 distante	 do	 valor	
estipulado	pela	OMS/FDI	foi	a	presença	de	
20	 ou	 mais	 dentes	 em	 50%	 da	 população	
com	mais	de	65	anos	–	10,2%,	encontrado	
pelo	SB	2003.	

Mesmo	 após	 a	 aprovação	 do	 Estatuto	
do	Idoso	(BRASIL,	2003),	que	sinaliza	a	pre-
ocupação	do	Estado	para	com	essa	parcela	
da	 população,	 as	 políticas	 de	 saúde	 pouco	
têm	avançado	no	esforço	de	transformar	a	
realidade.	 Para	 tanto,	 é	 necessário	 que	 se	
estruturem	serviços	de	saúde	bucal	em	vá-
rios	níveis	de	atenção,	construindo	uma	rede	
hierarquizada	e	descentralizada	do	cuidado	
com	a	saúde	oral,	conforme	preconiza	a	Lei	
Orgânica	da	Saúde	(BRASIL,	1990a).

Uma	das	estratégias	para	as	mudanças	na	
área	da	saúde	é	a	formação	de	recursos	hu-

manos	capazes	de	atuar,	em	todo	o	processo	
saúde-doença-cuidado	 e	 sua	 inter-relação	
com	 as	 dinâmicas	 individuais,	 familiares	 e	
comunitárias	e	também	da	interferência	do	
ambiente	“vivido”	por	cada	indivíduo	(aspec-
tos	socioeconômicos	e	sanitário-ambientais).	
As	Normas	Operacionais	Básicas	de	Recursos	
Humanos	 -	 NOB-RH	 (BRASIL,	 1999)	 do	
Sistema	Único	de	Saúde	-	SUS	normatizaram	
a	formação	premente	de	recursos	humanos	
para	a	rede	de	cuidado	ao	indivíduo.

O CSEM e a Mudança do Modelo 
Assistencial

O	 Centro	 de	 Saúde-Escola	 Murialdo	 -	
CSEM	de	Porto	Alegre	–	RS	é	referência	na	
formação	de	recursos	humanos	para	o	SUS,	
porque,	a	partir	do	ano	2000,	restabeleceu,	
em	 novo	 formato,	 a	 Residência	 em	 Saúde.	
Nela	foram	agregados	profissionais	de	várias	
áreas	(Medicina,	Odontologia,	Enfermagem,	
Nutrição,	Psicologia	e	Serviço	Social)	sob	for-
ma	de	Residência	Integrada	em	Saúde:	ênfase	
em	Atenção	Básica	(existindo	outros	campos	
de	ênfase	–	Saúde	Mental	Coletiva,	Dermato-
logia	Sanitária	e	Pneumologia	Sanitária).

O	 Serviço	 de	 Odontologia	 do	 CSEM,	
empenhado	 em	 desenvolver	 atividades	 de	
pesquisa	em	saúde	coletiva,	apóia	o	desenvol-
vimento	de	estudos	populacionais	com	vista	
a	compreender	os	determinantes	de	saúde	
e	doença	para	o	planejamento	de	atividades	
de	 promoção,	 prevenção	 e	 reabilitação	 da	
saúde	conforme	preconiza	a	Lei	Orgânica	da	
Saúde	(BRASIL,	1990a).
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OBJETIVO	GERAL

Analisar	 o	 perfil	 socioeconômico	 e	 as	
condições	de	moradia	e	acesso	aos	serviços	
de	saúde	bucal	dos	indivíduos	de	60	anos	ou	
mais	da	área	de	abrangência	do	CSEM.

OBJETIVOS	ESPECíFICOS

-	 Estabelecer	os	aspectos	sóciodemo-
gráficos	 dos	 usuários	 com	 60	 anos,	
ou	 mais,	 que	 acessam	 as	 Unidades	
Básicas	de	Saúde	-	UBS	do	CSEM.

-	 Estabelecer	as	condições	econômicas	
e	a	ocupação	desses	usuários.

-	 Verificar	a	constituição	da	rede	intra-
familiar	de	cuidado,	 identificando	os	
cuidadores	quando	existentes.

-	 Estabelecer	os	motivos	do	acesso	aos	
serviços	de	saúde	bucal	e	sua	periodi-
cidade.

-	 Verificar	 o	 uso	 de	 próteses	 e	 a	 sa-
tisfação	 com	 as	 condições	 de	 saúde	
bucal.

METODOLOGIA

A	investigação	realizada	trata-se	de	um	
estudo	 transversal	 descritivo	 exploratório,	
que	 apresenta	 um	 único	 momento	 de	 co-
leta	(a	campanha	de	vacinação	para	o	vírus	
Influenza	do	ano	de	2003).	

Sujeitos da Pesquisa

A	data	para	a	aplicação	do	questionário	
foi	dia	19	de	abril	de	2003,	tendo	como	su-
jeitos	da	investigação	os	idosos	de	60	anos	ou	
mais,	residentes	na	área	de	abrangência	do	
CSEM,	de	ambos	os	sexos,	que	participaram	
da	campanha	de	vacinação	nas	Unidades	de	
Saúde	II,	III,	IV,	V,	VI	e	VII	do	CSEM,	no	bairro	
Partenon,	 distrito	 sanitário	 7	 da	 cidade	 de	
Porto	Alegre,	do	Estado	do	Rio	Grande	do	
Sul,	cuja	população	total	é	de	126.690	habi-
tantes.	O	CSEM	é	responsável	pela	população	
de	parte	da	área	de	abrangência	do	Partenon	
(aproximadamente	52.000	habitantes,	segun-
do	dados	do	IBGE	de	2000).

Amostragem

A	amostra	dessa	população	foi	de	caráter	
intencional,	porque	aplicou	um	questionário	
estruturado	a	um	grupo	de	324	idosos	que	
compareceram	às	unidades	de	saúde	da	área	
durante	o	dia	da	campanha	de	vacinação	do	
ano	de	2003.	O	tamanho	da	amostra	permitiu	
um	intervalo	de	confiança	de	96%,	para	um	
erro	aproximado	de	inferência	da	proporção	
de	4,07,	conforme	tabela	1.

Tabela	1 – Tamanho da amostra por Unidade Básica de Saúde do CSEM

UBS

Tamanho 
da popu-
lação

Tamanho 
da 
amostra UBS

Tamanho 
da popu-
lação

Tamanho 
da 
amostra

II 508 56 V 895 73

III 975 71 VI 880 63

IV 351 41 VII 431 20

População acima de 60 anos conforme dados do IBGE 2000.
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Uma	importante	justificativa	para	a	esco-
lha	dessa	data	para	a	execução	da	pesquisa	foi	
a	melhor	possibilidade	de	operacionalização	
da	coleta	dos	dados,	pois	foi	um	momento	
propício	 de	 encontrar	 um	 grande	 número	
de	idosos	reunidos	para	a	aplicação	do	ins-
trumento.	Os	dados	encontrados	permitem	
descrição	do	perfil	aproximado	do	idoso	da	
área.

Instrumento da Pesquisa

Os	 dados	 foram	 coletados	 através	 de	
aplicação	 de	 uma	 entrevista	 estruturada,	
composta	por	questões	abertas	e	fechadas,	
agrupadas	em	segmentos	temáticos,	confor-
me	Tabela	2.

Tabela	2 – Segmentos temáticos da entrevista

A
Dados pessoais e demográficos do idoso: idade, sexo, unidade de 
saúde responsável, satisfação com sua saúde bucal e uso de próteses 
orais.

B
Dados socioeconômicos do idoso: escolaridade, ocupação, atividades 
laborais complementares e renda.

C
Dados sobre moradia: propriedade da moradia, com quem mora e a 
presença ou não de cuidador.

D
Dados referentes ao acesso e ao serviço odontológico: período e 
motivo da última consulta odontológica, outros serviços que acessa.

Critérios para Escolha de Sujeitos

Os	 indivíduos	 que	 participaram	 da	
pesquisa	 foram	 aqueles	 que	 apresentavam	
60	anos	ou	mais,	que	acessaram	a	UBS	do	
CSEM	no	período	de	vacinação,	respeitando	
o	cálculo	do	tamanho	da	amostra.

RESULTADOS

Características pessoais e demográficas

Dos	 idosos	entrevistados,	 58%	são	do	
sexo	feminino,	variando	conforme	a	UBS	en-
tre	50%	(UBS	IV)	e	61%	(UBS	V).	Cerca	de	
70,1%	dos	 indivíduos	entrevistados	tinham	
entre	60	a	75	anos,	embora	a	UBS	V	apresen-
tasse	32%	dos	entrevistados	com	mais	de	75	
anos	e	a	UBS	IV,	apenas	10%.	Na	faixa	etária	
de	 60	 a	 70	 anos,	 eles	 representaram	 51%	
dos	entrevistados	e,	acima	de	70	anos,	44%.	
Cerca	de	41,6%	dos	indivíduos	entrevistados	
encontravam-se	insatisfeitos	com	sua	saúde	
bucal,	 dado	 que	 se	 contrapõe	 aos	 achados	
do	SB	2003,	quando	22,8%	classificaram	sua	
condição	oral	como	ruim	ou	péssima.	

Características socioeconômicas

Com	 relação	 à	 escolaridade,	 61%	 pos-
suem	 o	 Ensino	 Fundamental	 incompleto,	
dos	 quais	 11%	 da	 amostra	 declararam-se	
analfabetos,	 valor	 considerado	 elevado	 para	
a	 média	 de	 analfabetismo	 no	 país.	 Quanto	
à	 renda,	 50%	 declaram	 um	 salário	 mínimo	
e	 somente	 23%	 aferem	 renda	 superior	 a	 3	
salários.	Um	resultado	que	chamou	atenção	
foi	o	de	que	nenhum	idoso	entrevistado	nas	
UBS	II	e	IV	aferia	renda	superior	a	3	salários	
mínimos,	 embora	 70%	 deles	 residissem	 na	
área	de	abrangência	das	UBS	V	e	VI.	Cerca	de	
76%	dos	indivíduos	entrevistados	declaram-se	
aposentados,	desses	17%	realizam	atividades	
laborais	 complementares	 para	 aumento	 da	
renda	familiar.
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Características da moradia e da rede 
intrafamiliar

Na	moradia,	84,3%	vivem	acompanha-
dos	 de	 outras	 pessoas,	 sendo	 58,2%	 por	
companheiros	 (cônjuges)	 e	 apenas	 31%	
filhos.	Cerca	de	17%	dos	idosos	apresentam	
necessidade	de	cuidadores.	Mais	de	50%	são	
cuidados	por	filhos.

Características referentes ao acesso e 
ao serviço odontológico

Os	dados	 levantados	 sobre	acesso	aos	
serviços	 de	 odontologia	 demonstram	 que	
79%	dos	idosos	que	lembram	a	última	vez	
que	foram	ao	dentista,	52%	dizem	ter	sido	há	
mais	de	3	anos	e	29	%,	há	menos	de	um	ano.	
O	motivo	da	última	consulta,	para	41%	dos	
entrevistados,	foi	para	confecção,	adequação	
ou	concerto	de	próteses,	12%,	exodontia,	
13%,	 cárie	 e	 11,7%,	 doença	 periodontal.	
Os	 portadores	 de	 prótese	 atingem	 79%	
da	amostra:	63%,	prótese	total	exclusiva	e	
13%,	 prótese	 parcial	 removível	 e	 prótese	
total	e	7%,	apenas	próteses	parciais.	

CONCLUSÃO

A	 odontologia	 está	 num	 processo	 de	
mudança	de	rumos,	devendo	dedicar-se	cada	
vez	mais	ao	cuidado	com	esse	ciclo	de	vida,	
devido	à	maior	perspectiva	de	vida	da	po-
pulação.	Para	tanto,	exige-se	do	profissional	
grande	motivação	no	estudo	das	particula-
ridades	dessa	faixa	etária	e,	principalmente,	
relacionando	com	os	aspectos	psicossociais,	

econômicos	 (50%	 dos	 entrevistados	 têm	
renda	de	apenas	um	salário	mínimo)	e	educa-
cionais	(72%	são	analfabetos	ou	têm	o	Ensino	
Fundamental	 incompleto),	além	da	hetero-
geneidade	entre	 as	 comunidades,	 como	as	
que	fazem	parte	da	área	de	abrangência	das	
UBS	do	CSEM.	

É	 preciso	 salientar	 que	 o	 edentulismo	
(63%	 dos	 entrevistados)	 configura-se,	
como	 resultado	 de	 um	 quadro	 de	 seqüe-
la,	 derivado	 não	 só	 de	 um	 processo	 de	
desgaste	 fisiopatológico	 do	 corpo,	 mas	 de	
componentes	 sociais	 e	 culturais	 (da	 rede	
de	assistência,	do	indivíduo	e	dos	coletivos)	
que	se	sobrepuseram	aos	demais.	Portanto,	
percebe-se	também	que	um	elevado	número	
de	 pessoas	 faz	 uso	 de	 próteses	 (totais	 ou	
parciais),	o	que	demonstra	que	as	medidas	
de	atenção,	prevenção	e	promoção	à	saúde	
bucal,	anteriormente	realizadas,	inexistiram	
ou	 fracassaram	 integralmente.	 Nesse	 con-
texto	 é	 que	 se	 devem	 criticar	 os	 modelos	
e	as	práticas	em	odontologia	hegemônicas,	
pois	eles	excluem	os	idosos	e	outros	grupos	
de	 qualquer	 forma	 de	 acesso	 aos	 serviços	
(cuidados)	odontológicos.

Um	programa	de	atenção	odontológica	
para	idosos	deveria	ser	desenvolvido	a	par-
tir	 desse	 trabalho,	 tendo	 como	 orientação	
a	 integralidade	 e	 interdisciplinaridade	 nas	
ações	de	promoção	e	reabilitação	odonto-
lógica	dessa	população,	visto	que	52%	dos	
entrevistados	 relatam	 ter	 ido	 ao	 dentista	
pela	última	vez	há	mais	de	 três	 anos.	Essa	
ação	deve	ser	composta	por	ações	de	pro-
moção,	que	 visem	a	 controlar	 a	 incidência	
dos	problemas	relatados,	que	desenvolvam	
atividades	curativas	para	sanar	os	problemas	
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existentes	e	que	sejam	educativos	servindo	
de	 estímulo	 a	 eles,	 pois	 se	 considera	 que,	
com	a	promoção	de	saúde,	pode-se	conse-
guir	modificação	de	hábitos	e/ou	participação	
política	da	população.

Não	podemos	esquecer	que	promover	
a	 saúde	 significa	 aumentar	 a	 qualidade	 de	
vida	 do	 indivíduo,	 ou	 seja,	 conferir-lhe	 a	
sensação	de	bem-estar	físico-psíquico-social	
e	positiva	auto-estima.	Uma	boa	saúde	bucal	
influencia	algumas	dessas	metas,	pois	elimina	
problemas	oro-faciais,	melhora	a	mastigação,	
facilita	 a	 ingestão/digestão	 de	 alimentos	 e	
comunicação	 (sorrir,	 falar)	e	diminui	o	nú-
mero	 de	 doenças	 vinculadas	 ao	 processo	
saúde-doença-cuidado	 de	 forma	 indivisível	
e	indissociada	do	indivíduo.
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ProfeSSional orientation for tHe HealtH care SYStem 
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RESUMO	
O	desafio	atual	das	instituições	de	ensino	superior	é	formar	pro-
fissionais	 de	 saúde	 mais	 humanistas,	 capazes	 de	 trabalhar	 em	
equipe	e	voltados	para	a	integralidade	da	atenção	à	saúde,	carac-
terísticas	indispensáveis	para	atuar	em	serviços	do	Sistema	Único	
de	Saúde	-	SUS.	O	objetivo	deste	estudo	é	comparar	as	diretrizes	
curriculares	dos	cursos	da	saúde	e	identificar	os	nós	críticos	na	
formação	de	profissionais	para	o	SUS.	Foram	realizadas	a	leitura	
e	análise	das	diretrizes	curriculares	dos	cursos	de	Enfermagem,	
Farmácia,	Medicina,	Nutrição	e	Odontologia	e	consultada	a	bi-
bliografia	sobre	o	assunto.	No	artigo	terceiro	das	diretrizes	cur-
riculares,	referente	ao	perfil	do	egresso	formando,	há	consenso	
da	necessidade	da	formação	generalista,	humanista	e	crítica.	O	
nó	crítico	é	o	modelo	de	ensino	fragmentado,	medicalizado,	in-
dividualizado	e	com	ênfase	tecnicista.	O	desafio	para	o	professor	
é	romper	com	os	limites	da	sua	própria	formação	fragmentada	e	
construir	relações	com	outras	áreas	do	conhecimento.	Ao	centro	
formador	cabe	oportunizar	aos	alunos	cenários	diversificados	de	
prática	 na	 realidade	 local.	 As	 diretrizes	 curriculares,	 artigo	 5º,	
apontam	que	os	currículos	devem	contemplar	as	necessidades	
sociais	da	saúde,	com	ênfase	no	SUS.	O	despreparo	dos	recém-
formados	para	atuarem	na	complexidade	do	Sistema	de	Saúde	
constitui-se	como	um	dos	nós	críticos.	Nesse	sentido,	o	Minis-
tério	 da	 Saúde,	 através	 do	 Aprender	 SUS	 e	 do	 Ver	 SUS,	 vem	
desenvolvendo	 uma	 proposta	 de	 aproximação	 da	 comunidade	
acadêmica	aos	cenários	do	SUS.	A	atuação	conjunta	dos	Ministé-
rios	da	Educação	e	Saúde,	nas	políticas	de	educação	na	área	da	
saúde,	poderá	auxiliar	na	 implementação	de	mudanças	na	gra-
duação.	 O	 perfil	 humanista	 do	 egresso,	 a	 capacidade	 de	 atuar	
na	integralidade	da	atenção	à	saúde	e	em	equipe,	bem	como	o	
currículo	estar	voltado	para	o	SUS	são	aspectos	contemplados	
em	todas	diretrizes	curriculares.

PALAVRAS-CHAVES	
Diretrizes	curriculares,	ensino	superior,	graduação	na	saúde,	for-
mação	para	o	SUS.

ABSTRACT	
The	current	challenge	of	the	higher	education	 institutions	 is	to	
graduate	more	humanistic	health	professionals,	capable	of	work-
ing	in	group	and	turned	to	the	integrality	of	primary	care,	indis-
pensable	features	to	work	in	the	services	of	the	Sistema	Único	
de	Saúde	–	SUS	(Governmental	Health	Program).	The	aim	of	this	
paper	is	to	compare	the	curricular	guidelines	of	health	courses	
and	 identify	the	crucial	knots	 for	the	SUS	professional	orienta-
tion.	 It	 was	 read	 and	 analyzed	 the	 curricular	 guidelines	 of	 the	
Nursing,	Pharmacy,	Medicine,	Nutrition	and	Odontology	courses	
and	the	literature	on	these	subjects	were	consulted.	In	the	third	
article	of	the	curricular	guidelines,	as	to	the	profile	of	the	former	
graduate	 student,	 there	 is	 the	 consensus	 of	 the	 necessity	 of	 a	
generalist,	humanistic	 and	critical	orientation.	The	crucial	 knot	
is	 the	 teaching	 model:	 fragmented,	 medicalized,	 individualized	
and	 technicist	 as	 to	emphasis.	The	challenge	 for	 the	professor	
is	to	break	the	limits	of	his/her	own	fragmented	basis	and	build	
relations	with	other	knowledge	areas.	It	is	up	to	the	schools	to	
offer	the	students	scenery	different	from	the	practice	of	the	local	
reality.	The	curricular	guidelines,	article	5th.,	point	the	curricula	
must	contemplate	the	social	health	needs,	focusing	on	the	SUS.	
The	lack	of	preparation	of	the	new-graduates	to	act	within	the	
complexity	of	the	Health	System	is	one	of	the	most	critical	knots.	
Thus,	the	Health	Ministry,	through	the	“Aprender	SUS”	e	do	“Ver	
SUS”	Programs,	 that	 is,	Learn	SUS	and	See	SUS	Program,	has	
been	 developing	 an	 approximation	 proposal	 of	 the	 academic	
community	 to	 the	 SUS	 scenery.	 The	 joint	 performance	 of	 the	
Health	and	Education	Ministries	in	the	health	policies	can	help	the	
implementation	of	changes	in	graduation.	The	humanistic	profile	
of	the	former	graduate,	the	capacity	of	acting	 in	the	totality	of	
health	attention,	as	well	as	the	curriculum	aiming	at	SUS	are	the	
aspects	contemplated	in	all	curricular	guidelines.	

KEY	WORDS
Curricular	 guidelines,	 higher	 education,	 health	 graduation,	 the	
health	care	system	-	SUS	orientation
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INTRODUÇÃO

Início	 do	 século	 XXI:	 novas	 diretrizes	
curriculares	 sacodem	 as	 estruturas	 das	
instituições	de	ensino	superior	no	Brasil,	fa-
zendo	que	alunos,	professores,	funcionários	
e	 gestores	 discutam	 com	 maior	 ou	 menor	
profundidade	 as	 mudanças	 propostas	 pelo	
Ministério	da	Educação.

Elaboradas	 em	 meados	 da	 década	 de	
90,	as	diretrizes	curriculares	dos	cursos	da	
área	da	saúde	foram	homologadas	em	2001	
e	2002	e	resultaram	da	correlação	de	forças	
entre	diferentes	ideologias.	No	entanto,	sua	
aprovação	 não	 é	 suficiente	 para	 que	 seus	
eixos	 norteadores	 sejam	 incorporados	 ao	
ensino,	porque	isto	vai	se	dar	na	prática	da	
implantação	de	cada	currículo	em	cada	escola	
e	na	forma	como	vai	ser	avaliado	o	resultado	
dessas	mudanças.

Na	 área	 da	 saúde,	 participamos	 desse	
movimento	como	membro	da	Comissão	de	
Graduação	do	Curso	de	Odontologia	da	Uni-
versidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul,	onde	
se	discutiu	intensamente	a	formulação	de	um	

novo	currículo	baseado	nas	novas	diretrizes	
curriculares.	Também	acompanhamos	as	Fa-
culdades	de	Medicina,	Odontologia,	Nutrição	
e	 Enfermagem	 de	 universidades	 públicas	 e	
privadas	na	solicitação	de	estágios	para	seus	
discentes	nas	Unidades	Básicas	de	Saúde	do	
Centro	 de	 Saúde-Escola	 Murialdo	 -	 CSEM.	
Disciplinas	até	então	desenvolvidas	exclusiva-
mente	em	ambientes	hospitalares	e	intramuros	
da	universidade	migraram	intensamente	para	
o	campo	da	Atenção	Primária	à	Saúde.

O	fato	de	atuar	na	formação	em	serviço	
de	profissionais	das	diversas	áreas	da	saúde,	
através	 da	 Residência	 Integrada	 em	 Saúde,	
Atenção	Básica	em	Saúde	Coletiva,	do	CSEM,	
possibilitou-nos,	de	1999	até	o	presente	mo-
mento,	 acompanhar	 um	 outro	 movimento	
que	é	o	de	encontrar	os	recém-egressos	dos	
cursos	da	área	da	saúde,	buscando	aperfeiçoa-
mento	para	o	trabalho	em	equipe	nos	serviços	
de	saúde	através	do	ingresso	na	Residência.

Por	muitos	anos,	a	formação	em	saúde	
reproduziu	uma	visão	centrada	nas	técnicas	
biomédicas,	e	 a	ênfase	nos	procedimentos	
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superou	 amplamente	 o	 pensar	 saúde.	 A	
concepção	medicalizadora	da	saúde	ocupou,	
e	ainda	ocupa,	um	espaço	hierarquicamente	
superior	na	cultura	acadêmica	e	na	imagem	
do	 trabalho	 em	 saúde	 (CECCIM;	 BILIBIO,	
2002).	É	necessário	deslocar	o	eixo	da	me-
dicalização	para	o	da	atuação	interdisciplinar,	
intensificar	 o	 respeito	 aos	 princípios	 do	
Sistema	Único	de	Saúde	-	SUS	e	alterar	os	
perfis	profissionais	para	alcançar	a	estratégia	
da	atenção	integral	à	saúde,	de	maneira	que	
cada	cidadão	se	sinta	acolhido,	protegido	e	
atendido	 em	 suas	 necessidades	 (CECCIM;	
ARMANI,	2001).

O	grande	desafio	das	instituições	de	en-
sino	superior	para	este	milênio,	segundo	os	
autores	anteriormente	citados,	é	formar,	na	
área	da	saúde,	profissionais	mais	humanistas,	
capazes	de	atuar	na	integralidade	da	atenção	
à	saúde	e	em	equipe	multiprofissional,	carac-
terísticas	estas	indispensáveis	ao	profissional	
que	irá	atuar	em	serviços	do	SUS.

OBJETIVO

O	objetivo	deste	estudo	é	comparar	as	
diretrizes	curriculares	dos	diversos	cursos	de	
graduação	da	área	da	saúde	e	identificar	os	
nós	críticos	para	a	formação	de	profissionais	
para	o	SUS.	

JUSTIFICATIVA	

Os	diversos	cursos	de	graduação	da	área	
da	saúde	estão	sendo	reformulados	a	fim	de	
atender	às	diretrizes	curriculares	aprovadas	

em	2001	e	2002.	A	implantação	desses	novos	
currículos	 pressupõe	 também	 uma	 análise	
dos	nós	críticos	na	formação	da	graduação	
na	área	da	saúde,	assunto	já	explorado	por	
diversos	autores	(CECCIM;	ARMANI,	2001,	
FEUERWERKER,	 2003;	 LAMPERT,	 2002),	
o	 qual	 consideramos	 relevante	 que	 seja	
retomado,	 à	 medida	 que	 entendemos	 que	
alguns	 destes	 nós	 precisam	 ser	 mais	 bem	
entendidos,	 isto	 é,	 que	 seus	 pressupostos	
sejam	 consolidados	 através	 de	 uma	 maior	
interação	 e	 diálogo	 entre	 os	 atores	 dos	
cursos	da	área	da	saúde,	dos	serviços	e	da	
comunidade	 para	 que	 limitações	 possam	
ser	superadas	e	o	estudante	possa	adquirir	
competências	e	habilidades	que	possibilitem	
sua	inserção	no	SUS	devidamente	preparado.	
Entretanto,	existem	outros	nós	que	precisam	
ser	desatados	para	que	os	novos	currículos	
da	graduação,	que	ora	estão	sendo	implanta-
dos,	não	permaneçam	apenas	no	papel	como	
boas	idéias.

METODOLOGIA

A	fim	de	poder	comparar	as	diretrizes	
curriculares	 dos	 cursos	 de	 graduação	 e	
refletir	 sobre	os	possíveis	“nós	que	 teriam	
de	ser	desatados	ou	melhor	entendidos”	na	
formação	de	profissionais	 de	 saúde	para	o	
SUS,	além	de	percorrer	a	bibliografia	sobre	
o	assunto,	foram	realizadas	leitura	e	análise	
das	 diretrizes	 curriculares	 nacionais	 dos	
cursos	de	Enfermagem,	Farmácia,	Medicina	
(aprovadas	em	09	de	novembro	de	2001),	
Nutrição	e	Odontologia	(aprovadas	em	19	de	
fevereiro	de	2002).	Todos	os	cursos	citados	
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são	 considerados	 como	 um	 forte	 caráter	
biologicista.

AS	DIRETRIZES	CURRICULARES

O	que	instituem	as	diretrizes	curriculares	
nacionais	dos	cursos	de	graduação	na	área	da	
saúde	sobre	o	perfil	do	egresso	formando?	
Elas	apontam,	como	necessidade,	a	forma-
ção	generalista,	humanista,	crítica	e	reflexiva	
dos	profissionais	das	diversas	áreas	da	saúde	
como	descrito	no	artigo	terceiro:

O Curso de Graduação em Medicina tem 
como perfil do formando egresso/profissional, 
o médico, com formação generalista, huma-
nista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, 
pautado em princípios éticos, no processo de 
saúde-doença em seus diferentes níveis de 
atenção, com ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação à saúde, na pers-
pectiva da integralidade da assistência, com 
senso de responsabilidade social e compromis-
so com a cidadania, como promotor da saúde 
integral do ser humano (Brasil, 2001a).

As	primeiras	duas	linhas	deste	artigo	se	
repetem	na	íntegra	nas	diretrizes	curriculares	
de	todos	os	cursos	analisados,	assim	como	
outros	 pontos	 são	 comuns	 em	 todas	 elas	
como	veremos	em	outros	artigos.

Há	um	consenso	entre	os	observadores	
da	reforma	sanitária	brasileira	de	que	a	for-
mação	de	recursos	humanos	para	o	setor	é	
um	dos	 graves	problemas	do	SUS.	O	des-
preparo	 dos	 profissionais	 recém-formados	
para	atuarem	na	complexidade	inerente	do	
sistema	de	saúde,	compreenderem	sua	ges-

tão	e	a	ação	do	controle	da	sociedade	sobre	
o	setor	é	uma	constatação	freqüente	(CEC-
CIM;	BILIBIO,	2002)	-	e	esse	é	um	dos	nós	
que	precisam	ser	desatados	na	formação.	

As	diretrizes	curriculares	para	os	cursos	
da	área	da	saúde,	em	seu	artigo	5º,	parágrafo	
único,	mostram	preocupação	com	esta	ques-
tão,	mantendo	textos	iguais	ou	semelhantes	
nas	diretrizes	de	todos	os	cursos:

A formação do Enfermeiro deve atender às 
necessidades sociais da saúde, com ênfase no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar 
a integralidade da atenção e a qualidade 
e humanização do atendimento (Brasil, 
2001b).

A formação do Nutricionista deve contemplar 
as necessidades sociais da saúde, com ênfase 
no Sistema Único de Saúde (Brasil, 2001c).

A formação do Farmacêutico deverá contem-
plar as necessidades sociais da saúde, a aten-
ção integral da saúde no sistema regionalizado 
e hierarquizado de referência e contra-refe-
rência e o trabalho em equipe, com ênfase no 
Sistema Único de Saúde (Brasil, 2002a).

Observações	 empíricas	 mostram	 que,	
dentre	os	professores	e	profissionais	da	área	
da	 saúde,	 alguns	 não	 conhecem	 com	 pro-
fundidade	a	estrutura	e	o	funcionamento	do	
nosso	sistema	de	saúde	e	dentro	do	parado-
xo	das	chamadas	profissões	liberais,	parece	
que	deixar	o	SUS	entrar	nas	universidades	
pode	ser	“perigoso”.	Nesse	sentido,	parece	
interessante	a	proposta	de	aproximação	da	
comunidade	acadêmica	ao	cenário	do	SUS	
desenvolvida	pelo	Ministério	da	Saúde	atra-
vés	do	Aprender	SUS	e	do	Ver	SUS.	
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Conforme	Lampert	(2002),	o	encontro	
oficial	do	Ministério	da	Educação	e	do	Mi-
nistério	 da	 Saúde	 com	 as	 escolas	 médicas	
brasileiras,	 a	 fim	 de	 discutir	 as	 diretrizes	
curriculares	 dos	 cursos	 de	 graduação	 em	
Medicina,	aconteceu	em	18	de	dezembro	de	
2001,	na	Universidade	Federal	de	São	Paulo,	
constituindo-se	um	marco	histórico.

No	início	de	2003,	a	implementação	da	
política	de	educação	para	o	SUS	veio	reforçar	
as	aproximações	entre	o	sistema	de	saúde	
e	as	 instituições	formadoras,	por	meio	dos	
Pólos	de	Educação	Permanente	em	Saúde	e	
do	processo	de	certificação	dos	hospitais	de	
ensino.	Com	o	Aprender	SUS,	o	Ministério	
da	 Saúde	 pretende	 aprofundar	 as	 relações	
de	cooperação	entre	o	sistema	de	saúde	e	
as	instituições	de	educação	superior.

Quanto	 ao	Ver	 SUS,	o	programa	 con-
siste	em	proporcionar	vivência	e	estágio	na	
realidade	do	SUS	aos	estudantes	das	diversas	
áreas	 da	 saúde.	 O	 objetivo	 é	 que	 possam	
conhecer	os	desafios	e	conquistas	do	SUS,	
aprofundar	a	discussão	sobre	o	trabalho	em	
equipe,	 a	 gestão,	 a	 atenção,	 a	 educação	 e	
o	 controle	 social	 organizado	 de	 diferentes	
formas	nas	várias	regiões	do	país	(CECCIM;	
BILIBIO,	2002).

Não	 devemos	 falar	 sobre	 o	 que	 não	
conhecemos,	o	certo,	parece,	seria	criticar	
ou	fazer	escolhas	após	inteirar-se	profunda-
mente	daquilo	que,	mesmo	que	não	seja	de	
necessidade	pessoal,	é	de	suma	importância	
para	tantas	outras	pessoas,	inclusive	para	a	
vida	dos	futuros	profissionais	e	da	população	
excluída	deste	país.

Nos	 currículos	 tradicionais,	 os	 conte-
údos	 sobre	o	SUS	 são	apresentados	como	

dado	isolado	e	não	como	produção,	fazendo	
que	o	aluno	tenha	pouco	contato	com	o	SUS	
e	com	o	conhecimento	em	saúde	coletiva.	
É	 um	 paradoxo,	 pois	 é	 nesse	 sistema	 que	
os	 profissionais	 estarão	 majoritariamente	
desempenhando	 suas	 funções,	 bem	 como	
exercerão	seu	papel	de	 lideranças	técnico-
científicas	e	gestoras	do	setor	saúde	(CEC-
CIM;	BILIBIO,	2002).	Pelo	que	discorremos,	
entende-se	 a	 preocupação	 explicitada	 nas	
diretrizes	curriculares	de	a	formação	na	área	
da	saúde	estar	voltada	para	o	SUS	ou	para	
o	sistema	vigente,	como	está	colocado	nas	
diretrizes	de	alguns	cursos.	

Está	previsto,	nas	diretrizes	curriculares,	
que	 a	 formação	 do	 médico	 incluirá,	 como	
etapa	integrante	da	graduação,	estágio	cur-
ricular	obrigatório	de	formação	em	serviço,	
em	 regime	 de	 internato,	 em	 serviços	 pró-
prios	ou	conveniados,	e	sob	supervisão	direta	
dos	docentes	da	própria	Escola/Faculdade	do	
Curso	de	Graduação	em	Medicina	proposto.	
O	estágio	curricular	obrigatório	de	formação	
em	serviço	incluirá	necessariamente	aspec-
tos	 essenciais	 nas	 áreas	 de	 clínica	 médica,	
cirurgia,	ginecologia-obstetrícia,	pediatria	e	
saúde	coletiva,	devendo	incluir	atividades	no	
primeiro,	segundo	e	terceiro	níveis	de	aten-
ção	em	cada	área.	Essas	atividades	devem	ser	
eminentemente	práticas	e	sua	carga	horária	
teórica	não	poderá	ser	superior	a	20%	do	
total	por	estágio.

As	diretrizes	curriculares	nacionais	dos	
cursos	 da	 área	 da	 saúde,	 em	 vários	 itens	
do	 artigo	 5º,	 reiteram	 a	 importância	 da	
formação	superior:	propiciar	competências	
e	 habilidades	 para	 o	 trabalho	 em	 equipe	
multiprofissional	 e	 para	 atuar	 de	 forma	 a	
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garantir	a	 integralidade	da	assistência.	Para	
o	enfermeiro,	os	itens	VI,	XIII	e	XXII	do	re-
ferido	artigo	enfatizam	esses	dois	aspectos	
interdependentes,	como	podemos	observar	
na	íntegra	dos	itens:

VI – reconhecer a saúde e condições dignas de 
vida como direito e atuar de forma a garantir a 
integralidade da assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos 
os níveis de complexidade do sistema;
XIII – assumir o compromisso ético, humanís-
tico e social com o trabalho multiprofissional 
em saúde.
XXII – integrar as ações de enfermagem às 
ações multiprofissionais (Brasil, 2001b).

Também	nesse	artigo	das	diretrizes	cur-
riculares	para	a	formação	do	médico	sobre	os	
conhecimentos	requeridos	para	o	exercício	
das	competências	e	habilidades	específicas,	
vemos	que	os	mesmos	aspectos	estão	con-
templados	 nos	 itens	 XII	 e	 XXI,	 conforme	
apresentado:

XII - reconhecer a saúde como direito e atuar 
de forma a garantir a integralidade da assis-
tência entendida como conjunto articulado 
e contínuo de ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade 
do sistema;
XXI - atuar em equipe multiprofissional 
(Brasil, 2001a).

A	 formação	 do	 nutricionista	 também	
busca	preparar	o	estudante	para	o	trabalho	
em	equipe,	tanto	em	equipe	multiprofissio-
nais	 quanto	 em	 equipe	 de	 profissionais	 da	

mesma	área	(itens	VI	e	XVII),	e	 já	aparece	
a	preocupação	de	o	nutricionista	ser	capaz	
de	 atuar	 em	 equipes	 multiprofissionais	 de	
planejamento,	 conforme	 item	 X	 do	 artigo	
quinto	das	diretrizes	 curriculares	do	curso	
de	Nutrição.

A	formação	do	farmacêutico	e	do	cirur-
gião-dentista	também	contempla	estes	dois	
aspectos,	o	trabalho	em	equipe	e	a	integra-
lidade	da	assistência,	nos	itens	III,	IV	e	XIX	
do	artigo	5º,	como	descrito:

III - atuar multiprofissionalmente, interdis-
ciplinarmente e transdisciplinarmente com 
extrema produtividade na promoção da saúde 
baseado na convicção científica, de cidadania 
e de ética;
IV - reconhecer a saúde como direito e condi-
ções dignas de vida e atuar de forma a garantir 
a integralidade da assistência, entendida co-
mo conjunto articulado e contínuo das ações 
e serviços preventivos e curativos, individuais 
e coletivos, exigidos para cada caso em todos 
os níveis de complexidade do sistema.
XIX - trabalhar em equipes interdisciplinares 
e atuar como agente de promoção de saúde 
(Brasil, 2002a, 2002b).

O	Departamento	de	Gestão	da	Educação	
na	 Saúde,	 do	 Ministério	 da	 Saúde,	 coloca,	
entre	os	principais	desafios	da	formação	na	
área	da	saúde,	a	construção	de	novos	modos	
de	fazer	saúde	com	vista	à	integralidade	da	
atenção	 através	 de	 ações	 intersetoriais	 e	
com	o	trabalho	em	equipe	de	saúde	(BRASIL,	
2003).	Esses	pressupostos,	como	descritos	
anteriormente,	são	contemplados	nas	diretri-
zes	curriculares	dos	cursos	da	área	da	saúde.	
É	quase	impossível	discutir	separadamente	os	
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aspectos	de	integralidade	da	assistência,	do	
trabalho	humanizado	e	 em	equipe	no	 SUS	
principalmente	em	nível	da	Atenção	Primária.	
Reafirmamos,	 então,	 que	 o	 grande	 desafio	
da	 formação	 em	 saúde	 nos	 currículos	 da	
graduação,	que	ora	estão	sendo	implantados,	
reside	principalmente	nesses	“nós	críticos”.	É	
necessário	amarrar,	já	na	graduação,	cenários	
de	prática	que	possibilitem	ao	aluno	vivências	
no	mundo	real.	

O	MUNDO	REAL

Os	profissionais	das	áreas	da	educação,	
saúde	e	sociais	são	os	que	mais	intimamente	
trabalham	 com	 um	 contingente	 de	 excluí-
dos	neste	país.	É	preciso	ensinar	os	 jovens	
estudantes	 dos	 cursos	 da	 área	 da	 saúde	 a	
serem	sensíveis	e	críticos	com	o	dia-a-dia	da	
miséria,	da	violência,	da	fome	e	do	desem-
prego,	buscando	e	dando	soluções	para	a	dor	
de	tanta	gente	com	dores	tantas.	Para	isto,	
precisamos	de	perfis	profissionais	humanistas	
e	críticos.	

Em	setembro	de	2002,	aconteceu,	em	
Porto	 Alegre,	 o	 1º	 Congresso	 Gaúcho	 de	
Estudantes	 Universitários	 da	 Saúde.	 Entre	
as	deliberações	e	recomendações,	no	 item	
“concepções	 de	 saúde”,	 está	 colocada	 a	
necessidade	de	que	os	serviços	e	os	órgãos	
formadores	devam	privilegiar	a	atuação	em	
equipe	 de	 forma	 cooperativa,	 integrada	 e	
não-competitiva,	 estimulando	 a	 troca	 de	
saberes	entre	os	profissionais,	acadêmicos	e	
usuários.	Reafirma,	também,	que,	em	todos	
os	 espaços	 formadores,	 deve-se	 buscar	 a	
concepção	 da	 integralidade	 em	 saúde,	 em	

que	 todos	 os	 componentes	 da	 vida	 fazem	
parte	 indissociável	 da	 promoção	 de	 saúde	
-	 uma	 bandeira	 de	 paz	 que	 momentanea-
mente	uniu	os	estudantes	da	área	da	saúde,	
divididos	que	estão	entre	 as	bandeiras	das	
suas	 respectivas	corporações.	Enquanto	as	
brigas	corporativas	tomam	vulto	de	canto	a	
canto	do	país,	a	luta	conjunta	de	todas	as	pro-
fissões	da	área	da	saúde	por	melhores	salários	
e	condições	dignas	de	atendimento	à	saúde	
da	 população	 fica	 prejudicada.	 Contudo,	
talvez	isso	interesse	às	grandes	empresas	e	a	
quem	ganha	com	a	ineficiência	dos	sistemas	
públicos	de	educação	e	saúde.

Ao	mesmo	tempo	em	que	as	faculdades	
da	 área	 da	 saúde	 e	 de	 outras	 áreas	 estão	
implantando	 seus	 novos	 currículos,	 um	
novo	 anteprojeto	 de	 lei	 sobre	 a	 educação	
superior	 está	 sendo	 elaborado	 pelo	 Minis-
tério	da	Educação.	Discutem-se	as	questões	
de	vagas	nas	instituições	federais	de	ensino	
superior	públicas	e	privadas,	as	vagas	para	as	
minorias	populacionais,	a	diferenciação	inter	
e	intra-institucional	e	tantas	outras	questões	
que	deverão	ser	vistas	com	cautela	e	o	apro-
fundamento	necessário.	Espera-se	que,	mais	
uma	vez,	não	estejam	apenas	cumprindo	as	
ordens	do	Banco	Mundial.

Segundo	Feuerwerker	(2003),	além	da	
aproximação	 de	 cada	 escola	 com	 o	 SUS,	
será	 fundamental	o	 trabalho	articulado	en-
tre	o	ME	e	MS	para	que	as	transformações	
possam	atingir	o	núcleo	duro	de	formação.	
Este	é	um	movimento	concreto	do	mundo	
real	que	abre	espaço	para	a	construção	de	
laços	 integradores	das	políticas	de	saúde	e	
educação	 no	 âmbito	 dos	 programas	 e	 das	
ações	desses	dois	setores.
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O	TRABALHO	EM	EqUIPE	
MULTIPROFISSIONAL

O	 trabalho	 em	 equipe,	 necessidade	
colocada	 tão	 em	 evidência	 nas	 diretrizes	
curriculares	dos	cursos	da	área	da	saúde,	é	
outro	nó	crítico	encontrado.

As	questões	referentes	à	equipe	de	saúde	
ganham	ênfase,	 no	Brasil,	 a	 partir	 dos	 anos	
70.	Nesse	período,	ocorre	grande	expansão	
do	mercado	de	trabalho	em	saúde,	devido	à	
necessidade	 de	 aumento	 da	 cobertura	 dos	
serviços	 e	 ao	 surgimento	 dos	 modelos	 de	
Medicina	Preventiva,	Medicina	Integral	e	Me-
dicina	Comunitária	(GOULART,	2002;	PEDU-
ZZI,	1998).	Ela,	como	estratégia	de	extensão	
de	cobertura,	enfatiza	o	trabalho	em	equipe	
como	recurso	de	racionalização	dos	serviços	
(PEDUZZI,	 1998;	 ALMEIDA;	 MISHIMA,	
2001).	Duas	experiências	desenvolvidas	em	
Porto	Alegre,	uma	em	meados	dos	anos	70	e	a	
outra	no	início	dos	anos	80,	respectivamente,	
as	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo/Escola	
de	Saúde	Pública	-	CSEM/ESP,	e	do	Serviço	
de	Saúde	Comunitária	do	Grupo	Hospitalar	
Conceição	-	GHC,	são,	hoje,	reconhecidas	pe-
lo	seu	caráter	pioneiro	entre	as	propostas	de	
Atenção	à	Saúde	da	Família	no	Brasil,	embora	
nem	sempre	identificadas	por	tal	rótulo.

Os	Programas	de	Residência	em	Medicina	
de	Família	e	Comunidade	e	Aperfeiçoamento	
Especializado	 em	 Saúde	 Coletiva,	 Atenção	
Básica	 do	 CSEM/ESP	 buscam	 preparar	 o	
profissional	de	saúde	para	o	planejamento,	a	
gestão	e	a	clínica	da	Atenção	Primária	à	Saúde	
em	equipe	multiprofissional	(CECCIM;	AR-
MANI,	2001;	GOULART,	2002;	ROSSONI	
et	al.,	2000,	2003).	

Esses	Programas	de	Residência	se	pro-
põem	à	formação	para	o	trabalho	em	equipe	
multiprofissional	 a	 fim	 de	 preencher	 uma	
lacuna	oriunda	dos	cursos	de	graduação	na	
área	da	saúde,	utilizando,	como	referencial	
teórico,	os	conceitos	de	campo	e	núcleo	na	
organização	do	processo	de	trabalho	coletivo	
(CECCIM;	ARMANI,	2001;	ROSSONI	et	al.,	
2000,	2003).

Para	a	construção	do	Programa	Saúde	da	
Família,	é	necessário	que	a	equipe	forme	um	
projeto	comum	em	que	os	trabalhos	especia-
lizados	de	cada	profissional	se	complemen-
tem,	e	os	agentes	possam	construir	uma	ação	
de	 interação	 entre	 trabalhadores	 e	 entre	
esses	 e	 os	 usuários	 (ALMEIDA;	 MISHIMA,	
2001).	 Segundo	esses	 autores,	há	 carência	
qualitativa	e	quantitativa	de	profissionais	que	
possam	responder	ao	desafio	de	estabelecer	
um	plano	de	atenção	que	se	volte	para	um	
olhar	 vigilante	 e	 uma	 ação	 cuidadora	 sus-
tentados	por	uma	atuação	multiprofissional	
e	iluminados	por	uma	construção	interdisci-
plinar,	com	responsabilidade	integral	sobre	a	
população	adscrita,	sendo	ela	compreendida	
como	parceira	da	equipe.	

Durante	a	formação	na	graduação,	os	es-
tudantes	das	diversas	áreas	da	saúde	realizam,	
com	ênfase,	uma	prática	predominantemente	
individualizada,	 sendo	 o	 trabalho	 coletivo	
abordado	mais	nas	atividades	teóricas	e,	por-
tanto,	eles,	como	profissionais,	encontrarão	
dificuldades	 para	 desenvolver	 um	 trabalho	
em	 equipe	 quando	 assumirem	 um	 serviço	
em	que	seja	preciso	 interagir	com	saberes	
e	ações.	Então,	é	necessário	propiciar,	já	na	
graduação,	vivências	interdisciplinares,	onde	
o	aluno	possa	interagir	e	construir,	interna-
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mente,	o	conceito	de	 trabalho	em	equipe.	
Para	 isso,	 devemos,	 também,	 entender	 o	
significado	do	trabalho	em	equipe,	revendo	
a	perspectiva	de	autores	que	estudaram	com	
profundidade	essa	questão.	

Peduzzi	 (1998)	 observa	 que	 a	 inter-
disciplinaridade	 diz	 respeito	 à	 produção	
de	 conhecimento.	 Tem,	 portanto,	 caráter	
epistemológico,	 sendo	 a	 integração	 de	 vá-
rias	disciplinas	e	áreas	do	conhecimento.	A	
multiprofissionalidade	diz	respeito	à	atuação	
conjunta	de	várias	categorias	profissionais.	O	
trabalho	em	equipe	de	Saúde	da	Família	re-
quer	a	compreensão	de	várias	disciplinas	para	
lidar	com	a	complexidade	que	é	a	Atenção	
Primária,	que	toma	a	saúde	no	seu	contexto	
pessoal,	familiar	e	social,	trazendo	a	interse-
torialidade	como	parceira	na	resolutividade	
dos	problemas	de	saúde.	

Quando	 consideramos	 que	 a	 unidade	
promotora	dos	serviços	de	saúde	não	é	um	
profissional	isoladamente,	mas,	sim,	a	equi-
pe,	que	o	foco	da	atenção	não	é	o	indivíduo	
exclusivamente,	 mas,	 sim,	 a	 família	 e	 seu	
entorno	e	que	 as	 intervenções	necessárias	
para	 proporcionar	 o	 cuidado	 em	 saúde	
devem	 sustentar-se	 no	 conhecimento	 que	
contemple	as	determinações	biopsicossociais	
da	 saúde-doença	e	do	 cuidado,	 autonomia	
e	 responsabilização	 dos	 profissionais	 com	
os	 usuários,	 família	 e	 comunidade,	 a	 assis-
tência	passa	a	ter	a	característica	central	de	
um	trabalho	coletivo	e	complexo,	em	que	a	
interdisciplinaridade,	bem	como	a	multipro-
fissionalidade	são	necessárias.

Não	se	trata	simplesmente	de	cumprir	
as	 diretrizes	 curriculares	 vigentes,	 pois,	 é	
claro,	 que	 por	 trás	 delas	 também	 existem	

motivações	econômicas	e	de	mercado	e	aí	
está,	para	alguns,	a	importância	do	trabalho	
em	equipe	que	desonera	os	custos	do	setor	
e	 aumenta	 a	 resolutividade	 do	 sistema	 de	
saúde.	 Concordamos	 com	 Peduzzi	 (1998)	
que	o	trabalho	em	equipe	e	a	integralidade	
das	 ações	 de	 saúde	 têm	 sido	 as	 propostas	
da	reforma	sanitária	brasileira	incorporadas	
pelas	 políticas	 de	 saúde,	 entendendo-se	
que	essas	 formas	de	 trabalho	representam	
melhor	qualidade	dos	serviços	prestados	no	
setor	.

A	 proposta	 do	 trabalho	 em	 equipe	 de	
saúde	 tem	 sido	 veiculada	 como	 estratégia	
para	enfrentar	o	intenso	processo	de	espe-
cialização	na	área	da	saúde	(FEUERWERKER,	
2003;	 PEDUZZI,	 1998).	 Esse	 processo	
tende	 a	 aprofundar	 verticalmente	 o	 co-
nhecimento	 e	 a	 intervenção	 em	 aspectos	
individualizados	das	necessidades	de	saúde,	
sem	 contemplar,	 simultaneamente,	 a	 arti-
culação	das	ações	e	dos	saberes.	A	intensa	
especialização	do	trabalho	em	saúde	coloca	
o	 problema	 da	 integração	 das	 ações	 reali-
zadas	 pelos	 vários	 profissionais	 presentes	
nesse	 setor,	 sendo	 um	 dos	 nós	 a	 serem	
desatados	 na	 formação	 na	 área	 da	 saúde.	
Essa	integração	pode	ser	vista	como	articu-
lação	entre	trabalhos	de	agentes	da	mesma	
área	profissional	e	também	entre	trabalhos	
executados	 por	 profissionais	 de	 diferentes	
campos	 (PEDUZZI,	1998,	2001).	Segundo	
esta	autora,	a	qualidade	e	a	quantidade	de	
recursos	humanos	incorporados	na	área	da	
saúde	dependem	das	políticas	nacionais	de	
saúde,	das	formas	locais	de	organização	dos	
serviços	e	das	modalidades	de	financiamento	
de	sua	produção.	As	necessidades	de	caráter	
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tecnológico,	 que	 caracterizam	 serviços	 de	
diferentes	 competências	 técnicas,	 também	
influenciam	na	definição	de	profissionais	que	
estarão	presentes	na	produção	de	serviços	
de	 diferentes	 estabelecimentos	 de	 saúde.	
Observa-se,	 no	 entanto,	 que	 a	 equipe	 de	
saúde	vem-se	diversificando	e	tornando	mais	
complexa	 sua	 composição,	 apresentando	
uma	divisão	peculiar	do	trabalho.

Campos	(1997)	propõe	a	responsabiliza-
ção	de	cada	equipe	por	um	conjunto	de	pro-
blemas	bem	delimitados,	ou	seja,	a	adoção	de	
um	sistema	flexível	de	adscrição	progressiva	
da	clientela,	não	direta	e	exclusivamente	ao	
médico,	mas	a	cada	uma	das	equipes	existen-
tes	nas	unidades.	Esse	autor	propõe	que	haja,	
na	equipe	de	saúde,	algumas	definições	pre-
cisas	de	responsabilidades	individuais	diante	
de	cada	caso,	 trabalhando	com	o	conceito	
de	vínculo	definido	e	adscrição	individual	da	
clientela.	Esse	modelo	pressupõe	a	existência	
de	um	âmbito	de	saberes	e	responsabilidades	
comuns	 ou	 confluentes	 a	 várias	 profissões	
ou	especialidades	(campo	das	diversas	pro-
fissões	 da	 saúde)	 e	 um	 âmbito	 de	 ações	 e	
competências	 exclusivas	 de	 cada	 profissão	
ou	especialidade	(núcleo	de	cada	profissão),	
de	modo	que	o	agente	responsável	por	de-
terminado	caso	solicitaria	apoio	aos	demais	
membros	da	equipe,	quando	necessário.

Campos	(2000),	ao	conceituar	a	atuação	
interdisciplinar,	usa	essa	expressão	para	en-
focar	o	entendimento	de	que	o	trabalho	em	
saúde	é	um	 trabalho	em	equipe	de	 saúde.	
A	 presença	 da	 equipe	 multidisciplinar	 não	
está	referida	com	relação	à	diversidade	e	à	
quantidade	de	profissionais	em	um	mesmo	
serviço,	mas	à	ampliação	da	capacidade	de	

cada	 profissional	 de	 resolver	 o	 problema	
de	 saúde	 de	 cada	 usuário	 em	 seu	 serviço,	
dispondo	da	consultoria	e/ou	 interconsulta	
de/com	 outros	 profissionais,	 segundo	 as	
necessidades	 de	 conhecimento	 para	 cada	
atenção	 efetivamente	 requerida	 (noção	
de	 campo	 e	 núcleo	 de	 conhecimento	 nos	
diversos	segmentos	do	saber	em	saúde).	O	
mesmo	autor	chama	atenção	ao	fato	de	que	
há	 risco	de	 igualar-se	 artificialmente	 todos	
os	agentes	e	de	abandonar-se	as	identidades	
profissionais,	colocando	o	desafio	de	com-
binar	graus	de	polivalência	com	certo	nível	
necessário	de	especialização.

Siqueira	(2003)	aborda	a	formação	inter-
disciplinar	como	exigência	sociopolítica	para	
um	mundo	em	rede,	e	apresenta	duas	visões	
diferentes	sobre	a	necessidade	da	 formação	
interdisciplinar	no	mundo	pós-moderno.	Para	
alguns,	a	formação	interdisciplinar	é	exigência	
para	a	nova	conformação	global	do	mundo	do	
trabalho	e	da	produção	resultantes	da	acumu-
lação	flexível	de	capitais.	Há,	também,	os	que	
defendem	a	formação	interdisciplinar	com	ob-
jetivo	político,	ou	seja,	as	transformações	so-
cioeconômicas,	cada	vez	mais	perversas	para	
a	maioria	da	população,	passam	por	indivíduos	
capazes	de	entender	o	mundo	e	suas	proble-
máticas,	não	de	forma	fragmentada,	mas,	sim,	
entendendo,	de	uma	forma	interdisciplinar,	as	
questões	políticas,	econômicas,	socioculturais	
e	tecnológicas	contemporâneas.

Peduzzi	(1998,	2001),	ao	estudar	a	equi-
pe	multiprofissional	e	o	trabalho	em	saúde	
em	 serviços	 públicos	 de	 níveis	 terciário	 e	
secundário,	 apresenta	 um	 conceito	 e	 uma	
tipologia	do	trabalho	em	equipe,	bem	como	
os	critérios	de	reconhecimento	dos	tipos	de	
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equipe	 elaborados	 a	 partir	 de	 investigação	
empírica:	 a	 equipe	 agrupamento,	 em	 que	
ocorrem	a	justaposição	das	ações	e	o	agru-
pamento	dos	agentes,	e	a	equipe	integração,	
em	que	ocorrem	a	interação	das	ações	e	a	
interação	dos	agentes.	A	primeira	caracteri-
za-se	pela	fragmentação,	e,	a	segunda,	pela	
articulação	com	a	proposta	da	integralidade	
das	ações	de	saúde.

CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

As	sociedades	modernas	estão	passando	
por	grandes	transformações:	a	complexifica-
ção	das	estruturas	e	das	relações	sociais	e	a	
difusão	de	novas	tecnologias	invadem	o	coti-
diano	de	todos	os	cidadãos,	e	é	neste	contexto	
que	a	Universidade	precisa	redefinir	seu	papel	
de	 centro	 formador	 e	 readquirir	 relevância	
social,	buscando	a	superação	das	desigualdades	
sociais,	principalmente	na	área	da	saúde.	

Segundo	Feuerwerker	(2003):	“Devido	
à	velocidade	da	produção	de	conhecimentos	
novos,	 é	 impossível	 cobrir	 tudo	 e	 atualizar	
tudo	em	tempo	real.	Pela	necessidade	de	con-
tinuar	aprendendo	por	toda	a	vida...o	estu-
dante	precisa	aprender	o	essencial	e,	mais	que	
tudo,	aprender	a	aprender	criticamente[...].”	
Nesse	 contexto,	 parece-nos	 importante	 a	
preocupação	das	diretrizes	curriculares	quan-
to	ao	compromisso	dos	centros	formadores	
com	 o	 perfil	 do	 egresso	 na	 área	 da	 saúde,	
deixando	claro	que	a	aquisição	de	habilidades	
não	é	suficiente	para	a	atuação	profissional,	
mas	que,	prioritariamente,	é	necessário	ser	
criativo	e	adquirir	competências	no	campo	da	
tomada	de	decisões,	comunicação,	liderança,	

gerenciamento	 e	 administração.	 É	 preciso	
desenvolver	todas	essas	competências	em	um	
indivíduo?	Não	estaremos	apenas	seguindo	as	
políticas	neoliberais	e	o	modelo	do	trabalha-
dor	polivalente?

Mudanças	 realmente	 são	 necessárias.	
Alguns	 nós	 precisam	 ser	 desatados	 e	 ou-
tros	melhor	entendidos	para	que	possamos	
implantar	as	novas	diretrizes	curriculares	e	
suprir	as	necessidades	de	formação	de	pro-
fissionais	para	o	Sistema	Único	de	Saúde.	Se	
continuarmos	com	o	modelo	convencional	de	
ensino	fragmentado,	medicalizado,	individu-
alizado	e	com	ênfase	tecnicista,	dificilmente	
conseguiremos	formar	profissionais	de	saúde	
que	 constituam	 equipes	 de	 saúde	 integra-
das.	Para	tal,	os	cenários	de	prática	devem	
pertencer	ao	mundo	real	e	estar	voltados	à	
realidade	local,	com	ênfase	na	humanização	
do	 cuidado,	 e	 a	 tecnologia	 deve	 ser	 usada	
para	 melhor	 resolutividade	 da	 atenção	 à	
saúde.	 A	 vivência	 de	 alunos	 e	 professores	
nos	diferentes	níveis	de	atenção	do	Sistema	
Único	 de	 Saúde	 deve	 estar	 articulada	 em	
todas	 as	 etapas	 de	 formação,	 a	 proposta	
político-pedagógica	do	 curso	deve	 romper	
com	a	lógica	das	disciplinas	isoladas	e	investir	
na	capacitação	pedagógica	dos	docentes	e	no	
cuidado	como	características	 fundamentais	
do	trabalho	em	saúde.	Situações	de	ensino	
que	menosprezam	as	necessidades	dos	usuá-
rios	não	se	constituem	num	modelo	adequa-
do	para	o	estudante	em	formação.	

Reconhecer	a	responsabilidade	e	o	de-
safio	que	nos	espera,	como	professores,	de	
romper	os	 limites	de	nossa	 formação	 frag-
mentada	e	reconstruir	relações	com	outras	
áreas	do	conhecimento	e	outras	experiên-
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cias,	é	uma	exigência	para	que	possamos	ter,	
com	os	estudantes,	tempo	e	espaço	para	o	
desenvolvimento	de	experiências	de	trabalho	
em	equipe.	

Devemos	 também	 monitorar	 e	 apos-
tar	no	trabalho	do	ME	e	MS	no	sentido	de	
implantar	 políticas	 públicas	 conjuntas	 que	
dêem	suporte	às	transformações	na	educa-
ção	superior	na	área	da	saúde,	relembrando	
sempre	 que	 a	 escuta	 dos	 diversos	 atores	
que	 compõem	 os	 cenários	 de	 ensino	 e	 de	
assistência	 é	 fundamental	 na	 avaliação	 de	
qualquer	processo	de	mudança.
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RESUMO
Introdução:	O	médico	de	família	e	comunidade	pode	ser	defi-
nido	como	aquele	que	presta	cuidados	personalizados,	continua-
dos	e	integrais	para	indivíduos	e	famílias	de	uma	dada	população,	
independentemente	de	idade,	sexo	ou	condição	de	saúde.	Essa	
especialidade	tem	importante	relação	com	a	Atenção	Primária	à	
Saúde/Saúde	da	Família.	Para	a	efetiva	implantação	da	estratégia	
de	“Saúde	da	Família”,	o	Sistema	Único	de	Saúde	não	dispõe	de	
profissionais	dessa	área	em	quantidade,	nem	em	qualidade	sufi-
cientes.	Por	isso,	é	importante	conhecer	quem	são	os	egressos	
dessa	especialidade	médica.	Objetivos:	Descrever	o	perfil	socio-
demográfico	e	a	localização	dos	egressos.	Metodologia:	Estudo	
descritivo	de	série	de	casos.	A	população	estudada	foi	composta	
por	273	egressos	do	Programa	de	Residência	em	Medicina	de	
Família	e	Comunidade	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo,	que	
ingressaram	no	Programa	entre	os	anos	de	1976	e	1998.	A	coleta	
de	dados	foi	realizada	por	meio	de	questionário	auto-aplicável,	
enviado	pelo	correio	aos	egressos	que	 tinham	seus	endereços	
disponibilizados.	Resultados:	Foram	localizados	180	egressos.	A	
taxa	de	resposta	aos	questionários	enviados	foi	de	51,6%.	Entre	
o	 total	de	egressos,	o	predomínio	 foi	 feminino	com	56%.	Em	
relação	à	 idade,	 a	mediana	 foi	de	40	anos.	Os	egressos	 foram	
localizados	 morando	 em	 três	 países.	 No	 Brasil,	 estavam	 mo-
rando	98,9%,	distribuídos	por	 sete	estados	da	Federação,	em	
52	 cidades.	 Porto	 Alegre/RS	 concentrou	 63,1%.	 Conclusões:	
os	egressos	do	Programa	do	Murialdo	concentram-se	em	gran-
des	centros	urbanos,	especialmente	na	Região	Metropolitana	de	
Porto	Alegre.	Houve	um	predomínio	feminino	nos	egressos	da	
especialidade.	

PALAVRAS-CHAVE
Médicos	 de	 família/educação;	 medicina	 de	 família/recursos	 hu-
manos;	internato	e	residência/recursos	humanos;	questionários/
utilização.

ABSTRACT
Introduction:	The	Family	and	Community	Physician	can	be	de-
fined	 as	 the	 one	 providing	 continuous	 and	 total	 personal	 care	
for	 individuals	 and	 families	 of	 a	 certain	 population,	 regardless	
of	age,	gender	or	health	status.	This	specialty	has	an	important	
relation	with	Primary	Health	Care/Family	Health.	For	the	effec-
tive	implementation	of	the	“Family	Health”	strategy,	the	Sistema	
Único	de	Saúde	doesn’t	count	on	professionals	in	this	field	both	
in	number	and	quality.	Hence,	it’s	important	to	know	what	the	
graduates	 in	 this	 medical	 specialty	 are	 doing.	 Objectives:	 To	
describe	 the	sociodemographic	profile,	 the	professional	 status,	
background,	 and	 workplaces	 of	 the	 graduates.	 Methodology:	
Descriptive	 study	 of	 a	 series	 of	 cases.	 The	 population	 studied	
comprised	graduates	 from	the	Program	of	Residency	 in	Family	
and	Community	Medicine	of	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo,	
who	enrolled	the	program	between	1976	and	1998.	Data	collec-
tion	was	done	by	means	of	a	self-applicable	questionnaire,	sent	
by	mail	to	the	graduates	whose	addresses	were	made	available.	
Results:	One	hundred	and	eighty	graduates	were	located.	The	
response	rate	for	the	questionnaires	sent	was	51.6%.	Amongst	
the	total	of	graduates,	females	prevailed	at	56%.	As	for	age,	the	
average	was	40	years	old.	The	graduates	were	located	in	three	
countries:	98.9%	lived	in	Brazil,	distributed	in	seven	states,	in	52	
cities.	Porto	Alegre/RS	concentrated	63.1%.	Conclusion:	The	
graduates	 from	 the	Murialdo	Program	are	 concentrated	 in	big	
urban	 centers,	 especially	 in	 the	 Metropolitan	 Region	 of	 Porto	
Alegre.	Women	prevailed	among	the	specialized	graduates.

KEY	WORDS	
Family	physicians/education;	family	medicine/	human	resources;	
internship	and	residency/	human	resources;	questionnaires/	uti-
lization.
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INTRODUÇÃO

Este	 estudo	 percorreu	 uma	 parte	 da	
história	da	Medicina	Geral	Comunitária/Me-
dicina	de	Família	e	Comunidade	do	Centro	de	
Saúde-Escola	Murialdo	da	Secretaria	Estadual	
da	Saúde	do	Rio	Grande	do	Sul.	Adotou-se	
a	denominação	Murialdo	para	a	identificação	
do	 Centro	 de	 Saúde-Escola	 Murialdo	 para	
facilitar	o	entendimento	de	 sua	 referência,	
tendo	 em	 vista	 as	 mudanças	 ocorridas	 na	
sua	 nomenclatura,	 desde	 sua	 criação	 e	 de	
como	ele	é	chamado	e	reconhecido	regional	
e	nacionalmente.	

A	 especialidade	 médica	 de	 Medicina	
Geral	Comunitária	passou	por	uma	série	de	
transformações	nos	últimos	anos.	Os	primei-
ros	programas	de	formação,	na	modalidade	
Residência,	 iniciaram	 em	 1976.	 O	 creden-
ciamento	dos	programas	pelo	Ministério	da	
Educação,	por	meio	da	Comissão	Nacional	
de	Residência	Médica,	aconteceu	em	1981.	
O	 reconhecimento	 como	 especialidade	
médica	pelo	Conselho	Federal	de	Medicina	
-	CFM	ocorreu	em	1986.	

Em	2002,	ocorreu	um	movimento,	prin-
cipiado	na	Sociedade	Brasileira	de	Medicina	
Geral	 Comunitária,	 que	 alterou	 seu	 nome	
para	Sociedade	Brasileira	de	Medicina	de	Fa-

mília	e	Comunidade	-	SBMFC	e	propôs	para	
as	três	entidades	que	regulamentam	o	setor,	
o	CFM,	a	Associação	Médica	Brasileira	-	AMB	
e	a	Comissão	Nacional	de	Residência	Médica	
do	Ministério	da	Educação	-	CNRM/MEC,	a	
mudança	do	nome	da	especialidade	de	Me-
dicina	Geral	Comunitária	para	Medicina	de	
Família	e	Comunidade.	

Em	maio	de	2002,	as	três	entidades	re-
alizaram	encontro	conjunto,	uniformizaram	
a	denominação	e	condensaram	o	número	de	
especialidades	existentes	no	Brasil.	Passou-se	
de	sessenta	e	cinco	para	cinqüenta	especia-
lidades	médicas,	sendo	assumida	a	troca	de	
nome	proposta	pela	SBMFC	(CONSELHO	
FEDERAL	DE	MEDICINA,	2002).	

A	partir	dessa	data,	no	Brasil,	assumiu-se	
a	denominação	oficial	de	Medicina	de	Família	
e	Comunidade	-	MFC	para	todas	as	indica-
ções	 sobre	 a	especialidade	Medicina	Geral	
Comunitária.	

Em	 relação	 aos	 médicos	 de	 família	 e	
comunidade	no	Brasil,	há	pouca	referência	
disponível	para	consulta.	A	pesquisa	“Perfil	
dos	Médicos	no	Brasil”,	realizada	em	1995,	
mostrou	que	das	sessenta	e	cinco	especialida-
des	reconhecidas,	na	época,	dez	sobressaíam	
no	mercado	de	serviços	médicos	no	Brasil.	
São	as	seguintes:	Pediatria	(13,4%);	Gineco-
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logia	e	Obstetrícia	(11,8%);	Medicina	Interna	
(8,0%);	Cirurgia	Geral	(5,5%);	Anestesiolo-
gia	(5,2%);	Cardiologia	(4,8%);	Ortopedia	e	
Traumatologia	(3,7%);	Oftalmologia	(3,6%);	
Psiquiatria	 (3,3%)	e	Medicina	de	Família	e	
Comunidade	 (2,6%).	 Tais	 especialidades	
englobavam	62,1%	do	total	de	médicos	que	
atuavam	no	período.	Significa	que,	entre	os	
183.052	 médicos,	 havia	 4.812	 (2,6%)	 que	
diziam	 ter	 a	 MFC	 como	 principal	 área	 de	
atuação.	 Na	 região	 Sul,	 a	 MFC	 ocupava	 o	
maior	percentual	proporcional	entre	as	re-
giões	com	3,6%,	ficando	na	oitava	posição	
(MACHADO,	1996).	

No	 Brasil,	 não	 existe	 a	 obrigatorieda-
de	 de	 especialização	 formal	 para	 exercer	
uma	especialidade	médica.	Só	há	exigência	
para	 o	 caso	 de	 o	 médico	 querer	 divulgar	
ser	especialista	em	uma	determinada	área.	
Para	isso,	deve	estar	registrado	como	tal	no	
Conselho	 Regional	 de	 Medicina	 do	 estado	
em	que	atua.	

Há,	então,	duas	formas	de	obter-se	o	re-
gistro.	São	elas,	Residência	Médica	e	prova	de	
título	de	especialista.	Na	Residência	Médica,	
o	título	é	emitido	por	instituição	credenciada	
junto	 ao	 CNRM/MEC.	 Na	 prova	 de	 título	
de	especialista,	ele	é	emitido	por	associação	
autorizada	pela	AMB.	No	caso	da	MFC,	só	
existe,	até	outubro	de	2003,	a	possibilidade	
de		obter-se	o	título	por	meio	da	Residência	
Médica.	

Em	1976,	os	primeiros	programas	de	
Residência	Médica	em	MFC	eram	do	Cen-
tro	de	Saúde-Escola	Murialdo,	do	Projeto	
Vitória	da	Universidade	Federal	de	Pernam-
buco	e	da	Universidade	Estadual	do	Rio	de	
Janeiro.	

O	tema	deste	estudo	é	os	egressos	do	
Programa	 de	 Residência	 de	 MFC	 do	 Mu-
rialdo	e	pretende	contribuir	na	construção	
de	processos	de	capacitação	e	de	educação	
continuada	e	colaborar	com	as	políticas	de	
abertura	de	novos	programas	de	Residência	
em	MFC.	De	fato,	sabe-se	que	a	evolução	das	
práticas	de	saúde	e	a	incorporação	crescente	
de	novas	tecnologias	vêm	estabelecendo	pa-
drões	mutáveis	do	trabalho,	envelhecendo,	
rapidamente,	os	cenários	estabelecidos	para	
sua	realização.	Nessa	perspectiva,	a	busca	do	
profissional	pela	qualificação	permanente	se-
ria	conseqüência	da	relação	que	ele	mantém	
com	o	seu	trabalho	e	da	possível	associação	
entre	o	seu	desejo	e	a	 sua	necessidade	de	
educar-se	 continuamente	 (PAIM;	 NUNES,	
1992).	

Pode-se	identificar	seis	fases	na	história	
da	especialidade	Medicina	de	Família	e	Co-
munidade	no	Brasil:

-	 de	 1975	 a	 1981,	 criação	 de	 servi-
ços	 de	 saúde	 comunitária;	 falta	 de	
um	nome	definido	para	os	médicos	
desses	serviços	e	de	reconhecimento	
legal;	

-	 de	 1982	 a	 1985,	 oficialização	 dos	
programas	de	Residência	em	MGC;	a	
partir	de	1981,	houve	um	crescimen-
to	 do	 número	 de	 instituições	 que	 a	
desenvolvia;	

-	 de	1986	a	1989,	período	de	consolida-
ção	da	especialidade,	pois	ocorreram	
o	reconhecimento	por	parte	do	Con-
selho	Federal	de	Medicina	e	a	criação	
da	 Sociedade	Brasileira	de	Medicina	
Geral	Comunitária	(SBMGC);	
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-	 de	1990	a	1993,	houve	a	realização	de	
três	eventos	no	Brasil,	um	de	âmbito	
internacional	(conferência	da	“Action	
for	International	Medicine”,	quando	se	
discutiu,	 com	secretários	municipais	
de	 saúde	 do	 Brasil,	 como	 utilizar	 o	
médico	geral	comunitário	no	sistema	
municipal	 de	 saúde),	 mas,	 mesmo	
assim,	 ocorre	 uma	 desarticulação	
entre	 os	 profissionais.	 Associado	 a	
isso,	fecham-se	mais	do	que	se	abrem	
programas	 novos.	 Com	 o	 início	 da	
implantação	 do	 SUS,	 timidamente	
abrem-se	 vagas	 em	 municípios	 para	
o	médico	geral	comunitário;	

-	 1994	 a	 2000,	o	PSF	 inicia,	 em	nível	
nacional,	 um	 mercado	 de	 trabalho	
impulsionador.	 A	 partir	 de	 1999,	 a	
categoria	rearticula-se	e	promove	um	
encontro	 internacional	 –	 Seminário	
Luso-Brasileiro	 de	 Medicina	 Geral,	
Familiar	e	Comunitária	–	e	reativa	a	
SBMGC;	

-	 2001	em	diante,	ocorrem	movimen-
tos	 de	 várias	 instituições	 na	 direção	
da	 formação	 do	 Médico	 de	 Família;	
a	 Sociedade	 Brasileira	 de	 Medicina	
Geral	Comunitária	propõe	a	mudan-
ça	 de	 seu	 nome	 e	 da	 especialidade	
médica,	passando	de	Medicina	Geral	
Comunitária	para	Medicina	de	Família	
e	 Comunidade;	 ocorre	 o	 Seminário	
Internacional	sobre	Saúde	da	Família:	
Formação,	 Certificação	 e	 Educação	
Permanente	 do	 Médico	 de	 Família,	
em	2001,	 na	 cidade	de	Fortaleza;	 é	
elaborada	nova	resolução	da	CNRM,	
em	maio	de	2002,	sobre	o	Programa	
de	 Residência	 Médica	 em	 Medicina	

de	Família	e	Comunidade	 (já	com	o	
novo	nome)	e	a	Sociedade	Brasileira	
de	Medicina	de	Família	e	Comunidade	
filia-se	à	Confederação	Ibero-Ameri-
cana	de	Medicina	Familiar	 -	CIMF	e	
Associação	Mundial	dos	Médicos	de	
Família	 (WONCA)	 (BRASIL,	 2002;	
FALK,	 1999;	 SEMINÁRIO	 INTER-
NACIONAL	 SOBRE	 SAÚDE	 DA	
FAMíLIA...,	2001).	

Dentro	 da	 proposta	 de	 rearticulação	
nacional	 da	 SBMGC	 e	 de	 instituições	 inte-
ressadas	na	temática	de	formação	do	médico	
generalista,	ocorreu,	em	2001,	o	Seminário	
Internacional	 sobre	 Saúde	 da	 Família:	 For-
mação,	Certificação	e	Educação	Permanente	
do	Médico	de	Família,	que	promoveu	uma	
reflexão	sobre	a	realidade	nacional	e	propôs	
a	unificação	do	discurso	em	torno	do	nome	
Medicina	 de	 Família/Medicina	 Geral	 Co-
munitária	e,	considerando	as	suas	práticas,	
formulou	as	seguintes	proposições:	

-	 a	Medicina	de	Família/Medicina	Geral	
Comunitária	constitui	um	campo	es-
pecífico	de	atuação	para	o	médico	que	
trabalha	na	Atenção	Primária	de	Saú-
de,	possuindo	corpo	de	conhecimen-
tos	e	doutrina	próprios,	caracterizados	
por	sua	abrangência	e	complexidade,	
devendo,	 portanto,	 ser	 considerada	
uma	especialidade	médica;	

-	 o	 reconhecimento	 da	 especialidade	
médica	 é	 crucial	 para	 a	 construção	
de	 um	 sistema	 baseado	 na	 Atenção	
Primária	de	Saúde,	porque	define	um	
campo	de	atuação,	dá	credibilidade	à	
área	e	a	torna	respeitável	como	opção	
de	carreira;	
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-	 o	 reconhecimento	 da	 Medicina	 de	
Família/Medicina	Geral	Comunitária	-	
MF/MGC	como	especialidade	médica	
não	elimina	a	necessidade	de	reorien-
tação	 do	 ensino	 de	 graduação	 para	
adequá-lo	à	formação	de	um	médico	
generalista,	na	verdade,	reforça-a;	

-	 Residência	é	a	modalidade	ideal	para	
a	 formação	 do	 médico	 de	 família,	
devendo	realizar-se	um	planejamento	
para,	a	partir	das	experiências	brasilei-
ras	e	internacionais,	formular	padrões	
nacionais	para	os	programas	a	serem	
desenvolvidos	 e	 viabilizar	 o	 suporte	
necessário	 para	 sua	 implantação	 e	
expansão.	

Os	programas	das	Residências	 de	Me-
dicina	 Geral	 Comunitária,	 já	 existentes,	
contemplam	 a	 necessidade	 de	 formação	
do	 médico	 para	 APS,	 sendo	 necessária	 a	
atualização	 da	 Resolução	 nº	 07/81	 CNRM	
(SEMINÁRIO	 INTERNACIONAL	 SOBRE	
SAÚDE	DA	FAMíLIA...,	2001).	

A	 Comissão	 Nacional	 de	 Residência	
Médica	-	CNRM	emitiu	nova	resolução	sobre	
os	 programas	 dessa	 área,	 incorporando	 a	
decisão	da	Carta	de	Fortaleza	e	a	mudança	
de	nome	proposta	pela	Sociedade	Brasileira	
de	Medicina	de	Família	e	Comunidade	(BRA-
SIL,	2002).	

A	RESIDÊNCIA	MÉDICA	NO	BRASIL	
E	A	FORMAÇÃO	DO	MÉDICO	DE	
FAMíLIA	E	COMUNIDADE

A	formação	médica	foi	um	dos	temas	de	
debates	na	Europa	dos	séculos	XV	a	XVIII,	

havendo	 um	 crescimento	 da	 formação	 em	
ambiente	universitário	em	contraposição	às	
práticas	de	curandeiro-empíricos,	charlatões	
e	cirurgiões	barbeiros.	O	século	XIX	foi	mar-
cado	por	profundas	transformações	na	prática	
e	na	formação	médica.	Importantes	mudanças	
no	 conhecimento	 médico	 refletiram-se	 de	
modo	marcante	na	formação	médica	(FAC-
CHINI;	PICCINI;	SANTOS,	2000).	

Fiszbeyn	 (2000)	 relata	 que	 não	 há	 um	
planejamento	 na	 formação	 de	 recursos	
humanos	 e	 que	 as	 resoluções	 da	 CNRM	
permitem	às	próprias	instituições	o	papel	de	
regulador,	apesar	do	estabelecido	na	Lei	Or-
gânica	da	Saúde	e	do	financiamento	público	
da	maioria	dos	programas.	

A	pós-graduação	médica	no	Brasil	está	
consagrada	 na	 modalidade	 Residência	 Mé-
dica	-	RM	e	é	caracterizada	por	ensino	em	
serviço	e	considerada	como	o	espaço	mais	
adequado	e	recomendável	para	a	formação	
de	especialistas	 (SEMINÁRIO:	A	ESPECIA-
LIDADE	MÉDICA	DO	CAMPO	DA	SAÚDE	
COLETIVA,	1999).	

Desde	o	início	do	século	XX,	a	RM	é	uma	
atividade	 reconhecida,	 sendo	 a	 Associação	
Americana	de	Medicina,	em	1927,	a	primeira	
a	credenciar	programas	nos	Estados	Unidos.	
No	 Brasil,	 o	 Hospital	 das	 Clínicas	 de	 São	
Paulo	criou	o	primeiro	programa	em	1945,	
na	área	de	Ortopedia.	Em	1970,	o	Conselho	
Federal	de	Medicina	define	a	RM	como	de	
indispensável	 importância	 para	 a	 formação	
do	 médico.	 Atualmente,	 em	 torno	 de	 282	
instituições	 desenvolvem	 mais	 de	 2.000	
programas,	 contemplando	 70%	 dos	 médi-
cos	 formados	anualmente	 (FUERWERKER,	
1998).	
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Durante	um	período	de	muita	pressão	
e	 articulação	 entre	 os	 médicos-residentes,	
que	 reivindicavam	 melhores	 condições	 de	
trabalho	 e	 reconhecimento	 por	 parte	 do	
Ministério	da	Educação,	 surgiu,	 a	partir	de	
1977,	 a	 Comissão	 Nacional	 de	 Residência	
Médica	-	CNRM,	vinculada	a	esse	Ministério.	
Foi	na	Resolução	nº	07/81,	que	houve	o	reco-
nhecimento	da	Residência	em	MGC	e	que	se	
definiram	os	critérios	para	credenciamento	
das	instituições	que	desejam	ter	o	programa	
(FEUERWERKER,	1998).	

Bordin	e	Silva	(1988)	chamam	a	atenção	
para	a	necessidade	de	uma	ampla	discussão	
sobre	 a	 Resolução	 nº	 07/81,	 emanada	 do	
MEC,	e	a	sua	reformulação	frente	aos	movi-
mentos	ocorridos	na	última	década,	fato	que	
viria	a	acontecer	em	2002	(BRASIL,	2002).	

Segundo	 a	 Resolução	 nº	 01/2002,	 os	
programas	de	Residência	em	MFC	devem:

-	 ter	duração	de	dois	anos	com	carga	
horária	 anual	 mínima	 de	 2.880	 ho-
ras;

-	 ser	organizado,	de	forma	a	ter	cerca	
de	80	a	90%	de	sua	carga	horária	em	
atividades	de	treinamento	em	servi-
ço	 sob	 supervisão,	 destinando-se	 o	
restante	da	carga	horária	a	atividades	
didáticas	complementares;	

-	 ter	as	atividades	de	treinamento	em	
serviço	programadas	por	intermédio	
dos	seguintes	meios	e	formas:	comu-
nidades:	 domicílios,	 escolas,	 locais	
de	trabalho	e	lazer,	mínimo	de	10%	
da	 carga	 horária	 anual;	 unidades	 de	

cuidados	primários	de	saúde:	postos	
de	 saúde	 em	 área	 urbana	 e	 rural,	
centros	de	saúde	e	unidades	básicas	
situadas	 em	 centros	 de	 referência,	
mínimo	60%	da	carga	horária	anual;	
unidades	 de	 cuidados	 secundários	 e	
terciários	 de	 saúde;	 hospitais	 gerais	
ou	especializados;	mínimo	de	10%	da	
carga	horária	anual	(BRASIL,	2002).	

Os	 programas	 de	 Residência	 em	 MFC	
-	PRMMFC	deveriam	desenvolver	atividades	
em	 três	 áreas:	 atenção	 em	 saúde,	 epide-
miologia	 e	 administração	 e	 planejamento	
(BRASIL,	2002).	O	Médico	de	Família	e	Co-
munidade	 formado	nos	PRMMFC	deve	ter	
como	características	básicas	a	prestação	de	
cuidados	primários	de	saúde,	com	ênfase	no	
grupo	materno-infantil,	dentro	do	conceito	
de	atendimento	integrado	à	família,	atendi-
mento	a	patologias	ambulatoriais	com	o	má-
ximo	de	resolutividade,	e	educação	em	saúde	
(BRASIL,	1981;	SEMINÁRIO	A	ESPECIALI-
DADE	 MÉDICA	 DO	 CAMPO	 DA	 SAÚDE	
COLETIVA, 1999;	VICTORA,	1987).	

Houve	 um	 crescimento	 do	 número	 de	
programas	de	RMGC	no	final	da	década	de	
90,	com	a	pressão	de	muitos	municípios	de-
sejando	 profissionais	 para	 o	 PSF,	 forçando	
os	órgãos	formadores	a	implantarem	novos	
programas.	Essa	realidade	é	diversa	daquela	
citada	por	Bordin	e	Silva	(1988),	em	que	havia	
falta	de	locais	de	trabalho	para	os	egressos	dos	
programas	de	Residência	(FARIAS,	1999).	

No	Rio	Grande	do	Sul,	quatro	instituições	
desenvolvem	formação	de	médicos	de	família	
e	comunidade,	CSEM	da	Secretaria	Estadual	
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da	Saúde,	Serviço	de	Saúde	Comunitária	do	
Grupo	Hospitalar	Conceição,	Universidade	
Federal	de	Pelotas	-	UFPEL	e	Universidade	
de	Passo	Fundo	-	UPF.	A	UFPEL	desenvolve	
o	programa	da	MFC,	mas	está	reconhecida	
como	Medicina	Preventiva	e	Social	junto	ao	
CNRM	(MADEIRA,	2000).	

O	CENTRO	DE	SAúDE-ESCOLA	
MURIALDO

Os	 primeiros	 movimentos	 em	 prol	 da	
saúde	 na	 área	 de	 abrangência	 do	 CSEM	
datam	 de	1957	 com	 os	 esforços	 da	 Igreja	
Católica	 em	 prestar	 atendimento	 às	 crian-
ças	 da	 região	 Leste	 da	 cidade	 de	 Porto	
Alegre.	 Em	 1959,	 é	 firmado	 um	 convênio	
entre	 a	 Associação	 de	 Proteção	 à	 Infância	
da	 Congregação	 São	 José	 do	 Murialdo	 e	 a	
recém-criada	 Secretaria	 Estadual	 da	 Saúde	
do	Rio	Grande	do	Sul,	 formando,	 assim,	o	
Centro	Médico-Social	São	José	do	Murialdo,	
tendo	 um	 forte	 enfoque	 comunitário.	 Na	
década	de	60,	professores	da	Faculdade	de	
Medicina	e	da	Faculdade	de	Enfermagem	da	
Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul	
utilizam	o	espaço	do	Centro	para	campo	de	
estágio	da	disciplina	de	Higiene,	mostrando	
os	primeiros	passos	na	direção	de	um	local	
de	ensino-em-serviço.	

Em	 1974,	 assume	 uma	 nova	 direção	
no	 Centro	 e	 ocorrem	 mudanças	 na	 admi-
nistração.	Passa	a	ser	chamado	de	Unidade	
Sanitária	 São	 José	 do	 Murialdo	 –	 Sistema	

de	Saúde	Comunitária	e	a	trabalhar	com	os	
princípios	 da	 Medicina	 Comunitária,	 pois	
um	 de	 seus	 idealizadores	 havia	 retornado	
de	pós-graduação	em	Saúde	Pública	na	John 
Hopkins University School of Hygiene and Public 
Health.	

Assim,	 a	 Secretaria	 da	 Saúde	 do	 Rio	
Grande	do	Sul	assume	totalmente	a	respon-
sabilidade	sobre	os	serviços	de	saúde	da	re-
gião	e	trabalha	com	os	seguintes	princípios:	

Em uma população definida, deveria englobar 
a promoção da saúde e a proteção específica 
contra as doenças (prevenção primária), o 
diagnóstico precoce, o pronto tratamento e 
a diminuição da incapacitação (prevenção 
secundária) e a reabilitação (prevenção 
terciária) dos problemas que afetassem as 
condições de saúde física, psíquica e social 
(BUSNELLO, 1976, 1999¹). 

Com	o	processo	de	municipalização	dos	
serviços	de	saúde	da	cidade	de	Porto	Alegre,	
ocorrido	 em	 1996,	 as	 Unidades	 Básicas	 de	
Saúde	-	UBS,	de	responsabilidade	da	Secretaria	
Estadual	da	Saúde,	passaram	para	a	gerência	
da	Secretaria	Municipal	da	Saúde.	A	Unidade	
Sanitária	São	José	do	Murialdo,	por	ter	carac-
terísticas	de	ensino,	 ficou	sob	administração	
estadual,	 sendo	vinculada	à	Escola	de	Saúde	
Pública,	e	passa	à	denominação	de	Centro	de	
Saúde	Murialdo	(informação	verbal1).	

Em	2000,	um	movimento	de	qualificação	
e	de	reconhecimento	do	espaço	de	formação	
é	 agregado	 à	 palavra	 Escola,	 tornando-se	
Centro	 de	 Saúde-Escola	 Murialdo.	 O	 Mu-

1	 	BUSNELLO,	E.	A	história	da	Residência	no	Murialdo.	Palestra	proferida	no	 início	do	programa	de	Residência	de	Medicina	Geral	Comunitária	
1999/2000,	Porto	Alegre,	CSEM,	3	jan.	1999.	
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rialdo	participa	do	Programa	de	Residência	
Integrada	em	Saúde	da	Secretaria	Estadual	
da	Saúde,	 juntamente	com	o	Hospital	Psi-
quiátrico	 São	 Pedro	 e	 o	 Ambulatório	 de	
Dermatologia	Sanitária	(FARIAS,	2000).	

Atualmente,	o	Murialdo	tem,	na	sua	área	
de	abrangência,	52.000	pessoas,	moradoras	
na	região	Leste	da	cidade	de	Porto	Alegre,	
englobando	partes	de	vários	bairros	(São	José,	
Aparício	Borges,	Campo	da	Tuca,	Partenon	e	
Vila	João	Pessoa).	É	composto	de	uma	sede	
administrativa	com	uma	unidade	de	referência	
especializada,	e	sete	UBS	adscritas.	As	equi-
pes	de	saúde	das	UBS	são	multiprofissionais,	
e	as	atividades	visam	à	interdisciplinaridade.	
O	processo	de	trabalho	baseia-se:	

-	 nos	princípios	do	SUS	–	integralidade,	
descentralização	e	participação	popu-
lar;	

-	 em	 ações	 de	 Vigilância	 em	 Saúde	
–	 atenção	 sobre	 o	 território,	 inter-
setorial	e	resolutiva;	

-	 na	articulação	entre	os	diversos	níveis	
do	SUS;	

-	 no	 acesso	 definido,	 acolhimento	 e	
vínculo;	

-	 no	ensino-em-serviço	–	pós-graduação	
com	residentes	das	áreas	de	Medicina,	
Enfermagem,	 Nutrição,	 Psicologia,	
Serviço	 Social	 e	 Odontologia.	 Serve	
de	 campo	 de	 estágios	 curriculares	
aos	acadêmicos	dos	cursos	de	Medi-
cina,	Enfermagem	e	Odontologia	de	
faculdades	de	instituições	conveniadas	
(CENTRO	DE	SAÚDE-ESCOLA	MU-
RIALDO,	1999).	

O	Murialdo	desenvolve	dois	programas	
de	 pós-graduação	 desde	 janeiro	 de	 2000:	

o	 programa	 de	 Residência	 em	 MFC	 (com	
20	vagas	de	ingresso)	e	o	aperfeiçoamento	
especializado	em	Saúde	Coletiva	–	ênfase	em	
Atenção	Básica	–	nas	áreas	de	Enfermagem	
(seis	vagas	de	ingresso)	e	Psicologia,	Nutri-
ção,	Serviço	Social	e	Odontologia	(três	vagas	
de	ingresso	cada)	(FARIAS,	1999).	

Este	estudo	insere-se	no	resgate	da	me-
mória	de	um	dos	mais	importantes	centros	
de	 formação	de	profissionais	para	Atenção	
Primária	 à	 Saúde	 no	 país.	 De	 fato,	 é	 co-
nhecida	 a	 importância	 que	 a	 especialidade	
Medicina	 de	 Família	 e	 Comunidade	 vem	
tendo	no	atual	cenário	brasileiro.	Pretende,	
assim,	deixar	registrada	a	trajetória	de	seus	
egressos.

OBJETIVOS	

-	 Traçar	o	perfil	sociodemográfico	dos	
médicos	 de	 família	 e	 comunidade	
egressos	do	Programa	de	Residência	
em	 Medicina	 de	 Família	 e	 Comu-
nidade	 do	 Centro	 de	 Saúde-Escola	
Murialdo.

-	 Caracterizar	 o	 perfil	 dos	 egressos	
segundo	 sexo,	 idade,	 número	 de	
filhos,	estado	civil,	local	de	moradia,	
naturalidade,	nacionalidade,	 local	da	
graduação	em	Medicina.

METODOLOGIA

Foram	estudados	os	273	médicos	egres-
sos	do	programa	de	Residência	em	Medicina	
de	 Família	 e	 Comunidade	 do	 Centro	 de	
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Saúde-Escola	 Murialdo,	 que	 ingressaram	
entre	1976	(primeiro	ano	da	Residência)	e	
1998.	Foram	obtidos,	no	Murialdo,	os	nomes	
dos	egressos	da	Residência	e	seus	contatos	
disponíveis	 (endereço,	 telefone,	 endereço	
eletrônico)	entre	os	anos	de	1976	e	1998.	
Foi	enviada	uma	correspondência	ao	Con-
selho	Regional	de	Medicina	do	Rio	Grande	
do	Sul,	 solicitando	a	 situação	dos	médicos	
egressos	do	Murialdo	quanto	ao	endereço	
de	atuação.	A	partir	daí,	os	egressos	que	não	
foram	localizados	passaram	a	ser	procurados	
na	lista	telefônica	e	catálogo	de	empresas	de	
Medicina	de	Grupo,	via	internet.	

Em	uma	primeira	comunicação,	foi	feito	
um	 contato	 pessoal	 por	 telefone,	 ou	 por	
correio	eletrônico	para	apresentação	sucinta	
do	 projeto	 e	 dos	 objetivos,	 e	 solicitada	 a	
confirmação	de	um	endereço	para	envio	do	
questionário,	 via	 correios.	 O	 questionário	
foi	remetido	juntamente	com	um	envelope	
selado	 para	 o	 envio	 da	 resposta.	 Junto	 ao	
questionário,	 foi	 encaminhada	 uma	 apre-
sentação	do	projeto	e	do	termo	de	consen-
timento	livre	e	informado.	

Foi	 realizado	um	estudo	descritivo	de	
uma	série	de	casos.	A	partir	das	informações	
dos	 egressos	 respondentes,	 traçou-se	 um	
perfil	das	suas	principais	características.	

A	 equipe	 foi	 composta	 por	 um	 coor-
denador	e	dois	auxiliares,	atuando	simulta-
neamente	no	contato	com	os	médicos	e	na	
digitação	dos	dados.	

A	seleção	dos	auxiliares	 foi	 feita	entre	
acadêmicos	de	Medicina	que	tinham	expe-
riência	em	trabalhos	desse	porte.	

INSTRUMENTO	DE	COLETA	DE	
DADOS	

O	 instrumento	 de	 coleta	 de	 dados	 foi	
composto	por	questionário	que	teve	32	per-
guntas,	abertas	e	fechadas,	visando	à	coleta	
de	 informações	 que	 foram	 agrupadas	 nos	
seguintes	blocos:	dados	sociodemográficos,	
formação	 acadêmica,	 situação	 profissional	
atual,	 situação	 após	 a	 Residência,	 acesso	 à	
publicação	 técnico-científica	 e	 necessidade	
de	aprimoramento.	O	questionário	foi	base-
ado	em	instrumento	aplicado	pela	Fundação	
Oswaldo	Cruz	em	pesquisa	de	semelhante	
natureza	(MACHADO,	2000).	

ANÁLISE

Realizou-se	 uma	 análise	 descritiva	 das	
variáveis	 estudadas.	 Foram	 apresentados	
percentuais	para	as	variáveis	categóricas,	e,	
nas	variáveis	contínuas,	utilizaram-se	a	média	
e	o	desvio	padrão.	

O	projeto	foi	submetido	e	aprovado	pelo	
Comitê	de	Ética	da	Universidade	Luterana	do	
Brasil	em	seus	aspectos	científicos	e	éticos.

RESULTADOS	

O	 Programa	 de	 Residência	 Médica	
em	Medicina	de	Família	e	Comunidade	do	
Centro	 de	 Saúde-Escola	 Murialdo	 formou	
273	 médicos	 no	 período	 de	 1976	 a	 1998	
(Tabela	1).	
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Os	 resultados	 estão	 divididos	 em	 três	
partes:	 a	 primeira	 refere-se	 a	 informações	
sobre	os	273	egressos	por	ano	e	sexo;	a	se-
gunda,	às	informações	sobre	os	187	egressos	
localizados;	e	a	terceira,	sobre	os	94	egressos	
que	devolveram	o	questionário.	

TOTALIDADE	DE	EGRESSOS	

As	mulheres	predominam	no	grupo	de	
egressos,	com	56,4%	(Tabela	1).	

EGRESSOS	LOCALIZADOS	

Os	 egressos	 moram	 em	 três	 países,	
Brasil,	Estados	Unidos	e	México.	No	Brasil,	
estão	98,9%,	distribuídos	por	sete	estados	
da	Federação.	No	RS,	encontram-se	88,6%;	
em	Porto	Alegre	e	na	Região	Metropolitana,	
concentram-se	78,7%.	

Residem	em	52	cidades,	Porto	Alegre/RS	
é	o	local	que	concentra	a	maior	freqüência	
de	egressos,	com	63,1%,	seguida	de	Floria-
nópolis	em	SC,	com	2,7%	e	Lajeado,	Ijuí	e	

Novo	Hamburgo,	no	RS,	com	1,6%	em	cada	
cidade	(Tabela	2).

PERFIL	SOCIODEMOGRÁFICO	

Egressos respondentes 

Comparando-se	a	taxa	de	resposta	dos	
egressos	 que	 ingressaram	 no	 período	 de	
76-90	(57%),	com	aqueles	que	ingressaram	
após	1990	(58%),	não	há	diferença	estatis-
ticamente	significativa	(p=0,98).	

Faixa	etária	e	sexo	

A	maioria	dos	respondentes,	52,1%,	foi	
composta	de	egressos	com	menos	de	40	anos	
de	 idade	e	do	sexo	masculino	com	51,1%	
(Tabela	3).	

Estado	civil	e	número	de	filhos	

Referiram	serem	casados	62,8%	(59/94)	
e	solteiros,	26,6%	(25/94)	dos	egressos.	

Responderam	 não	 ter	 filhos	 52,1%	
(49/94)	 e	 ter	 um	 ou	 dois	 filhos	 42,5%	
(40/94).	

Tabela 1 – Freqüência	por	período	de	formação	da	totalidade,	do	número	de	óbitos,	localização,	recusa	e	devolução	dos	questionários	
dos	egressos	de	MFC	do	Murialdo,	1976-1998

Totalidade de egressos Localização Respondentes
Anos f m Total

n % n % n % óbito n % recusa n %
76-80 16 5,9 11 4,0 27 9,9 3 17 9,1 0 10 10,6 

81-85 46 16,8 34 12,5 80 29,3 2 49 26,2 2 23 24,5 

86-90 31 11,4 31 11,4 62 22,7 2 43 23,0 3 16 17,0 

91-95 34 12,5 27 9,9 61 22,3 0 46 24,6 0 28 29,8 

96-98 27 9,9 16 5,9 43 15,8 0 32 17,1 0 17 18,1 

Total 154 56,4 119 43,6 273 100,0 7 187 100,0 5 94 100,0
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Tabela 2 – Distribuição	por	 cidade	de	moradia	por	egressos	 localizados	e	 respondentes	 ao	questionário	dos	egressos	de	MFC	do	
Murialdo,	1976-1998.

Cidade
Egressos localizados Respondentes

n % n %

Porto Alegre 118 63,1 70 74,5 

Florianópolis 5 2,7 0 0,0 

Ijuí 3 1,6 2 2,1 
Novo Hamburgo 3 1,6 2 2,1 
Lajeado 3 1,6 1 1,1 
Francisco Beltrão 2 1,1 2 2,1 
Santa Maria 2 1,1 2 2,1 
Venâncio Aires 2 1,1 2 2,1 
Montenegro 2 1,1 1 1,1 
Rio de Janeiro 2 1,1 1 1,1 
Bento Gonçalves 2 1,1 0 0,0 
Igrejinha 2 1,1 0 0,0 
São Paulo 2 1,1 0 0,0 
Demais cidades* 39 20,9 11 11,7 
Total 187 100,0 94 100,0 

* Apresentaram um egresso cada cidade: Araranguá, Barão do Cotegipe, Blumenau, Brasília, Caibaté, Camaquã, Campo Bom, Canela, Canoas, Capão da Canoa, Caxias 
do Sul, Chapecó, Charqueadas, Chicago, Colinas, Curitiba, Estância Velha, Farroupilha, Feliz, Gramado, Gravataí, Guaíba, Lajes, Maravilha, México, Osório, Panambi, 
Ponta Grossa, Rio Grande, Rio Verde, Santo Cristo, São Leopoldo, São Marcos, Teutônia, Uruguaiana, Vacaria, Veranópolis, Videira, Xangri-lá. 

Entre os 187 egressos localizados, o predomínio foi masculino com 50,3%.

Tabela	3 – Distribuição	por	sexo	e	faixa	etária	dos	respondentes	ao	questionário	egressos	de	MFC	do	Murialdo,	1976-1998.

Faixa etária
anos

Feminino Masculino Total

n % n % n %

25-29 0 0,0 2 100,0 2 2,1 

30-34 10 55,6 8 44,4 18 19,1 

35-39 13 44,8 16 55,2 29 30,9 

40-44 8 40,0 12 60,0 20 21,3 

45-49 11 61,1 7 38,9 18 19,1 

50-54 4 57,1 3 42,9 7 7,4 

total 46 48,9 48 51,1 94 100,0
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Nacionalidade	

Todos	egressos	nasceram	no	Brasil,	des-
tes,	91,5%,	no	Rio	Grande	do	Sul.	

Faculdade	de	Medicina	de	origem	

Os	 egressos	 realizaram	 seus	 cursos	 de	
graduação	 em	 nove	 faculdades	 de	 Medicina,	
sendo	72,3%	de	natureza	pública.	As	principais	
faculdades	de	Medicina	de	graduação	foram	a	
da	UFRGS	com	34%,	seguida	da	FFFCMPA,	
com	22,3%	e	da	PUC-RS,	com	12,3%.	

DISCUSSÃO	

A	 localização	 dos	 egressos	 em	 Porto	
Alegre	e	Região	Metropolitana	é	semelhante	
à	tendência	global	dos	médicos	brasileiros	re-
sidirem	próximos	a	grandes	centros	urbanos.	
A	região	é	o	principal	pólo	do	Rio	Grande	do	
Sul,	centro	econômico	e	financeiro,	político,	
cultural,	administrativo	e	de	transporte.	Há,	
portanto,	 uma	 forte	 concentração	 econô-
mica	 calculada	 em	 aproximadamente	 37%	
do	total	do	estado.	Os	egressos	evidenciam	
uma	 tendência	 de	 manterem-se	 na	 região	
onde	concluíram	a	graduação	em	Medicina	
e	a	Residência	em	MFC	(FUNDAÇÃO	ES-
TADUAL	 DE	 PLANEJAMENTO	 METRO-
POLITANO	E	REGIONAL,	2003).	Nota-se,	
então,	a	importância	de	abrir-se	e	fortalecer	
PRMFC	 em	 localidades	 do	 interior	 do	 Rio	
Grande	do	Sul.

Essa	 questão	 leva	 à	 reflexão	 sobre	 o	
papel	do	Murialdo	como	pólo	de	capacitação	
de	médicos	para	trabalharem	no	desenvolvi-
mento	da	Atenção	Primária	à	Saúde	em	todo	
o	Estado	do	RS,	pois,	até	o	momento,	tem	

servido	de	fonte	de	pessoal	para	a	cidade	de	
Porto	Alegre	e	região	metropolitana.	

O	predomínio	feminino	na	especialidade	
Medicina	 de	 Família	 e	 Comunidade	 difere	
do	predomínio	masculino	na	classe	médica	
em	 geral	 (67,3%)	 (MACHADO,	 1996).	 A	
MFC	 aproxima-se	 das	 características	 dos	
pediatras,	também	fortemente	marcada	pela	
“feminilização”,	com	59,8%.	Na	Cardiologia,	
apesar	da	maioria	masculina,	na	faixa	etária	
abaixo	 de	 40	 anos,	 as	 mulheres	 já	 predo-
minam	 (MACHADO,	 1996;	 SOCIEDADE	
BRASILEIRA	DE	CARDIOLOGIA,	2002).	

A	 característica	 “jovem”	 da	 profissão	
aparece	também	nos	egressos	do	Murialdo.	
Na	faixa	etária	de	menos	de	45	anos,	estão	
74,4%	dos	egressos,	acima	do	encontrado	
na	pesquisa	 sobre	o	perfil	dos	médicos	no	
Brasil	com	65,8%	e	na	região	Sul	com	67,3%	
e	dos	cardiologistas	com	57,6%	(MACHA-
DO,	 1996;	 SOCIEDADE	 BRASILEIRA	 DE	
CARDIOLOGIA,	2002).
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RESUMO
Um	 olhar	 diferenciado,	 integrador	 e	 atento	 é	 fundamental	 ao	
atuar	em	atenção	em	saúde.	Na	saúde	bucal,	quando	analisamos	
a	etiologia	das	patologias	bucais	mais	prevalentes,	a	doença	cá-
rie	e	a	doença	periodontal,	percebemos	que	sua	complexidade	
deveria	exigir	do	profissional	de	saúde	especial	cuidado	com	fa-
tores	tradicionalmente	relegados,	tanto	no	diagnóstico	e	planos	
de	tratamento,	quanto	na	motivação	e	educação	do	paciente.	A	
presente	proposta	é	de	aprofundar	o	conhecimento	da	realida-
de	 do	 núcleo	 familiar	 das	 crianças	 acompanhadas	 em	 creches,	
através	de	um	estudo	transversal	relacionando	a	prevalência	da	
doença	cárie	e	doença	periodontal	com	as	condições	socioeco-
nômicas	do	núcleo	familiar	de	pré-escolares	usuários	da	Creche	
Comunitária	 Centro	 Infantil	 Murialdo	 -	 CIM.	 Foram	 realizadas	
visitas	domiciliares	para	coleta	dos	dados	socioeconômicos	atra-
vés	 de	 questionário/entrevista	 ,	 do	 consentimento	 informado,	
aprovado	pelo	Comitê	de	Ética.	Entre	os	resultados	encontra-
dos,	destacam-se	100%	das	crianças	com	seis	ou	mais	dentes	
cariados	 e	 que	 eram	 cuidadas	 por	 indivíduos	 com	 baixa	 esco-
laridade	 (1º	 grau	 incompleto	ou	analfabetos).	Esse	estudo	nos	
permitiu	conhecer	os	fatores	de	risco,	adequar	os	cuidados	de	
saúde	e	respeitar	o	princípio	da	eqüidade.	Portanto,	é	necessário	
primordialmente	a	sensibilização	para	a	necessidade	de	adequa-
ção	contínua	das	práticas	em	função	das	demandas	de	saúde	da	
população,	sempre	em	constante	mutação.	

PALAVRAS-CHAVE	
Saúde	bucal,	cárie,	gengivite,	doença	periodontais

ABSTRACT
A	different,	 integrative	and	open	look	is	fundamental	when	we	
work	with	health	care.	As	to	oral	health,	when	we	analyse	the	
etiology	of	the	prevailing	oral	patologies,	caries	and	periodontal	
disease	we	notice	that	their	complexity	should	require	from	the	
health	 professional	 special	 care	 with	 some	 factors	 traditionally	
forgotten,	not	only	in	the	diagnosis	and	treatment	plans	but	also	
in	the	patient’s	motivation	and	education.	We	intend	to	have	a	
deep	knowledge	of	the	reality	of	the	families	of	the	children	ac-
companied	in	nurseries,	through	a	transversal	study	relating	the	
prevalence	of	caries	and	periodontal	disease	with	the	socioeco-
nomic	conditions	of	 the	pre-school	children’s	 family	of	Creche	
Comunitária	Centro	Infantil	Murialdo	-	CIM.	For	the	collection	
of	socioeconomic	data,	the	families	were	visited,	and	a	question-
naire/interview,	informed	consent	approved	by	the	Ethics	Com-
mittee	were	applied.	Among	the	results,	it	can	be	stressed	that	
one	hundred	percent	of	the	children	having	six	or	more	teeth	af-
fected	by	caries	and	low-level	education	individuals	taking	care	of	
them	(incomplete	1st.	degree	or	uneducated).	This	study	allows	
us	to	know	the	risk	factors,	adequate	the	health	care	and	respect	
the	equity	principle.	Thus,	 it	 is	necessary,	at	first,	 to	show	the	
need	of	continuous	 improvement	due	to	the	population	health	
demands,	always	changing.	
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O	autocuidado	depende	das	condições	
de	vulnerabilidade	que	cercam	as	pessoas.	As	
doenças	da	cavidade	bucal	são	evitáveis	pelo	
emprego	adequado	de	medidas	preventivas,	
mas	pouco	se	conhece	sobre	os	fatores	que	
condicionam	os	 indivíduos	a	assumirem	ou	
não	 um	 comportamento	 preventivo.	 Os	
modelos	 tradicionais	 de	 atenção	 em	 sua	
maioria	baseiam-se	no	pressuposto	de	que	
o	 comportamento	 é	 regido	 por	 determi-
nantes	internos	no	nível	do	indivíduo	como,	
por	 exemplo,	 percepção,	 crença,	 atitude	
ou	 intenção.	 Contudo,	 são	 importantes	 as	
condições	 socioeconômicas	 e	 ambientais,	
que	forçosamente	condicionam	o	comporta-
mento	de	cada	um	(SHEIHAM,	2000).

Com	a	proposta	de	ampliação	da	Aten-
ção	 Básica,	 trazida	 pela	 NOAS	 01/2001,	
busca-se	definir	inequivocamente	as	respon-
sabilidades	e	ações	estratégicas	mínimas	que	
todo	município	deve	desenvolver	na	atenção	
à	 saúde.	 Entre	 elas	 estão	 a	 prevenção	 e	
tratamento	 dos	 problemas	 odontológicos,	
prioritariamente	na	população	de	0	a	14	anos	
e	gestantes,	incluindo-se	aí	o	levantamento	
epidemiológico,	 a	 educação	 em	 saúde,	 o	
cadastramento	de	usuários,	a	alimentação	e	
a	análise	de	sistemas	de	informação	(BRASIL,	
2002).

O	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	é	
um	órgão	da	 Secretaria	Estadual	 de	 Saúde	
do	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 que	 agrega	 à	 pres-
tação	 de	 serviços	 à	 população	 a	 formação	
de	recursos	humanos	na	área	da	saúde,	por	
meio	de	Residência	Integrada	em	Saúde	-	RIS,	
visando	ao	fortalecimento	e	à	consolidação	
das	diretrizes	do	Sistema	Único	de	Saúde.

O	 Serviço	 de	 Odontologia	 do	 Centro	
de	 Saúde-Escola	 Murialdo	 realiza,	 com	 os	
residentes	e	supervisores,	um	Programa	de	
Atenção	em	Saúde	Bucal	em	creches	comu-
nitárias	do	bairro	Partenon,	Porto	Alegre/RS.	
O	trabalho	desenvolvido,	na	perspectiva	da	
Atenção	Primária	à	Saúde,	engloba	levanta-
mentos	epidemiológicos	bucais,	intervenções	
preventivas	(escovação	supervisionada,	ins-
trução	sobre	o	uso	de	fio	dental,	aplicação	
tópica	de	 flúor),	educação	em	saúde	bucal	
(orientações	de	dieta	e	correlação	com	saúde	
bucal,	 noções	 básicas	 de	 higiene	 feitas	 em	
reuniões	com	pais	e	educadores,	atividades	
lúdicas	com	as	crianças)	e	o	referenciamento	
para	 o	 tratamento	 cirúrgico	 restaurador,	
quando	necessário.	

Neste	 momento,	 a	 proposta	 é	 a	 de	
aprofundar	o	conhecimento	da	realidade	do	
núcleo	 familiar	 das	 crianças	 acompanhadas	
nas	creches,	determinando	as	variáveis	so-
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cioeconômicas	familiares	mais	influentes	na	
condição	de	saúde	bucal	das	crianças	aten-
didas	na	Creche	Comunitária	Centro	Infantil	
Murialdo.	Por	meio	das	informações	obtidas,	
pretende-se	 incorporar	 novas	 possibilida-
des	 às	práticas	do	Núcleo	de	Odontologia	
no	 planejamento	 da	 atenção	 em	 saúde	 da	
instituição.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Relacionar	a	prevalência	da	doença	cá-
rie	e	doença	periodontal	com	as	condições	
socioeconômicas	do	núcleo	familiar	de	pré-
escolares	 usuários	 da	 Creche	 Comunitária	
Centro	Infantil	Murialdo	-	CIM.

Objetivos Específicos

-	 Traçar	 o	 perfil	 epidemiológico	 de	
doença	cárie	e	de	doença	periodontal	
das	crianças	da	creche	CIM;

-	 Coletar	 dados	 sobre	 a	 situação	 so-
cioeconômica	e	ambiental	do	núcleo	
familiar	das	crianças	da	creche	CIM.

METODOLOGIA

Caracterização do Estudo

Esta	 pesquisa	 apresenta-se	 como	 um	
estudo	transversal,	no	qual	se	relacionou	a	
prevalência	de	doença	cárie	e	doença	perio-

dontal	 com	 as	 condições	 socioeconômicas	
do	núcleo	familiar	de	pré-escolares	usuários	
da	Creche	Comunitária	Centro	Infantil	Mu-
rialdo.	Utilizaram-se	as	variáveis:	 índice	de	
Placa	 Visível	 -	 IPV,	 índice	 de	 Sangramento	
Gengival	-	ISG,	índice	de	Dentes	Cariados,	
Extração	Indicada	e	Obturados	para	dentes	
decíduos	-	(ceo-D),	renda	familiar,	renda	per 
capita,	escolaridade,	número	de	moradores,	
características	 da	 habitação	 (tipo	 de	 casa,	
número	de	peças,	banheiro	e	dejetos),	acesso	
à	informação	e	ao	cuidado.

Caracterização do Local da Pesquisa

O	 núcleo	 de	 Odontologia	 realiza,	 por	
intermédio	dos	residentes	e	de	seus	respec-
tivos	supervisores,	um	Programa	de	Atenção	
em	 Saúde	 Bucal	 em	 creches	 comunitárias	
da	região	do	Partenon,	Porto	Alegre/	RS.	O	
trabalho	desenvolvido	engloba	levantamen-
tos	 epidemiológicos	 bucais,	 intervenções	
preventivas	 (escovação	 supervisionada,	
instrução	 do	 uso	 de	 fio	 dental,	 aplicação	
tópica	de	flúor)	e	educação	em	saúde	bucal	
(orientações	de	dieta	e	correlação	com	saúde	
bucal,	noções	básicas	de	higiene)	ministrando	
reuniões	com	pais	e	educadores,	atividades	
lúdicas	com	as	crianças	e	o	referenciamento	
para	 o	 tratamento	 cirúrgico	 restaurador	
necessário.

O	 presente	 trabalho	 foi	 desenvolvido	
com	o	núcleo	familiar	dos	usuários	da	Creche	
Comunitária	Centro	Infantil	Murialdo	situada	
na	Rua	São	João	número	57,	Morro	da	Cruz,	
bairro	São	José,	região	Leste	de	Porto	Alegre.	
As	 crianças	 atendidas	 nessa	 creche	 são	 da	
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área	de	abrangência	das	Unidades	Básicas	de	
Saúde	IV	e	VIII	do	Centro	de	Saúde-Escola	
Murialdo.

A	escolha	da	Creche	Comunitária	Cen-
tro	Infantil	Murialdo,	vinculada	à	 Igreja	São	
José	do	Murialdo,	deve-se	à	carência	da	co-
munidade	do	Morro	da	Cruz	e	ao	número	
de	alunos	matriculados	e	examinados	no	ano	
de	2002.

Amostra

A	população	em	estudo	é	composta	pelo	
núcleo	familiar	das	crianças	matriculadas	no	
ano	de	2002,	na	Creche	Comunitária	Centro	
Infantil	Murialdo,	Porto	Alegre/RS.

Foram	alvo	do	estudo	os	 familiares	res-
ponsáveis	pelas	crianças	dentro	da	faixa	etária	
de	3	a	6	anos,	matriculadas	no	ano	de	2002,	
nas	turmas	de	maternal	1	e	2	e	pré-escola	A	
e	B,	totalizando	49	crianças.	As	crianças	com	
baixa	freqüência,	que	não	compareceram	nos	
dias	dos	exames,	foram	excluídas,	totalizando	
11	crianças,	e	as	evadidas	foram	5	crianças.	A	
amostra	final,	portanto,	foi	de	33	usuários.

Exame Clínico

O	Programa	de	Atenção	em	Saúde	Bucal	
nas	creches	comunitárias	da	região	do	bairro	
Partenon	em	Porto	Alegre/RS	engloba	levan-
tamentos	epidemiológicos	bucais	anuais.	O	
exame	epidemiológico	realizado	no	ambiente	
da	creche,	no	ano	de	2002,	como	atividade	
deste	programa,	foi	a	base	de	nossa	pesquisa,	
tendo	sido	efetuado	por	um	dos	pesquisado-

res.	Esse	exame	epidemiológico	faz	parte	das	
atividades	do	plano	de	atenção	às	creches,	
sendo	rotina	das	Unidades	Básicas	de	Saúde,	
onde	 os	 Residentes	 atuam.	 Os	 dados	 são,	
portanto,	da	UBS	 IV	do	Centro	de	Saúde-
Escola	Murialdo.

Para	o	diagnóstico	de	presença	de	placa	
bacteriana	supragengival,	foi	utilizado	o	índice	
de	Placa	Visível	modificado	e	simplificado,	com	
o	 qual	 se	 examinaram	 as	 faces	 vestibular	 e	
palatina/lingual	de	todos	os	dentes	decíduos	
presentes	 na	 arcada.	 Para	 o	 diagnóstico	 da	
presença	 de	 sangramento	 da	 gengiva	 mar-
ginal,	 foi	 utilizado	o	 índice	de	 Sangramento	
Gengival	modificado	e	simplificado,	usando-se	
uma	sonda	periodontal	inserida	levemente	na	
entrada	do	sulco	gengival,	registrando-se	as	
superfícies	apresentando	sangramento.	Para	
a	experiência	de	cárie,	foi	utilizado	o	índice	
ceo-d.

Visitas Domiciliares

Para	coleta	dos	dados	socioeconômicos,	
foram	realizadas	entrevistas	no	núcleo	fami-
liar	com	os	cuidadores	das	crianças	(pai,	mãe,	
avó	ou	avô,	irmã	ou	irmão),	durante	visitas	
domiciliares.	As	famílias	que	foram	visitadas	
duas	 vezes	 e	 não	 estavam	 em	 casa	 foram	
excluídas	do	trabalho.

Avaliaram-se	 as	 seguintes	 variáveis:	
renda	 familiar,	 renda	 per capita,	 escolari-
dade	 do	 cuidador,	 número	 de	 moradores	
no	 domicílio,	 características	 da	 habitação	
(tipo	de	casa,	número	de	peças,	banheiro	e	
dejetos),	cuidados	com	alimentação,	acesso	
à	informação	e	ao	cuidado.
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Instrumentos	para	Coleta	de	Dados

Nas	 crianças,	 foram	 realizados	 exames	
para	determinar	os	índices	ceo-d,	IPV	e	ISG.	
Os	dados	foram	colocados	nas	fichas	de	exa-
mes,	 específicas	 para	 cada	 um	 dos	 índices.	
As	fichas	de	exames	são	aquelas	utilizadas	no	
acompanhamento	do	Programa	de	Atenção	
em	Saúde	Bucal	nas	creches	comunitárias.

Foi	aplicado	um	questionário-entrevista	
visando	à	obtenção	dos	dados	socioeconô-
micos	do	núcleo	familiar	das	crianças.	Esse	
questionário	foi	elaborado	pelos	pesquisado-
res	a	partir	do	instrumento	de	visitas	domici-
liares	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	e	
da	ficha	clínica	da	disciplina	de	Odontologia	
Social	da	Pontifícia	Universidade	Católica	do	
Rio	Grande	do	Sul.

Aspectos Éticos

Previamente	ao	exame	epidemiológico,	
realizado	 pelos	 profissionais	 da	 UBS,	 foi	
obtida	autorização	para	a	sua	realização,	em	
reunião	com	educadoras	e	responsáveis.	Foi-
lhes	dito	que	o	exame	em	questão	não	traria	
nenhum	prejuízo	para	a	saúde	da	criança.	Os	
encaminhamentos	 ao	 tratamento	 odonto-
lógico	estão	 sendo	 realizados	 conforme	as	
condições	 do	 serviço	 em	 absorver	 a	 nova	
demanda	em	questão,	sendo	dada	prioridade	
ao	atendimento.

No	 momento	 da	 visita	 domiciliar,	 o	
responsável	 foi	 esclarecido	 a	 respeito	 dos	
objetivos	da	pesquisa	e	também	foi	pedida	a	
autorização	para	o	uso	dos	dados	obtidos	no	
exame	epidemiológico	realizado	na	creche.	

Após	 todas	 informações	 necessárias	 para	
esclarecer	os	propósitos	da	pesquisa,	foi	so-
licitado	ao	responsável	que	permitisse	a	sua	
participação	e	a	de	seu	filho,	com	a	assinatura	
do	Termo	de	Consentimento	Informado,	no	
qual	estão	descritos	os	objetivos	da	pesqui-
sa,	garantido	o	sigilo	dos	dados	fornecidos,	
a	forma	de	localização	dos	pesquisadores	e	
demais	 informações	 pertinentes,	 seguindo	
a	Resolução	nº	196,	de	10	de	outubro	de	
1996,	 do	 Conselho	 Nacional	 de	 Saúde	 e	
aprovado	pelo	Comitê	de	Ética	da	Escola	de	
Saúde	Pública.

REFERENCIAL	TEÓRICO

Promoção de Saúde

Moyses	 e	 Watt	 (2000)	 fazem	 uma	 re-
trospectiva	sobre	o	conceito	de	promoção	
de	saúde	e	relatam	que	este	é	marcado	pelo	
processo	de	reconhecimento	das	limitações	
da	 abordagem	 tradicional	 em	 lidar	 com	 o	
processo	 saúde	 doença	 e	 de	 mudança	 na	
compreensão	dos	determinantes	de	saúde,	
ampliando	a	 importância	das	 condições	de	
vida	para	a	realização	da	saúde.	Em	retros-
pectiva	aos	anos	60	e	70,	quando	o	modelo	
biomédico	 começou	 a	 ser	 questionado,	 o	
autor	 relata	uma	análise	de	que	os	 fatores	
que	contribuíram	para	a	redução	do	impacto	
das	doenças	infecciosas	na	população	foram	
higiene	pública	(água	limpa,	destinação	ade-
quada	do	lixo	e	melhores	moradias),	controle	
e	cuidados	no	parto,	e	nutrição.	

De	acordo	com	o	Ministério	da	Saúde	
(BRASIL,	 2002),	 promover	 saúde	 implica	
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e	 requer	 ter	 paz,	 educação,	 alimentação,	
renda,	ecossistema	saudável,	 recursos	 sus-
tentáveis,	 justiça	 e	 eqüidade.	 No	 contexto	
escolar,	tem	a	ver	com	respeito	às	possibi-
lidades	e	aos	limites	do	corpo,	do	intelecto	
e	das	emoções,	da	participação	social	e	do	
estabelecimento	de	alianças.

Educação em Saúde

Gomes	 Filho	 (1999)	 analisou	 a	 efe-
tividade	 de	 um	 programa	 longitudinal	 de	
educação	 e	 prevenção	 em	 saúde	 bucal,	
que	vinha	sendo	aplicado	há	dez	meses	na	
Escola	Municipal	Dagmar	Silva,	Bahia,	com	
127	crianças.	Sua	meta	principal	foi	reduzir	
os	 fatores	 etiológicos	 da	 cárie	 e	 doença	
periodontal.	 Para	 promoção	 de	 educação	
em	 saúde	 bucal,	 priorizou-se	 um	 método	
interacionista	 em	 que	 foram	 utilizados	
recursos	como	macromodelos,	jogos	edu-
cativos,	palestras,	peças	teatrais,	músicas	e	
pinturas.	No	programa,	também	foi	utilizado	
o	flúor	gel,	a	uma	concentração	de	1,23%	
de	 NaF,	 em	 escovações	 semanais.	 Como	
referencial	para	uma	análise	quantitativa	dos	
resultados,	empregaram-se	o	IPV,	ISG	e	o	
ceo-d.	Os	 autores	 concluíram	que	 a	 ação	
do	flúor	na	inativação	das	cáries	foi	efetiva	
e	que	houve	manutenção	dos	índices	IPV	e	
diminuição	do	ISG.

Doença Cárie

Ao	 longo	 do	 tempo,	 foram	 propostos	
diferentes	 conceitos	 sobre	 a	 etiologia	 da	
cárie	dentária.	

Ekstrand	(2000)	faz	uma	revisão	histórica	
desses	 conceitos.	 Inicia	 com	MILLER,	que,	
em	1887,	introduziu	a	teoria	quimioparasitá-
ria,	afirmando	que	diversos	microrganismos	
da	cavidade	bucal	eram	capazes	de	produzir	
ácidos	através	da	fermentação	do	açúcar	e	
que	eles	dissolviam	os	cristais	de	hidroxia-
patita	dos	dentes.	Eugen	Green	Black,	anos	
mais	tarde,	definiu	o	termo	placa	bacteriana	
e	isolou	estreptococos	dessa	placa,	quando	
o	açúcar	estava	presente	no	meio	de	cresci-
mento.	Clark,	em	1924,	isolou	um	tipo	espe-
cífico	de	estreptococos	das	lesões	de	cárie,	
denominando	Streptococcus mutans. Keyes,	
em	1962,	estabeleceu	o	clássico	conceito	dos	
três	 círculos	 superpostos	 –	 indicando	 que	
o	 dente,	 os	 microrganismos	 e	 o	 substrato	
devem	estar	presentes,	 ao	mesmo	 tempo,	
para	o	desenvolvimento	da	cárie.

Doença Periodontal

A	expressão	doença	periodontal	repre-
senta	 um	 grupo	 de	 patologias	 que	 afetam	
os	 tecidos	 periodontais:	 as	 gengivites	 e	
periodontites.	 Segundo	 Oppermann	 e	 Ro-
sing	(1997),	a	gengivite	é	a	doença	bucal	de	
maior	 prevalência.	 É	 encontrada	 em	 todas	
as	idades,	desde	que	a	placa	se	acumule	por	
um	certo	período	de	tempo.	A	variação	que	
ocorre	 entre	 indivíduos	 é	 decorrente	 de	
diferentes	respostas	do	hospedeiro.

Índices

Segundo	Ely	(1998),	para	o	planejamento	
e	 avaliação	 das	 ações	 de	 saúde,	 fazem-se	
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necessários	o	levantamento	epidemiológico	
e	 um	 diagnóstico	 coletivo	 que	 retratem	 a	
situação	de	saúde	bucal	em	uma	determinada	
população.	 Para	 cárie	 dentária,	 os	 índices	
mais	 utilizados	 continuam	 sendo	 o	 CPOD	
(dentes	permanentes	cariados,	perdidos	ou	
obturados)	ou	CPOS	(superfícies	de	dentes	
permanentes	 cariados,	 perdidos	 ou	 obtu-
rados)	e	seu	correspondente	para	dentição	
temporária	ceo	 (dentes	 temporários	caria-
dos,	com	extração	indicada	ou	obturados).	
Esse	 índice	 descreve	 numericamente	 os	
resultados	do	ataque	de	cárie	nos	dentes	de	
um	 grupo	 populacional.	 Os	 fatores	 O	 e	 E	
representam	a	história	passada,	enquanto	os	
fatores	C	e	Ei	traduzem	a	história	presente	
com	 suas	 necessidades	 de	 tratamento.	 O	
índice	ceo	inclui	somente	os	dentes	cariados,	
com	extração	indicada	e	obturados,	excluin-
do	os	extraídos,	pela	dificuldade	natural	de	
separar	o	que	foi	perdido	por	cárie	ou	pelo	
processo	natural	de	esfoliação.

Ainda,	 de	 acordo	 com	 Ely	 (1998),	 o	
diagnóstico	das	doenças	periodontais	possui	
um	 grau	 de	 subjetividade	 que	 se	 acentua	
em	relação	aos	estágios	iniciais	e	aos	limites	
entre	as	diversas	etapas	de	sua	evolução.	Há	
índices	para	condições	reversíveis,	somente	
para	medir	gengivite,	periodontite,	placa,	tár-
taro,	higiene	oral	e	para	todos	ou	conjuntos	
parciais	desses	problemas.	

Segundo	 Pereira	 (2003),	 o	 índice	 de	
Sangramento	Gengival	é	um	sinal	objetivo	e	
facilmente	detectável	de	alteração	gengival	
aceito	 pela	 maioria	 dos	 profissionais.	 Por	
ser	simples,	não-susceptível	à	interpretação	
subjetiva	e	requerer	um	pequeno	tempo	de	
exame,	é	 largamente	utilizado	em	 levanta-

mentos	de	grupos	populacionais.	Esse	índice	
deve	ser	utilizado	para	registrar	as	alterações	
gengivais	 em	 crianças	 de	 5	 anos	 de	 idade.	
Quando	for	observado,	após	o	exame,	qual-
quer	sinal	de	sangramento,	 será	 indicada	a	
sua	presença.	Se,	durante	esse	exame,	não	
for	observado	tal	sinal,	será	registrada	ausên-
cia	de	sangramento.

Ainda	 de	 acordo	 com	 Pereira	 (2003),	
um	índice	muito	utilizado	na	saúde	bucal	é	o	
CPO,	proposto	por	Klein	e	Palmer	em	1937.	
Ele	expressa	o	número	de	dentes	permanen-
tes	atacados	por	cárie.	Em	uma	população,	
ele	é	o	resultado	da	soma	do	número	de	den-
tes	obturados,	cariados	e	perdidos,	dividido	
pelo	número	de	indivíduos	examinados.

Relação entre Doença Cárie, Gengivite 
e Fatores Socioeconômicos

Issler	 et	 al.	 (1996)	 realizaram	 um	 tra-
balho	 em	 que	 concluíram	 que	 as	 crianças	
oriundas	 de	 famílias	 vivendo	 em	 extrema	
pobreza	apresentaram	maior	taxa	de	mor-
talidade	infantil,	menor	peso	no	nascimento,	
maior	número	de	internações	hospitalares	e	
maiores	índices	de	desnutrição,	além	de	per-
tencerem	a	famílias	mais	numerosas.	Os	au-
tores	propõem	que,	com	a	identificação	dos	
grupos	mais	vulneráveis,	pode-se	direcionar	
as	ações	de	saúde	mais	produtivamente.

Em	1998,	Venugopal	et	al.,	examinando	
a	prevalência	de	cárie	em	crianças	na	idade	
de	 1	 a	 14	 anos,	 verificaram	 que	 35,6%	
apresentavam	 cárie	 dental.	 Os	 resultados	
demonstraram	que	a	renda	dos	pais	não	teve	
influência	na	prevalência	de	cárie,	porém	a	
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educação,	 particularmente	 das	 mães,	 de-
monstrou	influenciar	na	prevalência.	

Dockhorn	(2000),	através	de	um	estu-
do	 transversal,	 avaliou	 comparativamente	
grupos	de	mães	de	mesma	faixa	etária,	resi-
dentes	na	Vila	Nossa	Senhora	de	Fátima,	em	
Porto	Alegre,	RS;	tal	população	era	adstrita	a	
uma	mesma	Unidade	Básica	de	Saúde.	Este	
estudo	 utilizou-se	 da	 variável	 escolaridade	
das	 mães,	 relacionando	 com	 as	 condições	
socioeconômicas,	cuidados	de	higiene	bucal	
e	 experiência	de	 cárie	dentária.	Com	esse	
estudo,	 concluiu-se	 que	 houve	 diferença	
significante	estatisticamente	para	as	rendas	
familiares	(p=0,02)	entre	os	dois	grupos	de	
mães,	 enquanto	 as	 comparações	 dos	 per-
centuais	de	presença	de	placa	bacteriana	su-
pragengival,	percentuais	de	presença	de	san-
gramento	da	gengiva	marginal	e	experiências	
de	cárie	dentária	não	mostraram	diferenças	
significativas	 (p=0,05).	 Nesse	 estudo,	 não	
houve	 diferença	 significativa	 (p=0,05)	 das	
relações	existentes	entre	as	duas	séries	de	30	
crianças,	na	comparação	dos	percentuais	de	
presença	de	placa	bacteriana	supragengival.	
Porém,	a	comparação	entre	os	percentuais	
de	sangramento	da	gengiva	marginal	mostrou	
diferença	 significativa	 entre	 as	 duas	 séries.	
Não	houve	diferenças	significantes	entre	os	
ceo-d	nas	duas	séries	de	crianças.

RESULTADOS	E	DISCUSSÃO

Escolaridade e Renda Familiar

Era	de	esperar-se	que,	na	comunidade	es-
tudada,	o	acesso	ao	ensino	fosse	restrito	e	que	

este	parâmetro,	que	denuncia	uma	entre	tantas	
outras	 formas	 de	 exclusão,	 demonstrasse	 a	
distribuição	encontrada.	O	grau	de	polarização	
da	escolaridade	 (81,8%	dos	cuidadores,	de-
clarando-se	analfabetos	ou	com	ensino	funda-
mental	incompleto,	tabela 1)	associado	a	uma	
população	 pequena	 (33	 crianças	 estudadas),	
dificulta	a	avaliação	do	desfecho	(CPO,	IPV	e	
ISG)	e	sua	comparação	com	crianças	cuidadas	
por	indivíduos	com	maior	escolaridade.

Qualquer	proposta	de	 intervenção	em	
saúde	 deve,	 obrigatoriamente,	 observar	 e	
aprender	a	realidade	em	cada	espaço	social,	
para	poder	compreender	o	indivíduo,	o	ci-
dadão	e	as	redes	sociais	que	se	constroem	
(CORDÓN,	1997).	Ao	constatar	uma	taxa	de	
6,1%	(tabela 1)	de	analfabetismo,	diríamos	
que	é	um	valor	comparativamente	aceitável,	
mas,	ao	observar	com	mais	atenção,	verifica-
se	 que	 90%	 dos	 cuidadores	 completaram	
apenas	o	1o	grau,	apenas	3%	conseguiram	
completar	o	2o	grau,	e	nenhum	teve	acesso	
à	universidade.	Assim	como	a	mortalidade	in-
fantil,	por	si	só,	não	representa	por	completo	
a	realidade	da	saúde	de	determinada	popula-
ção,	a	taxa	de	analfabetismo,	isoladamente,	
não	 explicita	 as	 carências	 educacionais	 da	
população	estudada.	É	necessário	perceber	
a	dificuldade	de	acesso	ao	Ensino	Médio	e	
Superior,	para	compreender	a	exclusão	da	
população	 estudada.	 Identificamos	 que	 o	
aparente	equilíbrio	entre	as	faixas	de	renda	
(93,7%	delas	abaixo	de	5	salários	mínimos)	
(tabela 2)	 desaparece	quando	utilizamos	o	
parâmetro	 da	 renda	 per capita (tabela 3),	
evidenciando	 a	 dificuldade	 econômica	 das	
famílias,	que,	com	ganhos	restritos,	possuem	
ainda	núcleos	 familiares	numerosos	(tabela 
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4).	De	acordo	com	a	mesma	tabela,	apenas	
3%	das	famílias	são	compostas	por	apenas	
dois	membros.	

Tabela	1 – Escolaridade

Escolaridade F %

Analfabeto 2 6,1

1º Grau Incompleto 25 75,7

1º Grau Completo 3 9,1

2º Grau Incompleto 2 6,1

2º Grau Completo 1 3,0

3º Grau Completo 0 0

Total 33 100

Tabela	2 – Renda	Familiar

Renda Familiar f %

Menos de 1 sm 7 21,9

De 1 a 2 sm 12 37,5

De 3 a 5 sm 11 34,4

Mais de 5 sm 2 6,3

Total 32 100

Obs: 1 não respondeu 

Tabela	3 – Renda	per capita

Renda per capita f %

Menos de 1 sm 25 78,1

De 1 a 2 sm 7 21,9

Total 32 100

Obs: 1 não respondeu 

Moradia e Saneamento

As	condições	de	moradia	e	acesso	à	rede	
de	saneamento	básico	são	indicadores	da	qua-
lidade	do	ambiente	onde	residem	as	crianças	
e	seus	cuidadores.	Demonstram	também	as	
possibilidades	de	pôr	em	prática	as	medidas	

Tabela	4 – Número	de	moradores

Número de moradores f %

Até 2 1 3,0

De 3 a 5 21 63,6

Mais de 5 11 33,4

Total 33 100

Tabela	5 – Tipo	de	casa

Tipo de casa f %

Madeira 7 21,2

Alvenaria 24 72,7

Mista 2 6,1

Total 33 100

Tabela	6 – Número	de	peças

Número de peças f %

Até 2 7 21,2

De 3 a 5 19 57,6

Mais de 5 7 21,2

Total 33 100

Tabela	7 – Banheiro

Banheiro f %

No corpo da casa 25 75,8

Fora da casa 6 18,2

Não apresenta 2 6,1

Total 33 100

Tabela	8 – Dejetos

Dejetos f %

Fossa Séptica 4 12,1

Fossa Seca 2 6,1

Direto na rua 2 6,1

Rede de esgoto 25 75,8

Total 33 100

Acesso à Informação e ao Cuidado
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de	autocuidado	que	previnem,	entre	outras,	
as	doenças	cárie	e	periodontal.	

Esses	parâmetros	demonstram	a	mesma	
característica	de	grupos	específicos	marca-
damente	 mais	 vulneráveis.	 Os	 resultados	
indicaram	 que	 27,3%	 das	 residências	 são	
construídas	com	madeira	ou	material	misto,	
21,1%	das	casas,	com	apenas	dois	cômodos	
e	24,3%,	sem	banheiro	ou	separado	da	casa,	
24,2%	das	casas,	sem	ligação	direta	com	a	
rede	de	esgoto	(tabelas 5, 6, 7 e 8 respecti-
vamente).

Ainda	que	75,8%	da	população	tenham	
declarado	ter	recebido	algum	tipo	de	orien-
tação	sobre	higiene	bucal	(tabela 9), restam	
algumas	 questões	 não	 contempladas	 pelo	
questionário	da	pesquisa,	como:	

-	 Qual	a	qualidade	desta	informação?	

-	 Qual	 a	 motivação	 para	 realizar	 as	
orientações?

-	 Quais	 as	 possibilidades	 dentro	 da	
rotina	 da	 família	 de	 acompanhar	 as	
crianças	nesta	tarefa?

Relacionando-se	 com	 o	 que	 Kowash	
(2000)	 verificou,	 a	 fim	 de	 que	 a	 ação	 em	
educação	em	saúde	seja	efetiva,	a	alternativa	
seria	realizar	visitas	domiciliares	regulares	a	
mães	e	crianças,	iniciando	a	ação	educativa	na	
fase	de	erupção	dos	dentes	decíduos	o	que	
reduziria	a	ocorrência	de	cáries	infantis.

Tabela	9 – Já	teve	alguma	orientação	de	higiene	bucal?

Resposta f %

Sim 25 75,8

Não 8 24,2

Total 33 100

Verifica-se	 que	 um	 número	 menor	 de	
pessoas	detenha	informações	sobre	a	etiolo-
gia	das	doenças	bucais,	dieta	e	autocuidado.	
Talvez	 esse	 seja	 um	 dos	 motivos,	 além	 da	
renda	per capita inferior,	que	 force	o	con-
sumo	de	 alimentos	 açucarados	 (AQUINO;	
PHILIPPI,	2002),	que	levam	ao	consumo	in-
discriminado	de	alimentos	ricos	em	sacarose.	
Um	percentual	de	78,8	dos	cuidadores	admi-
te	que	permite	uma	freqüência	no	consumo	
maior	de	3	vezes	ao	dia	e	cerca	de	um	terço	
da	população	estudada	faz	apenas	1	refeição	
ao	dia	(tabelas 10 e 11).

Tabela	10 – Freqüência	de	ingestão	de	sacarose	entre	as	refeições	
da	família

Freqüência f %

Até 1 4 12,1

De 2 a 3 3 9,1

Mais de 3 26 78,8

Total 33 100

Tabela	11 – Número	de	refeições	diárias	da	família

Número de refeições f %

Até 1 10 30,3

De 2 a 3 20 60,6

Mais de 3 3 9,1

Total 33 100

Desfecho: ceod, IPV E ISG

A	definição	de	metas	mundiais	pela	OMS	
e	 Federação	 Dentária	 Internacional	 -	 FDI,	
constitui	 um	 referencial	 importante	 para	
avaliação	 da	 condição	 de	 Saúde	 Bucal.	 Na	
faixa	de	5	anos	de	idade,	a	meta	era	de	50%	
das	crianças	 livres	de	cárie	dentária	para	o	
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ano	2000.	Nos	 levantamentos	epidemioló-
gicos	nacionais	de	1986	e	1996,	essa	 faixa	
etária	não	foi	incluída	na	amostra	e,	portanto,	
comparações	não	são	possíveis.	Na	creche	
estudada,	com	crianças	em	uma	faixa	etária	
ainda	menor	do	que	a	referência	(em	média	
4,5	anos),	apenas	30%	das	crianças	estavam	
livres	de	cárie	dentária	(ceod	=	0	em	30,3%	
das	crianças).	De	uma	forma	geral,	a	falta	de	
acesso	das	crianças	da	creche	estudada	aos	
serviços	odontológicos	faz	que	a	composição	
Cariados,	Extração	Indicada	e	Obturados	seja	
formada	basicamente	sem	a	participação	do	
componente	O	=	Obturado.	

Tabela	12 – Ceod

Ceod f %

0 10 30,3

1 a 5 12 36,4

6 a 20 11 33,3

Total 33 100

Correlação entre Condição 
Socioeconômica Familiar e Condição de 
Saúde Bucal das Crianças

Diversos	 estudos	 (FRAIZ	 et	 al.	 2000;	
DOCKHORN,	2000;	KOWASH	et	al.,	2000;	
MALTZ;	SILVA,	2001)	comprovam	a	impor-
tância	da	educação,	 em	particular	da	mãe,	
na	saúde	bucal	das	crianças.	Isso	se	dá	tanto	
pelo	reflexo	na	própria	condição	de	adequa-
ção	do	meio	bucal	da	mãe,	que	retardaria	o	
contato	 da	 criança	 com	 microorganismos	
cariogênicos,	 como	 na	 implementação	 de	
cuidados	 de	 alimentação	 e	 higienização	
decorrentes	de	maior	grau	de	 informação.	

Para	verificar	o	impacto	da	escolaridade	do	
cuidador	na	saúde	bucal	das	crianças,	foram	
cruzadas	as	informações	e	verificou-se	que	
100%	das	crianças	com	seis	ou	mais	dentes	
cariados	eram	cuidadas	por	indivíduos	com	
baixa	 escolaridade	 (1o	 grau	 incompleto	 ou	
analfabetos),	 enquanto	 todas	 as	 crianças	
cuidadas	 por	 indivíduos	 que	 completaram	
no	mínimo	1o	grau	possuíam	ceod	abaixo	de	
cinco	(tabela 13).

Tabela	13 – Escolaridade	X	ceod

Escolaridade
ceod

Total
0 1 a 5 6 a 20

Menor Escolaridade 7 (70,0%) 9 (75,0%) 11 (100%) 27

Maior Escolaridade 3 (30,0%) 3 (25,0%) - 6

Total 10 (100%) 12 (100%) 11 (100%) 33

Pela	 característica	dos	 indicadores	 IPV	
e	 ISG	 de	 não	 representarem	 uma	 história	
pregressa	de	doença	como	o	ceod,	represen-
tando	características	ainda	iniciais	da	doença	
cárie	e	periodontal,	e	também	pelo	número	
menor	 de	 sujeitos	 examinados	 com	 esses	
índices,	não	foi	possível	traçar	uma	relação	
entre	tais	indicadores	com	a	escolaridade	ou	
a	renda	dos	cuidadores.	Segundo	Ely	(1998),	
em	faixas	etárias	abaixo	de	15	anos,	não	se	
devem	 registrar	 bolsas	 periodontais,	 e	 so-
mente	o	IPV	e	o	ISG	é	que	revelam	o	estágio	
inicial	da	doença.

Na	relação	entre	ceod	e	renda	familiar,	
os	dados	sugerem	que,	no	grupo	de	crian-
ças	 com	 ceo	 =	 0,	 a	 maioria	 possui,	 como	
cuidadores,	 indivíduos	 com	 renda	 familiar	
acima	de	dois	salários	mínimos	(caracterizado	
aqui	como	maior	renda),	enquanto	que,	no	
grupo	de	crianças	com	seis	ou	mais	dentes	
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cariados/	perdidos/	obturados,	a	maioria,	que	
representa	81,8%,	é	proveniente	de	famílias	
com	renda	inferior.	Na	faixa	intermediária,	a	
distribuição	é	similar	(tabela 14).	

Tabela	14 – Renda	Familiar	X	ceod

Renda  
Familiar

ceod
Total

0 1 a 5 6 a 20

Baixa Renda 4 (40,0%) 6 (54,5%) 9 (81,8%) 19 

Maior Renda 6 (60,0%) 5 (45,5%) 2 (18,2%) 13

Total 10 (100%) 11 (100%) 11 (100%) 32

O	impacto	da	dieta,	em	especial	o	consu-
mo	indiscriminado	de	alimentos	ricos	em	saca-
rose,	na	etiopatogenia	das	doenças	bucais	mais	
prevalentes	é	observável	nas	tabelas	15,	16	e	
17.	Todas	as	crianças	pertencentes	aos	grupos	
mais	críticos,	no	que	se	refere	à	doença	cárie	e	
periodontal,	faziam	a	ingestão	desses	alimentos	
em	alta	freqüência,	mais	de	três	vezes	ao	dia.	
Aquino	e	Philippi	(2002)	já	haviam	relatado	em	
seu	estudo	que	o	consumo	de	açúcar	foi	maior	
entre	as	crianças	de	menor	renda.

CONSIDERAÇÕES	FINAIS

O	 presente	 trabalho	 refletiu	 sobre	 as	
características	 socioeconômicas	 da	 popu-
lação	de	uma	creche,	de	uma	determinada	
microrregião	de	uma	 comunidade.	Dentro	
de	uma	lógica	de	vigilância	da	saúde,	com	o	
fazer	e	o	pensar	descentralizado,	em	que	os	
trabalhadores	e	os	serviços	se	responsabili-
zam	pelo	seu	planejamento,	ação	e	impacto,	
este	trabalho	contribui	para	um	modelo	de	
assistência	renovado,	consoante	os	princípios	
do	Sistema	Único	de	Saúde.

Tabela	15 – Freqüência	de	ingestão	sacarose	X	ceo

Freqüência 
de ingestão 

sacarose

ceo
Total

0 1 a 5 6 a 20

1 vez 2 (20,0%) 2 (16,7%) - 4

2 vezes 1 (10,0%) 2 (16,7%) - 3

3 vezes ou mais 7 (70,0%) 8 (66,7%) 11 (100%) 26

Total 10 (100%) 12 (100%) 11 (100%) 33

Tabela	16 – Freqüência	de	ingestão	sacarose	X	IPV

Freqüência 
de ingestão 

sacarose

IpV
Total

0 1 a 50% 51 a 100%

1 vez 2 (40,0%) 2 (25,0%) - 4

2 vezes 1 (20,0%) - - 1

3 vezes ou mais 2 (40,0%) 6 (75,0%) 8 (100%) 16

Total 5 (100%) 8 (100%) 8 (100%) 21

Tabela	17 – Freqüência	de	ingestão	sacarose	X	ISG

Freqüência 
de ingestão 

sacarose

ISG
Total

0 1 a 50% 51 a 100%

1 vez 3 (42,9%) 1 (8,3%) - 4

2 vezes 1 (14,3%) - - 1

3 vezes ou mais 3 (42,9%) 11 (91,7%) 2 (100%) 16

Total 7 (100%) 12 (100%) 2 (100%) 21

É	 importante	 ressaltar	 que,	 dentre	 os	
resultados	 encontrados,	 houve	 perdas	 não	
apenas	no	momento	das	Visitas	Domiciliares,	
mas	 também	 no	 acompanhamento	 inicial	
das	crianças	dentro	da	creche,	pelos	profis-
sionais	da	equipe	de	saúde,	pela	mobilidade	
da	população	e	pela	evasão	escolar	conside-
rável.	Este	grupo	de	adultos	e	crianças,	não	
representado	pelos	números	espalhados	nas	
tabelas	(nem	mesmo	em	estatísticas	governa-
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mentais),	merece,	aliás,	um	olhar	especial	no	
que	se	refere	às	relações	familiares,	história	
de	 vida	 e	 condição	 de	 saúde.	 Surge	 dessa	
constatação	a	necessidade	de	um	novo	de-
senho	de	projeto	que	permita	uma	melhor	
análise	 desse	 grupo,	 especificamente.	 Em	
outras	palavras,	cada	nova	demanda	criada	
por	 um	 olhar	 atento	 impede	 a	 conclusão	
deste	trabalho.

Realizamos	 uma	 análise	 descritiva	 das	
tabelas,	propondo	não	apenas	uma	caracte-
rização	da	população	estudada,	mas	também	
a	reflexão	sobre	os	mecanismos	que	fazem	a	
situação	socioeconômica	e	as	peculiaridades	
comportamentais	dessas	famílias	interferirem	
na	condição	de	saúde	bucal	das	crianças	da	
Creche	Comunitária	Centro	Infantil	Murial-
do,	do	Morro	da	Cruz,	Porto	Alegre,	RS.

Em	diversos	achados	deste	trabalho,	essa	
polarização	se	confirma,	seja	na	observação	
da	 doença	 em	 si,	 seja	 na	 observação	 das	
condições	que	permitem	seu	aparecimento.	
Isso	nos	remete	ao	fato	de	que	os	avanços	
científicos	 trouxeram	 benefícios	 de	 uma	
forma	desigual	ao	conjunto	da	sociedade.	A	
realização	dessa	crítica	nos	permite	romper	
com	alguns	erros	do	passado	e	nos	remete	
às	 possibilidades	 de	 um	 novo	 contexto	 no	
setor	saúde.	

Conhecer	 fatores	de	risco,	adequar	os	
cuidados	 de	 saúde,	 reorientar	 gastos	 em	
prevenção,	respeitar	o	princípio	da	eqüidade,	
para	tudo	isso	é	primordial	a	sensibilização	
para	a	necessidade	de	adequação	contínua	
das	 práticas	 em	 função	 das	 demandas	 de	
saúde	da	população,	sempre	em	constante	
mutação:	 surgirão	daí	os	mecanismos	para	
esse	novo	tipo	de	assistência.	
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RESUMO
Este	artigo	tem	como	objetivo	relatar	a	avaliação	e	intervenção	
em	uma	família	com	portadores	de	transtorno	psíquico	assistida	
pela	equipe	de	Saúde	da	Família	de	uma	Unidade	de	Saúde	que	
presta	 cuidados	 básicos	 à	 comunidade.	 No	 percurso	 metodo-
lógico,	foram	utilizadas	entrevistas	semi-estruturadas,	realizadas	
em	domicílio	e	a	construção	de	instrumentos	de	avaliação	do	sis-
tema	familiar,	como	o	genograma	e	o	ecomapa,	que	orientaram	
a	intervenção	da	equipe.	Conclui-se	que	a	utilização	do	Modelo	
Calgary	de	Avaliação	e	 Intervenção	na	Família	 proporcionou	 a	
aproximação	das	famílias	com	o	Serviço	de	Saúde	e	possibilitou	
um	melhor	planejamento	dos	cuidados	prestados.

PALAVRAS-CHAVE
Programa	Saúde	da	Família;	saúde	mental,	enfermagem.

ABSTRACT
This	article	aims	at	reporting	the	evaluation	and	intervention	in	
a	 family	 with	 serious	 psychiatric-disorder	 patients	 assisted	 by	
the	Family	Health	Care	Team	of	a	Health	Unit	that	renders	ba-
sic	care	for	the	community.	During	the	methodological	course,	
semi-structured	interviews	were	used	which	were	accomplished	
at	 the	domicile	and	the	construction	of	evaluation	tools	of	 the	
family	system,	as	the	genogram	and	the	ecomap,	which	guided	
the	team’s	intervention.	It	is	concluded	that	the	utilization	of	the	
Calgary	 Family	 Assessment	 and	 Intervention	 Model	 has	 propi-
tiated	 the	 approximation	 of	 the	 families	 with	 the	 Health	 Care	
service	and	it	has	made	possible	a	better	planning	of	the	rendered	
cares.	

KEY	WORDS	
Family	Health	Care	Program,	mental	health,	nursing.
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INTRODUÇÃO

A	saúde	da	família	vem	sendo	referen-
ciada	 em	 vários	 estudos	 à	 medida	 que	 os	
órgãos	governamentais	brasileiros	instituíram	
o	Programa	Saúde	da	Família	como	estratégia	
de	atenção	em	saúde	comunitária	(BOUSSO;	
ÂNGELO,	2001;	LANCETTI,	2000;	GALE-
RA;	 LUIS,	 2002;	 NITSCHK;	 ELSEN,	 2000;	
SLUZKI,	 1997;	 VASCONCELOS,	 1999;	
ZUZE;	ROSSATO;	BACKES,	2002).

O	 conhecimento	 dos	 integrantes	 da	
equipe	 e	 a	 aproximação	 favorecida	 pelo	
Programa	Saúde	da	Família	contribuem	para	
o	reconhecimento	da	rede	de	apoio	que	os	
familiares	têm.	A	própria	Equipe	de	Saúde	da	
Família	funciona	como	referência	e	apoio	das	
famílias	em	sua	área	de	abrangência.	

A	criação	do	Programa	Saúde	da	Famí-
lia,	a	redução	do	tempo	de	 internação	e	o	
incentivo	 a	 tratamentos	 ambulatoriais	 na	
assistência	a	portadores	de	doenças	crônicas	
preconizadas	 pelas	 diretrizes	 das	 políticas	
de	 saúde	no	Brasil	 são	mudanças	que	 têm	
exigido	 a	 inclusão	 da	 família	 no	 plano	 de	
cuidados	dos	serviços	de	Atenção	Primária	
no	país	(GALERA;	LUIS,	2002).

É	imprescindível	a	implantação	de	uma	
rede	de	serviços	de	forma	descentralizada,	
tendo	como	base	a	comunidade,	e	os	servi-
ços	de	atenção	à	 família	precisam	ser	uma	
referência	 conhecida	 da	 população,	 o	 que	
pressupõe	regularidade	no	cuidado	prestado	
(CARVALHO,	1995).	O	processo	de	cuidar	
da	 família	 pode	 ser	 entendido	 como	 uma	
metodologia	de	ação	baseada	em	um	refe-
rencial	teórico,	isto	é,	o	profissional	tem	de	
ser	competente	em	acessar	e	 intervir	com	
as	famílias	num	relacionamento	cooperativo	
-	profissional/família,	tendo	como	base	uma	
fundamentação	 teórica.	 Nesse	 sentido,	 o	
profissional	 precisa	 levar	 em	 conta	 os	 co-
nhecimentos	 científicos	 e	 tecnológicos	 das	
diversas	percepções	que	tem	frente	ao	grupo	
familiar	(BOUSSO;	ÂNGELO,	2001).

Como	referencial,	utilizou-se,	neste	es-
tudo,	a	abordagem	sistêmica,	que	se	interes-
sa	pelas	relações	entre	os	diferentes	sistemas	
e	subsistemas	presentes	no	sistema	familiar	
para	compreender	melhor	o	funcionamento	
de	cada	um	deles.

Na	abordagem	sistêmica,	o	indivíduo	não	
está	 limitado	por	seu	corpo.	Nele	 inclui-se	
tudo	aquilo	com	que	o	sujeito	interage,	não	
se	 limita	 à	 família	 nuclear	ou	extensa,	mas	
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inclui-se	todo	o	conjunto	de	vínculos	inter-
pessoais	do	sujeito	–	família,	amigos,	relações	
de	trabalho,	estudo,	inserção	comunitária	e	
práticas	sociais	(GALERA;	LUIS,	2002;	SLU-
ZKI,	1997).

Em	alguns	estudos,	como	os	de	Duha-
mel	(1995),	Kent-Wilkinson	(1999),	Galera	
(2002),	Zuze,	Rossato	e	Backes	(2002),	Fili-
zola,	Ribeiro	e	Pavarini	(2003),	encontramos	
a	aplicação	da	abordagem	sistêmica	em	famí-
lias	com	portadores	de	transtorno	psiquiá-
trico	como	um	método	para	intervenção	da	

Equipe	de	Saúde,	utilizando	principalmente	
o	Modelo	Calgary	de	Avaliação	e	Intervenção	
na	Família,	que	permite	apreender	a	família	
como	 um	 sistema,	 identificar	 seus	 proble-
mas	de	saúde,	seus	recursos	para	enfrentar	
os	 problemas	 e	 os	 suportes	 comunitários	
disponíveis.	 Esse	 modelo	 foi	 proposto	 por	
pesquisadores	da	Universidade	de	Calgary,	
no	Canadá,	e	tem	sido	muito	utilizado	por	
enfermeiros,	pois	facilita	a	organização	dos	
dados	para	olhar	a	família	como	um	todo	e	
orienta	a	intervenção.

Estrutural

Funcional

Interna

Externa

Contexto

Instrumental

Expressiva

Atividade de vida diária

Avaliação da Família De desenvolvimento
Estágios
Tarefas
Vínculos

Comunicação emocional
Comunicação verbal
Comunicação não-verbal
Comunicação circular
Solução de problemas
Papéis
Influência e poder
Crenças
Alianças e uniões

Etnia
Raça
Classe social
Religião e espiritualidade
Ambiente

Limites
Famílias extensas
Sistemas mais amplos

Composição familiar
Gênero
Orientação sexual
Ordem de nascimento
Sub-sistemas

Diagrama	ramificado	do	MCAF	–	Wright,	L.M.;	Leahey,	M.	2002.
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O	Programa	Saúde	da	Família,	após	ser	
implantado,	 faz	 emergir	 desafios	 gerados	
pela	 realidade	 urbana	 que	 requerem	 uma	
ação	 intersetorial	 mais	 efetiva,	 pois	 apare-
cem	situações	de	abuso	de	álcool	e	drogas,	
violência	intrafamiliar,	inclusão	do	portador	
de	 transtorno	 psiquiátrico,	 gerando	 novas	
exigências	no	cotidiano	do	trabalho	(SOUSA,	
2000).

Permeando	a	concepção	de	estruturação	
das	políticas	de	saúde	mental,	reside	a	noção	
de	 rede	 de	 saúde	 mental,	 orientada	 pelos	
princípios	de	acolhida,	vínculo,	responsabili-
dade	e	contrato	de	cuidado.	Devido	a	isso,	no	
final	do	ano	de	2003,	implantou-se	o	projeto	
de	ações	de	saúde	mental	na	atenção	à	saúde	
da	 família,	 tendo	 como	 objetivo	 estimular	
a	 inclusão	 das	 ações	 de	 saúde	 mental	 na	
Atenção	Básica,	 focadas	no	território,	com	
a	garantia	da	escuta,	do	vínculo	e	da	respon-
sabilização,	compondo	uma	rede	de	serviços	
substitutivos	 ao	 modelo	 hospitalocêntrico,	
oferecendo	consultas	médicas	(clínicas	e	psi-
quiátricas),	consultas	de	enfermagem,	visitas	
domiciliares	e	acompanhamento	às	famílias.	
Através	do	projeto,	identificou-se	o	portador	
de	transtornos	psiquiátricos	graves	e	iniciou-
se	a	intervenção	pactuada	no	projeto.

Entre	as	propostas	do	segundo	ano	da	
Residência,	estava	um	curso	sobre	aborda-
gem	 sistêmica	 de	 intervenção	 em	 família.	
Durante	o	curso,	aprendemos	a	como	inte-
ragir	com	as	famílias	através	de	instrumentos	
como	 o	 genograma	 e	 ecomapa,	 podendo,	
assim,	 iniciarmos	 uma	 apropriação	 do	 re-
ferencial	 teórico	 que	 subsidiaram	 nossas	
práticas	posteriores.	A	experiência	permitiu	
visualizar	 como	 funcionavam	 as	 famílias	 e	

planejar	intervenções	conforme	as	necessida-
des	dos	integrantes,	através	da	avaliação	do	
sistema	familiar.	Assim,	surgiu	o	interesse	em	
implantar	a	abordagem	sistêmica	em	famílias	
com	portadores	de	transtornos	psiquiátricos	
graves,	com	o	objetivo	de	aproximá-las	da	
equipe	de	saúde	e	proporcionar	um	melhor	
planejamento	dos	cuidados	ao	portador	de	
transtorno	e	sua	família.

METODOLOGIA

O	 Modelo	 de	 Avaliação	 da	 Família	 -	
MCAF	 focaliza	 o	 sistema	 familiar	 sob	 três	
óticas:	estrutural,	com	a	construção	do	ge-
nograma	e	do	ecomapa;	do	desenvolvimento,	
com	a	definição	do	estágio	do	ciclo	de	vida	
familiar,	tarefas	e	vínculos;	e	funcional,	com	
o	 reconhecimento	dos	 tipos	de	 comunica-
ções	 e	 papéis	 dentro	 do	 sistema	 familiar,	
conforme	apontado	em	diagrama	proposto	
por	Wright	e	Leahey	(2002).

O	 Modelo	 Calgary	 de	 Intervenção	 na	
Família	-	MCIF	estabelece	métodos	para	pro-
vocar	mudanças,	através	de	intervenções	nos	
três	domínios	do	funcionamento	familiar:	

Domínio Cognitivo – oferecendo novas idéias, 
informações e opiniões; 

Domínio Afetivo – reduzindo ou aumentando 
emoções que podem bloquear as tentativas 
da família de solucionar os problemas; e 

Domínio Comportamental – ajudando os mem-
bros da família a interagir e comportar-se 
de modo diferente em relação uns aos 
outros (WRIGHT; LEAHEY, 2002).
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Genograma e Ecomapa – instrumentos 
para avaliação de famílias

O	genograma	é	a	elaboração	da	árvore	
da	família.	É	um	resumo	clínico	que	permite	
à	equipe,	que	desconhece	todo	o	caso,	adqui-
rir,	de	forma	rápida,	uma	grande	quantidade	
de	 informações	 sobre	 uma	 família,	 tendo	
uma	 visão	 dos	 problemas	 potenciais.	 Esse	
instrumento	pode	ajudar	a	equipe	de	saúde	
a	 pensar	 de	 maneira	 sistêmica	 as	 relações	
familiares,	 que,	 muitas	 vezes,	 interferem	
na	 vida	 dos	 pacientes	 e	 estão	 diretamente	
relacionadas	 com	 sua	 saúde	 ou	 doença	
(MCGOLDRICK;	GERSON,	1987).	Quando	
o	 genograma	 está	 completo,	 a	 equipe	 de	
saúde	guarda	uma	cópia	e	dá	o	original	para	
o	cliente.

O	 ecomapa	 provê	 uma	 visão	 geral	 da	
família,	desenhando	as	conexões	produtoras	
de	estresse	e	suporte	entre	a	família	e	seu	
mundo,	 organiza	 e	 apresenta	 coincidente-
mente	 muitas	 informações	 concretas/reais	
e	os	relacionamentos	entre	muitas	variáveis	
numa	 dada	 situação.	 A	 estrutura	 ecológica	
vê	a	família	como	um	microssistema	contido	
dentro	 ou	 alinhado	 em	 um	 sistema	 maior.	
O	 microssistema	 família	 existe	 na	 cultura	
em	ambiente	imediato,	dentro	do	qual	cada	
um	dos	membros	cumpre	seu	papel,	e	esse	
sistema	família	é	alinhado	num	sistema	maior	
como	a	vizinhança.	O	tamanho	do	sistema	
torna-se	maior,	 isto	é,	 local,	país,	estado	e	
instituições,	 que	 restringem	 ou,	 de	 outro	
modo,	 afetam	 indivíduos	 e	 famílias	 (ROSS;	
COOB,	1990).

Local do Estudo

O	estudo	foi	realizado	em	uma	Unidade	
de	Saúde	da	Família,	onde	está	em	vigor	o	
Projeto	de	Ações	em	Saúde	Mental	no	mu-
nicípio	 de	 Pelotas-RS,	 durante	 o	 primeiro	
semestre	de	2004.	A	área	adscrita	foi	dividida	
em	 quatro	 microáreas,	 conseqüentemente	
quatro	agentes	comunitários	de	saúde,	uma	
médica	e	uma	enfermeira	do	PSF,	 respon-
sáveis	 pelo	 acompanhamento	 mensal	 das	
famílias,	e,	ainda,	uma	enfermeira	residente	
em	Saúde	da	Família	e	um	médico	residente	
em	 Medicina	 Preventiva	 e	 Social	 em	 cada	
microárea.

Definiu-se	acompanhar	famílias	em	que,	
entre	seus	membros,	havia,	no	mínimo,	um	
portador	 de	 transtorno	 psiquiátrico	 grave,	
elaborando-se	 inicialmente	 um	 cadastro	
composto	 por	 42	 pacientes.	 Para	 identi-
ficarem-se	 as	 famílias,	 iniciou-se	 por	 uma	
microárea,	onde	se	visitou	todas	as	famílias	
com	portador(es)	de	transtorno	psiquiátrico	
grave.	Para	 fins	deste	artigo,	selecionou-se	
uma	família	que	se	enquadrou	nos	seguintes	
critérios	 estabelecidos	 previamente:	 a	 fa-
mília	estar	sendo	acompanhada	na	Unidade	
Básica	de	Saúde,	onde	foi	feito	o	estudo;	o	
familiar	portador	de	transtorno	psiquiátrico	
ser	egresso	de	hospitalização	psiquiátrica;	a	
família	contar	com	no	mínimo	duas	pessoas	
durante	as	entrevistas;	e	que	todos	concor-
dassem	que	os	dados	coletados	fossem	pu-
blicados,	respeitando	o	sigilo	e	o	anonimato.	
Foram	respeitados	os	procedimentos	éticos	
previstos	na	legislação	brasileira	vigente,	que	
regulamenta	a	pesquisa	em	seres	humanos.
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Os	 dados	 foram	 coletados,	 obedecen-
do-se	 a	 uma	 programação	 para	 organizar	
o	 roteiro	das	 entrevistas;	 no	primeiro	mo-
mento,	realização	de	uma	preparação	para	a	
entrevista	(Anexo	I),	em	seguida,	um	resumo	
pós-entrevista	(Anexo	III)	e,	no	decorrer	dos	
encontros,	 aplicaremos	 questionamentos	
para	avaliação	no	que	se	refere	à	estrutura,	
ao	 desenvolvimento	 e	 à	 funcionalidade	 da	
família	(	Anexo	II).

AVALIAÇÃO	ESTRUTURAL	DA	
FAMíLIA	

Conhecendo a Família de “Saul” e 
“Lena”

Saul	e	Lena	moram	juntos	há	4	anos	e	
não	têm	filhos.	Ele	tem	uma	dificuldade	de	
locomoção	devido	à	osteomielite	no	mem-
bro	inferior	direito,	estudou	até	a	3ª	série	e	
tem	um	filho	de	25	anos	que	mora	em	Santa	
Vitória	do	Palmar	e	que	às	vezes	o	visita.	Ela	
nunca	freqüentou	a	escola	e	tem	dois	filhos	
de	pais	diferentes,	um	rapaz	de	24	anos	e	
uma	garota	de	19	anos	que	não	a	procuram	
há	 anos.	 O	 casal	 mora	 na	 casa	 da	 mãe	 de	
Saul,	juntamente	com	as	duas	irmãs,	a	irmã	
mais	velha	que	apresentou	CA	mamário	e	a	
irmã	cuidadora.	Saul	teve	cinco	internações	
psiquiátricas,	a	última	foi	há	20	anos.	Está	em	
uso	 de	 Neozine,	 6	 gts	 à	 noite1,	 Diazepan,	
20	mg/dia2	e	Hidroclorotiazida,	50	mg/dia3.	

A	 irmã	 cuidadora	 refere	 que	 Saul	 é	 muito	
nervoso,	 brigão	 e	 não	 consegue	 parar	 de	
beber;	ele	adora	compor	canções:	seu	sonho	
é	poder	gravar	um	CD	com	as	músicas	de	
sua	autoria.	Lena	é	mais	calma	e	serena,	po-
rém	teve	26	internações	psiquiátricas,	e	nos	
últimos	quatro	anos	que	está	vivendo	com	
Saul,	só	teve	3	internações;	está	em	uso	de	
Haldol,	 10	 mg/dia4,	 Biperideno,	 4	 mg/dia5,	
Diazepan,	 20	 mg/dia	 e	 Hidroclorotiazida,	
50	 mg/dia	 (CORDIOLI,	 2000;	 KAPLAN;	
SADOCK,	1998).

Ela	 tinha	seis	 irmãos,	dos	quais	quatro	
suicidaram-se,	um	está	internado	no	Hospi-
tal	Psiquiátrico,	e	o	outro	é	alcoolista,	com	
quem	morou	até	começar	a	viver	com	Saul.	
Logo	no	inicio	do	trabalho,	Lena	queixava-
se	 de	 fortes	 dores	 abdominais,	 ficando	 o	
tempo	todo	deitada.	Então	agendamos	uma	
visita	do	médico,	que	encaminhou	Lena	para	
internação	clínica.	Durante	o	período	de	in-
ternação,	foram	realizadas	visitas	a	Lena	no	
Hospital	Geral,	pois	a	família	nos	procurou	
referindo	que	não	estava	sendo	fornecida	a	
medicação	psiquiátrica	para	ela,	e	os	familia-
res	estavam	receosos	quanto	à	possibilidade	
de	que	ela	apresentasse	uma	crise,	e,	após	
várias	intervenções,	conseguiu-se	conversar	
com	o	médico	responsável	e	retomar	o	tra-
tamento.	Observou-se	a	grande	quantidade	
de	casos	de	câncer	na	 família,	um	total	de	
nove	 casos,	 sendo	 claramente	 evidenciada	
a	preocupação	que	todos	têm	com	relação	
a	isso.	A	idéia	de	“casa	dos	cuidados”	ficou	

1	 Neuroléptico indicado no tratamento das psicoses com presença de delírios e alucinações.
2	 Benzodiazepínico indicado como sedativo, para alívio da ansiedade nos estados psicóticos e neuróticos.
3	 Diurético indicado no tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica.
4	 Neuroléptico indicado para delírios e alucinações, principalmente em esquizofrenia aguda ou crônica.
5	 Anti-parkinsoniano, indicado em sintomas extrapiramidais induzidos por uso de neurolépticos.
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evidente,	pois	os	membros	doentes	da	famí-
lia	se	entregam	aos	cuidados	de	Inga,	como	
aconteceu	com	Neila,	que,	após	a	descoberta	
do	câncer	mamário,	foi	morar	com	a	mãe	e	
permanece	 na	 casa,	 mesmo	 depois	 de	 ter	
realizado	a	cirurgia.	Houve	várias	perdas	na	
família	em	curto	prazo	de	tempo,	e	a	mãe	
de	Saul,	com	96	anos,	é	extremamente	forte,	
segundo	 os	 filhos,	 mas	 está	 apresentando	
sérios	problemas	de	saúde	devido	a	câncer	
de	 pele	 e	 outras	 complicações,	 deixando	
os	filhos	preocupados	e	angustiados	com	a	
possibilidade	da	perda	da	mãe.	Saul	ficou	sem	
beber	 por	 aproximadamente	 40	 dias,	 não	
procurando	a	amante	durante	esse	tempo,	
e	recebeu	orientações	sobre	os	serviços	ofe-
recidos	no	Centro	de	Atenção	Psicossocial	
Álcool	e	Drogas	-	CAPSAD.	Saul	procurou	
o	serviço	dos	Alcoólicos	Anônimos,	mas	não	
ficou	 motivado,	 pois,	 na	 mesma	 semana,	
apresentou	uma	recaída,	apesar	de	 todo	o	
incentivo	recebido	das	irmãs	e	esposa,	que	
estavam	dispostas	a	participar	do	serviço	para	
ajudá-lo.	Observa-se,	na	família,	uma	centra-
lização	das	atividades	de	casa	e	cuidados	com	
a	saúde	em	Inga,	e	os	demais	integrantes	da	
casa	 não	 se	 preocupavam	 muito	 com	 essa	
sobrecarga	sobre	ela.	Incentivou-se	a	divisão	
de	tarefas	entre	os	membros	da	família	e	a	
responsabilizar	cada	um,	e	tanto	Saul	quanto	
Lena	integraram	a	rotina	da	casa	e	realizaram	
algumas	tarefas.	Ao	falar	do	futuro,	Saul	refe-
re	que,	após	a	morte	da	mãe,	não	pretende	
continuar	morando	na	casa,	e	que	gostaria	
de	ir	para	Santa	Vitória	do	Palmar/RS	morar	
perto	do	filho,	mas	Lena	manifesta-se	con-
trária	ao	companheiro	e	refere	que	pretende	

ficar	na	casa	por	ser	vontade	de	Dona	Doca	
que	todos	continuassem	morando	juntos.	A	
irmã	cuidadora	refere	que	pretende	ficar	na	
casa	e	continuar	sua	vida.	Saul	revelou	que,	
para	a	irmã,	seria	mais	fácil	ficar	na	casa,	pois	
durante	muitos	anos	trabalhou	em	casa	de	
família,	ocasião	em	que	convivia	com	a	mãe	
poucas	 horas	 por	 dia,	 e	 que	 somente	 nos	
últimos	quatro	anos	está	diariamente	com	a	
mãe,	diferentemente	dele	que	conviveu	com	
a	mãe	nas	24	horas	do	dia	durante	todos	es-
ses	anos.	Saul	refere	que	é	ele	quem	mais	vai	
sentir	a	morte	da	mãe	devido	à	proximidade.	
Explicou-se	que	o	fato	de	nunca	ter	saído	de	
perto	da	mãe	não	faz	dele	o	filho	que	mais	
vai	sofrer,	mas	o	que	sentirá	mais	dificulda-
des	em	adaptar-se	à	nova	fase,	pois	a	dor	da	
perda	é	igual	em	todos	os	filhos.	A	família	é	
evangélica	há	mais	de	30	anos;	Dona	Doca	é	
muito	religiosa,	e,	devido	à	impossibilidade	
de	ir	à	igreja,	os	pastores	vêm	ao	domicílio	
para	rezar	com	ela.	A	irmã	cuidadora	relata	
que	todos	sofrem	quando	a	mãe	fica	doente,	
mas	a	mais	afetada	é	ela	mesma,	pois	é	ela	
quem	cuida	da	mãe	dia	após	dia.	A	família	está	
passando	por	um	momento	difícil	com	a	re-
caída	de	Saul:	ele	torna-se	agressivo	quando	
está	alcoolizado,	deixando	a	irmã	cuidadora	
preocupada	com	a	saúde	de	todos	na	casa.	
Conversou-se	sobre	a	possibilidade	de	uma	
breve	internação	de	Saul	para	desintoxicação,	
pois	ele	não	consegue	 ficar	em	abstinência	
por	muito	tempo	e	pelo	constrangimento	e	
humilhação	por	que	a	família	está	passando	
no	momento.	Ofereceu-se	apoio	e	suporte	à	
família	para	agilizar	a	internação	de	Saul	para	
fins	de	desintoxicação.
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AVALIAÇÃO	DE	
DESENVOLVIMENTO	DA	FAMíLIA

A	família	estudada	está	no	estágio	tardio	
da	vida,	segundo	a	sistematização	dos	estágios	
no	ciclo	de	vida	familiar	(CARTER,	1998).	A	
família	de	Saul	e	Lena	está	enfrentando	a	pro-
babilidade	da	perda	do	progenitor,	fato	que	se	
aproxima	a	cada	dia	devido	à	idade	avançada	
de	Dona	Doca,	e	à	preocupação	com	o	futuro	
da	família	após	o	falecimento	da	idosa.

À	medida	que	se	envelhece,	sofrem-se	
perdas	 ao	 mesmo	 tempo	 em	 que	 apare-
cem	 oportunidades	 de	 substituição	 para	
essas	 perdas,	 como	 a	 inclusão	 de	 filhos	 e	
netos.	Contudo,	o	sentimento	de	vazio	e	as	
lembranças	 ficam	 muito	 vivas	 no	 idoso.	 A	
depressão,	que	se	instala	em	muitos	idosos	

de	maneira	opressiva,	emana	da	solidão	e	da	
conseqüente	perda	de	papéis,	de	lembranças,	
de	funções	e	de	identidade,	abalando,	muitas	
vezes,	o	convívio	familiar	(SLUZKI,	1997).

Percebe-se	o	contrário	nesta	família,	pois	o	
idoso	não	perdeu	seu	papel:	na	família	de	Saul	e	
Lena,	embora	Dona	Doca	seja	dependente	dos	
filhos	devido	à	sua	dificuldade	de	locomoção,	
ela	ainda	exerce	domínio	sobre	a	casa	e	sobre	
o	comportamento	dos	filhos,	dando	opiniões	
sobre	todos	os	assuntos	familiares.	

O	vínculo	dos	filhos	em	relação	aos	pais	
é	de	interdependência.	A	mãe	exerce	papel	
dominador	sobre	os	filhos,	mas	ela	também	
depende	dos	filhos	para	não	perder	suas	fun-
ções	e	sua	identidade	no	grupo	familiar.

O	fato	de	a	saúde	de	Dona	Doca	estar	
debilitada	gerou	uma	preocupação	com	rela-
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ção	ao	futuro	dos	filhos.	Dona	Doca	relatou	
o	desejo	que	o	filho	continuasse	morando	na	
casa	junto	com	as	irmãs	e	a	esposa.	

AVALIAÇÃO	FUNCIONAL	DA	
FAMíLIA

A	avaliação	 funcional	da	 família	ocorre	
através	 da	 observação	 do	 funcionamento	
familiar	 a	 partir	 de	 visitas,	 levando-se	 em	
consideração	todos	os	pontos	fortes	e	fracos	
que	 mantêm	 o	 sistema	 familiar	 (WRIGHT;	
LEAHEy,	2002).

No	 funcionamento	 da	 família,	 algumas	
alterações	 ocorreram	 na	 realização	 das	

atividades	rotineiras:	Saul	e	Lena	não	se	en-
volviam	muito	com	as	tarefas	da	casa,	mas,	
após	algumas	conversas	sobre	responsabili-
zação,	eles	começaram	a	participar	de	tarefas	
simples,	como	colocar	a	roupa	na	máquina	
de	lavar	e,	após,	estendê-la	no	varal.	Entre-
tanto	todos	os	cuidados	à	Dona	Doca	ainda	
são	 realizados	pela	 irmã	cuidadora,	que	 se	
responsabiliza	por	alimentar,	banhar,	vestir	
e	 medicar	 a	 mãe,	 pois	 tanto	 Saul	 quanto	
Lena	não	se	acham	suficientemente	capazes	
de	desenvolver	todos	os	cuidados	com	efi-
ciência.	Outro	fato	importante	que	alterou	
as	atividades	da	casa	é	a	abstinência	de	Saul,	
que,	desde	então,	começou	a	ajudar	mais	e	
a	preocupar-se			com	a	saúde	da	mãe.
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Com	relação	ao	padrão	de	comunicação	
da	família	estudada,	eles	demonstraram	se-
renidade	durante	as	conversas:	existia	uma	
comunicação	direta	e	clara,	falavam	sobre	a	
família	de	maneira	natural	e	respondiam	aos	
questionamentos	sem	esperar	a	resposta	uns	
dos	outros.

Atualmente	na	família	de	Saul	e	Lena,	as	
relações	são	mais	afetuosas,	mas,	durante	o	
período	em	que	Saul	bebia,	havia	um	senti-
mento	de	raiva	por	parte	de	Inga	e	Neila,	que	
expressavam	suas	emoções	para	exercerem	
alguma	mudança	no	irmão.

Claramente	se	identifica	que,	na	família	
de	Saul	e	Lena,	a	solução	dos	problemas	está	
centralizada	na	irmã	cuidadora	que	também	
procura	 dividir	 os	 problemas	 com	 a	 irmã	
mais	velha	e,	sempre	que	necessita,	procura	
auxílio	 na	 Unidade	 Básica	 de	 Saúde.	 Essa	
família	depende	bastante	desse	serviço	para	
os	atendimentos	relativos	à	saúde.	

Na	família	de	Saul	e	Lena,	a	irmã	cuida-
dora	(Inga)	exerce	poder	em	relação	às	ques-
tões	de	doença:	é	ela	quem	toma	iniciativa	
de	chamar	atendimento	médico,	conversar	
com	o	profissional	de	saúde,	agilizar	exames	
e	comprar	medicamentos,	embora	na	família	
as	decisões	que	devem	ser	 tomadas	 sejam	
discutidas	por	todos	os	integrantes	da	casa.	

Com	 relação	 às	 crenças,	 na	 família	 de	
Saul,	 todos	 acreditam	 que	 a	 religiosidade	
mantém	a	família	organizada	e	forte,	e	que,	
sem	o	apoio	dos	pastores	de	sua	Igreja	(Evan-
gélica),	a	família	já	estaria	desunida.	

Também	se	verificam	as	alianças	familia-
res:	Inga	alia-se	a	Neila,	utilizando	a	mãe,	que	
é	idosa	e	debilitada,	para	pressionar	o	irmão	a	
enfrentar	o	tratamento	para	o	alcoolismo.

INTERVENÇÕES	REALIZADAS	NA	
FAMíLIA	DE	SAUL	E	LENA

Durante	as	visitas,	foram	realizadas	inter-
venções	na	família.	Através	de	perguntas	cir-
culares	investigaram-se	os	relacionamentos	
entre	os	indivíduos,	fatos,	idéias	e	crenças.	Os	
questionamentos	foram	um	convite	para	que	
todos	visualizassem	seus	problemas	de	um	
modo	novo	e,	em	seguida,	as	novas	soluções.	
Assim,	realizou-se	a	intervenção,	abrangendo	
os	três	domínios	do	funcionamento	familiar	
(cognitivo,	afetivo	e	comportamental),	pro-
curando	desencadear	mudanças	em	um	ou	
mais	domínios	(WRIGHT;	LEAHEy,	2002).

Na	família	de	Dona	Doca,	realizaram-se	
intervenções	 nos	 três	 domínios	 do	 funcio-
namento	 familiar:	 cognitivo	 –	 ofereceu-se	
informação	 para	 mudar	 a	 maneira	 como	 a	
família	 enxergava	 os	 problemas	 de	 saúde,	
principalmente	 sobre	 tratamento	 medica-
mentoso;	afetivo	–	trabalhou-se	com	alívio	do	
isolamento,	 enfrentamento	 da	 possibilidade	
de	morte	de	um	membro	da	família	e,	ainda,	
incentivaram-se	os	membros	da	família	a	ou-
virem	as	preocupações	e	sentimentos	de	cada	
um;	comportamental	–	estimularam-se	a	res-
ponsabilização	de	todos	os	membros	da	casa	
e	a	divisão	de	tarefas	da	rotina	doméstica.

CONSIDERAÇÕES	FINAIS

A	realização	deste	estudo	possibilitou-
nos	 a	 aprendizagem	 de	 um	 método	 para	
avaliar	o	sistema	familiar	e	logo	após	intervir	
conforme	os	problemas	que	emergiram.	O	
método	favorece	aos	profissionais	de	saúde	
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a	interação	com	o	cliente	doente	e	seu	grupo	
familiar,	formando,	assim,	uma	rede	de	aten-
ção	voltada	à	promoção	da	saúde	em	todos	
os	membros	da	família.

O	 Modelo	 Calgary	 de	 Avaliação	 e	
Intervenção	 em	 Famílias	 pode	 auxiliar	 os	
profissionais	de	saúde	a	compreender	alguns	
pensamentos,	 comportamentos	 e	 crenças	
das	famílias:	permitiu-nos	o	estabelecimento	
de	um	plano	de	cuidados	e/ou	 intervenção	
na	família,	gerando	mudanças.

Tornou-se	evidente	que	a	enfermagem	
tem	disposto	desse	modelo	de	avaliação	e	

intervenção	nas	famílias	acompanhadas	pela	
Atenção	Básica,	devido	aos	inúmeros	artigos	
e	 literatura	encontrados	abordando	a	utili-
zação	desses	instrumentos	por	enfermeiras.	
Observou-se	 uma	 considerável	 melhora	
no	relacionamento	profissional/cliente	e	na	
qualidade	 da	 assistência	 prestada	 à	 família,	
pois	se	consegue	atentar	para	os	problemas	
em	potencial.

Sugerimos	a	utilização	desse	modelo	por	
profissionais	de	saúde	na	sua	prática	assisten-
cial,	enriquecendo	o	cuidado	prestado	e	garan-
tindo	a	escuta	e	o	vínculo	com	as	famílias.

Intervenção reslizada durante as 
entrevistas:

-	 Contato	telefônico	e	visita	ao	hospital	
para	restabelecer	o	tratamento	psiqui-
átrico

-	 Incentivo	para	a	abstinência	e	esclare-
cimento	sobre	CAPS	AD,	com	estabe-
lecimento	de	prioridades.

-	 Orientações	 quanto	 à	 organização	 da	
família	e	responsabilização	de	todos	os	
integrantes.

-	 Incentivo	à	divisão	de	tarefas	e	respon-
sabilização	 de	 casa	 membro	 com	 as	
obrigações	da	casa.

-	 Organização	de	uma	escala	de	atendi-
mento	à	Dona	Doca,	incluindo	todos	os	
membros	da	casa.

Problemas levantados durante as 
entrevistas:

-	 Internação	de	Lena,	suspensão	da	me-
dicação	psiquiátrica

-	 Alcoolismo	e	relação	extraconjugal	de	
Saul.

-	 Proximidade	da	morte	de	Dona	Doca.

-	 A	irmã	cuidadora	sebrecarregada	com	
todas	as	tarefas	da	casa,	enquanto	que	
Saul	 e	 Lena	 não	 se	 responsabilizavam	
por	nenhuma	obrigação.

-	 Esgotamento	da	irmã	cuidadora.



| lucimar da silVa moura, luciaNe prado KaNTorsKi, sueli aparecida frari Galera138

BoleTim da saúde | porTo aleGre | Volume 18 | Número 1 | JaN./JuN. 2004

ANEXO	1

Formulário de preparação da entrevista. Pré-sessão

Família:		 Entrevistador:

Entrevista:		 Fonte	de	Referência:

Data:

Genograma	e	ecomapa	Problema	apresentado	pela	família:

Resumo	dos	principais	pontos	da	entrevista	anterior	e	intervenções:

Referência	de	dois	artigos	úteis	para	a	preparação	da	entrevista	e	justificativa	para	utilizá-
los:

Hipóteses	(crença	que	perpetua	o	problema	–	problema	que	perpetua	a	crença):

Hipóteses	sistêmicas	 (como	o	problema	mantém	o	sistema	e	como	o	sistema	mantém	o	
problema):

Questões	para	validar	ou	rejeitar	as	hipóteses:

Plano	para	esta	entrevista:

Outras	anotações	importantes:

ANEXO	2

Questionário de Avaliação

Questionário	dirigido	à	família

•	 Considerando	a	nossa	entrevista	passada,	eu	gostaria	que	vocês	comentassem	os	pro-
blemas	apresentados	pela	família	(apresentar	resumo).

•	 Considerando	a	nossa	entrevista	passada,	eu	gostaria	que	vocês	comentassem	o	que	
a	enfermeira	fez	ou	disse	que	ajudou	vocês?	Como	ajudou?	Como	você	sabe	que	aju-
dou?

•	 Agora,	eu	gostaria	que	vocês	comentassem	o	que	a	enfermeira	fez	ou	disse	que	ajudou	
pouco	ou	não	ajudou	vocês?	Como	você	sabe	que	não	ajudou?	Por	que	não	ajudou?

•	 Você	gostaria	de	fazer	mais	algum	comentário	sobre	o	nosso	encontro	anterior?
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ANEXO	3

Formulário para resumo do encontro. Pós-sessões

Nome	da	família:	 	 	 	 Familiares	que	participaram:

Data:	 	 	 	 	 	 Entrevistador:

Entrevista:

Problemas	apresentados	pela	família:

Impacto	da	última	entrevista	sobre	a	família:

Novo	desenvolvimento	dentro	da	família	depois	da	última	entrevista:

Acontecimentos	significativos	da	entrevista:

Crenças	que	ajudam	e	que	não	ajudam	a	família:

Novas	hipóteses	suscitadas	pela	entrevista:

1)	 Hipótese	sobre	a	reciprocidade	entre	a	problemática	de	saúde	e	a	dinâmica	familiar.

2)	 Hipótese	 sobre	 a	 ligação	entre	 as	mudanças	 relatadas	pela	 família	 e	 as	 intervenções	
durante	a	entrevista.

3)	 Intervenções	de	enfermagem	durante	e	ao	final	da	entrevista	e	justificativa.
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RESUMO 
O objetivo deste texto é, ao mesmo tempo, 
contextualizar e apresentar perspectivas técnico-
políticas para a adoção de estratégias e ações 
em saúde que melhor visualizem a interface 
Saúde Mental e Atenção Básica, firmem 
convicções em torno da concepção e organização 
do sistema de saúde, operem reformas parciais 
orientadas por um modelo de Gestão em Saúde 
e, com essa base, poder formular e implementar 
políticas que, ao incidirem sobre pontos críticos 
da organização desse sistema, sejam capazes de 
criar novas dinâmicas de trabalho. Assim, este 
artigo foi elaborado em um contexto bastante 
reflexivo, tanto sobre os textos que o balizam 
quanto dos inúmeros apontamentos que 
registram as reuniões de trabalho, os debates e 
cotejamentos que vêm sendo fomentados junto 
às instâncias governamentais comprometidas 
com este processo nesta Secretaria Estadual da 
Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS). A 
centralidade do texto é a necessidade de uma 
leitura crítica que revele os pressupostos 
técnicos, políticos, organizativos, sociais e 
epidemiológicos que fundamentam as propostas 
relatadas, conduzindo ao aprofundamento desta 
temática e à descoberta de que cada situação 
demanda tratamento específico no âmbito 
municipal/local, exige criatividade e esforço para 
buscar o melhor a ser feito em favor da 
promoção, prevenção e proteção da saúde da 
população.   
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Saúde mental, atenção básica 
 
 
 

 
 
ABSTRACT 
The goal of this work is, at the same time, 
contextualize and present technical and political 
perspectives for the adoption of health strategies 
and actions which better visualize the interface 
Mental Health and Primary Care, stable 
convictions around the conception and 
organization of the health care system, operate 
partial renovation by a Health Management 
Model, and based on these actions, have the 
possibility of formulating and implementing 
policies which, basing on critical organization 
points of that system, can create new work 
dynamics.  So, this article was developed in a 
reflexive context, both for the texts on which they 
are based on, and the innumerous minutes of the 
work meetings, debates and comparisons being 
promoted together with the governmental bodies 
linked to this process at Secretaria Estadual da 
Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS). It is 
necessary a critical reading of the text revealing 
the technical, political, organizational, social and 
epidemiological purposes of the proposals, 
leading to the discovery that each situation 
requires a specific treatment, at the 
municipal/local context, creativity and effort to do 
the best for the people’s health promotion, 
prevention and protection.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

A Organização Mundial de Saúde 

(OMS), em seu relatório de 2001 sobre a 

Saúde do Mundo, enfatiza que a Saúde 

Mental na Atenção Básica torna o 

atendimento mais efetivo, articula-o com as 

demais etapas da atenção à saúde, além 

de mobilizar a comunidade e ser 

economicamente favorável.  

A Secretaria Estadual da Saúde/RS 

(SES/RS) elegeu como uma de suas 

estratégias de ação o incremento da 

interface Saúde Mental e Atenção Básica 

(SMAB). Para tanto, constituiu um Grupo 

de Trabalho (GT), composto pelos atores 

governamentais diretamente envolvidos: 

Departamento de Ações em Saúde 

(Seções de Saúde Mental, DST/Aids, 

Saúde da Família), Escola de Saúde 

Pública do RS (Centro de Referência em 

Redução de Danos) e Centro de Saúde-

Escola Murialdo.  

O GT utilizou as seguintes 

estratégias: conhecer as experiências de 

SMAB existentes nos municípios 

brasileiros e seus referenciais teóricos, 

discutir o conceito de SMAB com base no 

SUS e priorizar uma forma de organização 

da atenção em Saúde Mental a partir da 

Atenção Básica.  

Este documento contempla a 

construção e articulação desses atores na 

pactuação de diretrizes para o 

planejamento conjunto de ações. O 

referido documento tem como base os 

princípios do SUS: integralidade, 

universalidade, eqüidade, 

descentralização, regionalização e controle 

social. Tais princípios são tomados como 

norteadores da aproximação SMAB e 

discutidos quanto às suas diretrizes e 

estratégias para viabilização da inserção 

da saúde mental na rede básica.  

No seguimento, buscar-se-á 

organizar um encontro estadual, cujo 

objetivo será a pactuação desses 

conceitos, discussão das práticas e 

planejamento de ações de qualificação da 

rede. 

 
 

A Concepção de Saúde Orientada pelo 
SUS 

 
 
A partir dos anos 70, e mais 

fortemente nos anos 80, várias propostas 

de modificação do sistema sanitário foram 

se concretizando, o que resultou no 

Sistema Único de Saúde (SUS). O sistema 

de saúde até então vigente era calcado 

numa visão dualista do processo de saúde-

doença que direcionava as práticas 

sanitárias para uma assistência médica 

individual. A Constituição de 1988 e, 

posteriormente, as Leis 8.080 e 8.142 de 

1990 estabeleceram uma série de 

princípios que orientaram a implantação do 

SUS. Este último expressa um novo 

modelo de conceber saúde e de prática 

sanitária que passa a ser orientado pela 

visão de integralidade (CURSO..., 1998). 
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A compreensão da integralidade da 

atenção está atravessada pelo 

entendimento de que o sujeito é um ser de 

amplas e diferentes necessidades que não 

podem ser tratadas de forma isolada e, por 

vezes, descontínua. Ao contrário, para que 

se possa planejar e garantir a promoção e 

exercício da saúde como qualidade de 

vida, é preciso gerar o máximo de 

interfaces possíveis, sejam estas entre as 

diferentes pastas e serviços que compõem 

o campo da saúde, ou com outros campos, 

como educação, assistência social, justiça 

e segurança, habitação e cultura. 

Quando compreendemos o conceito 

de saúde no seu espectro mais amplo, a 

saber, qualidade de vida, estamos fazendo 

ver e falar um conceito de saúde que 

rompe verdadeiramente com o regime e os 

saberes que dele se derivam, quando 

balizados na conceituação de saúde 

orientada na dualidade do normal e 

patológico.  

Canguilhem (2000, p. 100) 

esclarece-nos que o sentido médico-

científico dado à palavra normal foi 

construído em forma de conceito de 

maneira bastante equivocada. Para o 

autor,  
 

[...] é a vida em si mesma e não a apreciação 
médica que faz do normal biológico um 
conceito de valor e não um conceito de 
realidade estatística. Isso porque, para o 
médico, a vida não é um objeto, é uma 
atividade polarizada, cujo esforço espontâneo 
de defesa e de luta contra tudo que é valor 
negativo é prolongado pela medicina que lhe 
traz o esclarecimento da ciência humana, 
relativo, mas indispensável. 

 

Deste modo, é importante situar as 

possíveis conseqüências dessa dualidade, 

por exemplo, presente na diferença entre 

anormal e anomalia nas práticas em 

saúde, o que pode produzir efeitos 

desastrosos. Assim como a doença já 

esteve atribuída às noções de castigo e 

pecado, considerar anomalia (relativa à 

desigualdade e, portanto, diferença) e 

anormal (que significa fora da lei, da 

norma) como sinônimos, significa dizer que 

a diferença é fora da lei, ou seja, em uma 

leitura que radicaliza essa compreensão 

para dar visibilidade a seus riscos, que 

diferença é erro, que diversidade é crime, 

pois fora da lei. Assim, nessa lógica, ser 

diferente seria estar errado, o que aponta 

uma aproximação maior com a moral do 

que com a saúde.  

A partir deste esclarecimento, torna-

se mais visível a compreensão de como se 

constrói e se fortalece um conceito de 

saúde pautado no normal e no anormal 

(patológico) e o quanto as práticas 

referendadas aí operam modos de 

exclusão a tudo que se produzir distante e 

diferente da norma vigente, como são 

compreendidos os estados de sofrimento 

psíquico do humano.  

A saúde mental, enquanto saúde, 

trata-se de uma capacidade de viver a 

vida, de poder de expressão, de 

participação, de pertencimento. A saúde é 

uma potência exercida pelo indivíduo ou 

pelo grupo no sentido de realizar 
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aspirações, satisfazer necessidades e 

também de lidar com o meio ambiente, 

sabendo enfrentar as adversidades e 

lutando pela qualidade de vida. O 

adoecimento está presente quando, de 

alguma forma, a pessoa ou o grupo está 

privado de condições de vida ou de 

trabalho ou limitado de se movimentar na 

vida, de circular, de se desenvolver, de 

expressar sua singularidade, seu potencial. 

Segundo Starfield (2002, p.21), saúde é 

“[...] um recurso para a vida diária, não o 

objetivo dela”.  

 Quando entendemos o estado de 

saúde, não a partir da vivência subjetiva da 

pessoa ou do grupo e das relações 

estabelecidas com o meio, mas sim a partir 

de critérios pré-determinados de 

normalidade, podemos estar exercendo o 

domínio sobre as formas de viver segundo 

expectativas e padrões sociais que 

conduzem a um sistema social pré-

concebido. Por exemplo, em um sistema 

social que valoriza a produtividade 

econômica como uma forma de expressão 

da saúde, uma pessoa que não produz 

segundo se espera poderá ser percebida 

como um doente. 
 

 O modelo corpo-instrumento, voltado para a 
produtividade, reflete-se também na forma da 
sociedade capitalista tratar seus elementos, 
quando, ao envelhecerem, diminui sua 
capacidade física de trabalho. Nesse período 
da vida, o indivíduo, por supostamente não 
poder participar de forma efetiva no processo 
de produção, é relegado ao ostracismo, 
perdendo seu sentido social ao retirar-se para 
a vida privada (GONÇALVES, 1994, p. 30). 

 

 Para Pinheiro (2001), a medicina 

ocidental contemporânea, ou a 

biomedicina, realiza um esforço sistemático 

em objetivar a doença do sujeito, 

destacando-a da pessoa enferma. A 

doença é dada como objeto e não como 

experiência na vida de pessoas singulares. 

 Segundo Mendes (1999), a 

concepção sobre o modo de se fazer 

saúde que deriva da biomedicina provém 

do início do século XX, com a publicação 

do Relatório Flexner, em 1910, pela 

Fundação Carnegie, um documento que 

obteve grande apoio financeiro de 

empresas privadas americanas. Tal 

documento expressava o entendimento do 

mecanismo de funcionamento do corpo 

humano tal como uma máquina, disponível 

para montagem e desmontagem, 

consertos, etc..; o reconhecimento da 

natureza biológica das doenças; a saúde 

entendida como um objeto individual; a 

percepção parcial do sujeito e o incentivo 

ao conhecimento especializado, 

proveniente da divisão técnica de trabalho; 

a tecnificação do ato médico, ou seja, a 

técnica mediando as relações entre médico 

e paciente; e a ênfase nos aspectos 

curativos, onde predominam o diagnóstico 

e a terapêutica em detrimento da causa. 

Todos os aspectos citados remetem a um 

conceito de saúde calcado na ausência de 

doença. 

A prática sanitária que não 

considera a saúde como produto social 

tende a excluir os componentes coletivos 
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da doença e a socialidade da saúde; é uma 

resposta social aos problemas de saúde da 

população concentrada na perda do estado 

de saúde e que oferece serviços de 

atenção médica. 

 A história da psiquiatria científica 

nos remonta a uma série de sintomas que 

se traduzem em um diagnóstico ou 

enquadramento da pessoa numa doença. 

A loucura passa a ser vista como uma 

doença. De acordo com Resende (2001), a 

prática psiquiátrica direcionava-se às 

funções de curar, recuperar a força de 

trabalho, abrir e criar novas fontes de 

trabalho para os profissionais de saúde 

mental e auto-reproduzir o próprio sistema 

de assistência e de setores da economia a 

ele ligados, tais como os hospitais e 

indústrias farmacêuticas, dessa forma, 

totalmente coerente com o sistema sócio-

econômico vigente. Aqueles que não 

conseguiam ser produtivos ou se adaptar à 

ordem social poderiam ser considerados 

anti-sociais. 

 Portanto, numa concepção de 

saúde mental como capacidade e acesso, 

a prática sanitária deve conceber meios de 

possibilitar a produção de saúde e não 

funcionar no sentido da reprodução social 

da exclusão. É um rompimento com a 

setorialização da realidade, uma busca por 

dar conta de um estado de saúde em 

permanente transformação:  

 
[...] saúde vista em sua positividade e como 
um processo que pode melhorar ou deteriorar 
conforme a ação de uma sociedade sobre os 
fatores que lhe são determinantes, sobre o 

estado de saúde acumulado e sobre as 
conseqüências da perda da saúde (MENDES, 
1999, p. 239). 

 
 Vista dessa forma, a saúde deixa de 

ser um setor isolado, focalizando apenas 

uma intervenção especializada sobre 

fatores específicos e passa a ser uma 

combinação de práticas de diversos 

setores da sociedade e uma combinação 

de diversas disciplinas do conhecimento 

(CURSO..., 1998). 

 
 
O Fazer Saúde na Perspectiva da 
Redução de Danos Ampliada – PRDA 

 

 

Ao longo dos últimos 20 anos, no 

contexto europeu, e dos últimos 14 anos 

no âmbito brasileiro, a Redução de Danos 

(RD) esteve associada, de forma central, a 

um conjunto de estratégias dirigidas à 

redução dos prejuízos vinculados ao uso 

de drogas injetáveis, como o HIV/Aids e 

Hepatites, principalmente através do uso 

compartilhado de agulhas e seringas. 

 Recentemente, no Brasil, tem-se 

ampliado o campo de intervenção das 

estratégias de RD, bem como alargado a 

compreensão a seu respeito. 

Paulatinamente, tem-se compreendido a 

Redução de Danos, muito mais como uma 

perspectiva, como um novo parâmetro no 

entendimento da problemática que envolve 

especificamente drogas e aids, e de 

maneira mais ampla, como um modo de 

operar saúde pública.  
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 Nesta direção, parte-se da 

problematização acerca do sistema de 

saúde organizado a partir de uma visão 

dualista do processo de saúde-doença, o 

qual direcionava as práticas sanitárias para 

uma assistência médica individual, o que 

foi já foi referido neste texto, como sendo o 

mote, principalmente nos anos 80, para a 

concretização do próprio SUS.  

Desta forma, pode-se dizer que os 

princípios e diretrizes que orientam a 

implantação e fortalecimento do SUS estão 

presentes, também, na compreensão da 

Redução de Danos Ampliada, como uma 

perspectiva que considera a 

universalidade, equidade, integralidade, 

participação e controle social. 

No que diz respeito à 

Universalidade, garantia de atenção à 

saúde, por parte do sistema, a todo e 

qualquer cidadão (RIO GRANDE DO SUL, 

2002), a perspectiva da redução de danos 

propõe, como forma de acesso, a busca 

ativa do público alvo nos locais onde esta 

população está presente (por exemplo, no 

caso de uso de drogas, a ida aos locais de 

intenso uso e tráfico), com o propósito de 

dialogar com as comunidades. Como forma 

de acolhimento, indica que deve haver uma 

vinculação do usuário junto aos serviços de 

saúde, independente da especificidade 

desses espaços. 

Quanto à Equidade, a assistência à 

saúde, com ações e serviços priorizados 

em função de situações de risco, das 

condições de vida e da saúde de 

determinados indivíduos e grupos de 

população (RIO GRANDE DO SUL, 2002), 

os PRDs apontam para a necessidade do 

planejamento e exercício de  abordagens 

que levem em consideração a 

singularidade de cada pessoa envolvida, 

os limites e possibilidades de resgate do 

cuidado de si e dos outros (da condição de 

saúde). Propõe a realização de um Plano 

de Abordagem e Intervenção 

Individualizado (PAII), que é um dispositivo 

para o planejamento e exercício de 

intervenções específicas e singulares a 

cada comunidade e sujeito abordado, 

balizado na construção conjunta e 

participativa (envolvendo os próprios 

sujeitos), garantindo, assim, o 

protagonismo e o respeito aos valores 

éticos, limites e possibilidades subjetivas 

de cada um.  

Já a Integralidade da Atenção 

pressupõe o reconhecimento: que cada 

pessoa é um todo indivisível e integrante 

de uma sociedade; que as ações de 

promoção, proteção e recuperação da 

saúde não podem ser fragmentadas; que 

as unidades prestadoras de serviço, com 

seus diversos graus de complexidade, 

configuram um sistema integral (RIO 

GRANDE DO SUL, 2002). A escuta é 

entendida como uma das estratégias para 

aplicação da integralidade e diz respeito à 

articulação dos equipamentos de atenção à 

saúde em REDE, decorrente da escuta 

integral e humanizada dos sujeitos. Outra 

estratégia é a potencialização de parcerias 
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entre PRDs e outros serviços das redes de 

saúde locais para: acesso e vinculação dos 

usuários, através de um número sempre 

mais amplo de atores de saúde, da 

potencialização do Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) na busca ativa e dos 

PACS/PSFs, como espaços legítimos de 

acolhimento e vinculação, bem como 

através do estreitamento das relações de 

trabalho entre os redutores de danos e os 

profissionais dos serviços de saúde mental 

(CAPs e CAPs ad). 

Com relação à Participação e 

Controle Social, democratização do 

conhecimento do processo saúde/doença e 

dos serviços, estimulando a organização 

da sociedade para exercício do controle 

social na gestão do sistema (RIO GRANDE 

DO SUL, 2002), leva em conta a garantia 

da participação dos sujeitos direta e 

indiretamente envolvidos com a 

problemática relacionada no planejamento 

e exercício das intervenções de RD. Além 

do protagonismo dos usuários para com a 

atenção, uma outra estratégia para fazer 

valer este princípio é o Resgate de 

Cidadania. Esse último refere-se a um 

conjunto de dispositivos que potencializem 

a inclusão social dos usuários de saúde 

mental, tais como a reinserção no trabalho 

(oficinas de geração de renda), estímulo à 

participação nos espaços de controle 

social, resgate das condições mínimas 

para uma melhor qualidade de vida, 

qualificação profissional, educação 

continuada e permanente. 

Concluindo, pode-se dizer que a 

Perspectiva de Redução de Danos 

Ampliada está balizada em uma concepção 

de saúde entendida como capacidade e 

acesso. Sendo assim, as estratégias de 

Redução de Danos passam a contribuir 

diretamente na organização das práticas 

sanitárias do Sistema Único de Saúde.  

 
 
Por um Modelo que Atenda às 
Necessidades Sanitárias 
 
 
 Uma forma de organização das 

práticas sanitárias, coerente com o 

conceito de saúde como produto social e 

como qualidade de vida, e capaz de se 

orientar pela a Perspectiva de Redução 

de Danos, é o modelo de atenção à 

saúde denominado Vigilância da Saúde 

que, de acordo com Mendes (1999, p. 

243-244),  visa a  

 
[...] recompor o fracionamento do espaço 
coletivo de expressão da doença na 
sociedade, articular as estratégias de 
intervenção individual e coletiva e atuar sobre 
todos os nós críticos de um problema de 
saúde, com base em uma saber 
interdisciplinar e um fazer intersetorial.  

 

Quanto às formas de intervenção 

para os problemas de saúde, a Vigilância 

da Saúde irá combinar as ações de sua 

promoção, prevenção e recuperação. 

Trata-se de um modo de intervenção que 

visa à integralidade nas ações. As ações 

de promoção da saúde se dirigem para a 

melhoria das condições de saúde individual 
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e coletiva, ou seja, atuam sobre os 

determinantes do processo saúde-doença. 

Já a prevenção dos acidentes e 

enfermidades relaciona-se à antecipação 

desses eventos de modo a reduzir os 

riscos de que eles  ocorram. E, por último, 

a atenção curativa é voltada para o 

prolongamento da vida, através da redução 

do sofrimento ou reabilitação das seqüelas 

geradas por uma enfermidade ou dor 

(CURSO..., 1998). 

A prática da Vigilância da Saúde, 

segundo Mendes (1999), é pautada em 

três pilares: território, problema e 

intersetorialidade. O reconhecimento do 

território torna-se essencial na medida em 

que o jeito de viver de uma determinada 

comunidade, seus hábitos, valores, suas 

características ambientais, políticas 

econômicas, sociais e de saneamento 

básico retratam a realidade vivida 

enquanto processo em permanente 

transformação. A identificação dos 

problemas de saúde que emergem na 

comunidade e por via epidemiológica pode 

mostrar o que está resultando do processo 

social vivido por essa comunidade e auxilia 

na orientação do planejamento em saúde. 

E o terceiro pilar trata-se de uma prática 

voltada à intersetorialidade, uma vez que a 

saúde é fruto das condições e das relações 

de vida de uma população e, portanto, 

vários setores, tais como educação, 

assistência social, esportes e lazer, 

habitação, etc., devem estar envolvidos e 

devem construir, coletivamente,  políticas e 

intervenções comuns através do diálogo. 

Na proposta da Vigilância da Saúde, 

deve-se levar em conta um planejamento 

de atenção, ou seja, um planejamento da 

oferta, conforme as principais 

necessidades identificadas, política e 

tecnicamente, na coletividade, e as 

necessidades expressas espontaneamente 

por livre demanda pela população 

(CURSO..., 1998). A combinação desses 

dois tipos de ação deve estar presente e 

permear a organização da atenção e do 

processo de trabalho nas equipes de 

saúde. 

O primeiro tipo de ações, 

denominado ações programáticas, envolve 

a identificação de problemas e 

necessidades prioritárias na comunidade a 

partir de distintos grupos populacionais; 

identificação dos determinantes desses 

problemas; a elaboração de objetivos que 

se pretende atingir para dar conta desses 

problemas ou necessidades, em função da 

melhoria da qualidade de vida; e, com base 

na capacidade instalada do serviço, a 

proposição de ações de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde que 

possam cumprir com esses propósitos 

(TEIXEIRA, 1995). A implementação de um 

sistema de monitoramento e avaliação que 

possa acompanhar a eficácia e a eficiência 

dessas ações torna-se importante para o 

bom resultado da atenção fornecida.   

O segundo tipo de ações por livre 

demanda consiste em acolher as 
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demandas espontâneas da população de 

acordo com a forma como as pessoas se 

sentem e vivenciam no momento. É um 

espaço onde o serviço se dispõe a fornecer 

atenção e cuidado imediato a quem 

solicita. Isso contribui para a estabilização 

psicossocial da população e para a 

identificação de novos problemas e 

necessidades emergentes na comunidade 

atendida. 

 
 

O Campo da Saúde Mental nas Ações 
De Saúde e a Inclusão na Atenção 
Básica 

 
 
Tradicionalmente, a demanda 

espontânea dos usuários pelo serviço é, 

conforme relata Cecílio (2001), em sua 

maioria, por consultas médicas, 

medicamentos e exames, mas esta é 

apenas uma forma de a população 

responder à oferta culturalmente 

construída pelo próprio serviço. Ao longo 

do tempo, a população foi aprendendo a 

solicitar assistência através desses três 

recursos. É somente por meio de uma 

escuta interessada que se pode chegar às 

verdadeiras necessidades da população. 

Segundo Pinheiro (2001), a queixa 

relatada pelo usuário contém uma série de 

necessidades implícitas, e que o 

profissional deverá ter a sensibilidade e a 

disponibilidade de acolher e auxiliar o 

usuário a decifrá-las. Muitas dessas 

necessidades podem ser traduzidas em 

falta de um vínculo efetivo ou afetivo nas 

relações, ou, também, falta de autonomia 

para lidar com a própria vida, ou, ainda, 

dificuldades de condições de vida, o que 

muito bem pode ser compreendido dentro 

do campo da saúde mental.  

A Política de Saúde Mental que vem 

sendo implantada a partir da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira orienta as ações de 

saúde de modo a preservar a subjetividade 

da pessoa, sua história de vida e suas 

relações interpessoais. Propõe que a 

atenção e o cuidado estejam voltados a 

serviços abertos, criativos e maleáveis que 

atendam às necessidades individuais e 

coletivas (MORENO, 1995). 

Abordar o campo da Saúde Mental 

no PSF, de modo resolutivo e propositivo, 

de  forma que venha a contribuir no sentido 

da integralidade em saúde, significa 

considerar a subjetividade tanto no 

processo de trabalho, quanto na prática de 

atenção. 

 Para Campos (1992, p.52), 

contemplar a subjetividade no pensar 

clínico também é um dos fatores que 

promovem a integralidade da atenção. No 

entanto, 

 
Questões de ordem emocional e existencial 
geram irritação entre os técnicos dos serviços 
de saúde, que tendem a interpretá-las não 
como problemas de saúde a serem atendidos, 
mas como resultado da atuação do paciente 
que não ‘coopera’. Esta visão acaba por criar 
uma demanda maior por assistência médica 
provocando retornos infindáveis aos médicos. 

 
Escutar o usuário parece uma 

missão bastante difícil para os profissionais 

de saúde que estão habituados a olhar 
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para a doença e os sintomas, e não para a 

pessoa que está doente. Desse modo, é 

somente com a valorização dos aspectos 

subjetivos na relação profissional-usuário, 

que se poderá transpor esses obstáculos. 

A produção de subjetividade acontece a 

cada encontro do profissional com o 

usuário. O usuário, nesse modo de 

conceber saúde e produção de saúde, é 

considerado co-produtor da sua saúde e da 

saúde da coletividade. Para isso acontecer, 

é importante que o profissional abra mão 

de sua onipotência, quanto ao saber e 

supremacia da técnica, e possibilite uma 

relação que vise a um compartilhamento 

de responsabilidades. O usuário passa da 

condição de objeto para o status de ator 

(SILVEIRA, 2003). 

Pensar na interface saúde mental e 

atenção básica significa levar em conta a 

intersubjetividade entre os profissionais da 

equipe, a intersubjetividade entre 

profissional e usuário, e, ainda, a 

subjetividade do próprio usuário enquanto 

sujeito da experiência vivida. Campos 

(1992) indica alguns elementos como 

sendo essenciais para uma prática em 

saúde pautada pelo SUS tais como 

flexibilidade, vínculo com a equipe, 

abertura às necessidades apresentadas 

pelos usuários e respeito às suas 

diferenças enquanto indivíduos ou grupos. 

Todos esses elementos fazem parte do 

campo da saúde mental e, portanto, 

precisam estar presentes no âmbito de 

conhecimentos dos profissionais da 

Atenção Básica.  

 

 
O PSF como Principal Estratégia para 
a Interface Saúde Mental e Atenção 
Básica 

 
 
Existem muitas formas de 

organização dos sistemas de serviços de 

saúde, mas os mais conhecidos, de acordo 

com Mendes (2002a), são dois: os que se 

organizam através de um conjunto de 

serviços de atenção à saúde, isolados, e 

sem comunicação entre si, onde atua uma 

atenção básica de forma precária e 

descontínua e os sistemas constituídos de 

uma rede integrada de pontos de atenção 

à saúde, organizados pela atenção básica, 

que presta uma assistência continuada a 

uma população previamente determinada e 

se responsabiliza pelos resultados 

econômicos e sanitários relacionados a 

essa comunidade. 

Nos sistemas fragmentados, 

predomina uma estrutura piramidal, onde 

os serviços são acessados de forma 

hierárquica, segundo uma complexidade 

crescente. Entretanto, essa forma de 

conceber a organização do sistema 

entende a Atenção Básica enquanto 

menos complexa do que as demais. Para 

Mendes (2002b), a Atenção Básica 

compreende uma série de conhecimentos 

interdisciplinares, além de atitudes e 

habilidades altamente especializadas. 
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No sistema integrado de 

organização dos serviços, o sistema 

piramidal é substituído por uma rede 

horizontal integrada, onde não há 

hierarquização dos serviços. Na rede 

horizontal, os diferentes pontos de atenção 

à saúde constituem nós dessa rede, que é 

coordenada pela atenção básica para que 

haja uma interação qualificada entre eles. 

Portanto, como centro da comunicação 

desse sistema, a Atenção Básica tem um 

papel altamente resolutivo, 

fundamentalmente organizador e, 

sobretudo, de responsabilização pelo 

usuário em qualquer ponto da rede. 

A Portaria nº 373/02, que aprova a 

Norma Operacional de Assistência à 

Saúde, amplia a responsabilidade 

municipal em termos de Atenção Básica 

que se  torna a principal porta de entrada 

do sistema de saúde, favorecendo o 

acesso do cidadão, o mais próximo 

possível das suas relações. Entendemos 

que a Atenção Básica é um serviço de 

atenção integral à saúde e que pode 

oferecer ações integradas ou focalizadas 

na saúde mental, de forma contínua e 

personalizada. Os demais serviços 

especializados em saúde mental da rede 

de atenção, tais como CAPS, residenciais 

terapêuticos, emergência psiquiátrica, etc, 

estão colocados como serviços de suporte 

à Atenção Básica, atuando de forma 

complementar ao sistema (RIO GRANDE 

DO SUL, 2002). 

No Brasil, a principal estratégia de 

ação em Atenção Básica é o Programa de 

Saúde da Família (PSF) que apresenta 

como princípio fundamental a prevenção e 

a promoção de saúde contextualizada à 

realidade local. Dentro dessa mesma linha, 

o estado do Rio Grande do Sul prioriza o 

PSF como um projeto estruturante, como 

principal estratégia para a reorganização 

da Atenção Básica, estratégia esta que 

busca provocar uma transformação interna 

ao próprio sistema, caracterizando-se por 

substituir as práticas convencionais pela 

oferta de uma atuação centrada nos 

princípios de Vigilância à Saúde 

(Documento Saúde da Família). O PSF 

visa à atenção centrada na família 

percebida dentro de seu ambiente físico e 

social (GUEDES, 2001). Às Equipes de 

Saúde de Família, cabe trabalhar com a 

definição de um território de abrangência, o 

que significa a área sob sua 

responsabilidade. 

Ao trabalhar com a adscrição de 

uma determinada população a uma equipe, 

o PSF proporciona o estabelecimento do 

vínculo e da responsabilização, permitindo, 

a partir dessa maior proximidade, a 

percepção das dimensões subjetivas e das 

determinações psicossociais envolvidas 

nas formas de viver dessa população. 

Além disso, torna necessária uma maior 

participação da comunidade no processo 

de promoção de sua saúde, o que traz 

para as equipes o imperativo de 

desenvolver, em conjunto com essa 
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comunidade, atividades que melhorem as 

condições de vida, que possibilitem a 

ampliação do cuidado em saúde por meio 

da promoção, da responsabilização e do 

autocuidado (MS).    

Pode-se dizer, então, que o PSF é 

uma estratégia organizadora dos sistemas 

de serviços de saúde oferecidos à 

população, expressando um movimento de 

ruptura com um tradicional padrão de 

assistência e está calcado no paradigma 

da saúde como produção social (SOUZA et 

al., 2002).  

Para Silveira (2003, p. 44), 
 

[...] a problematização da incursão das ações 
de saúde mental na Estratégia Saúde da 
Família emerge como necessária quando as 
práticas de atenção e de cuidado focalizam o 
usuário da atenção básica nesta nova 
possibilidade de co-produção da saúde.   

 
Para a autora, o sujeito da saúde 

coletiva é co-produtor de sua saúde e da 

coletividade. No cuidado em saúde, a 

produção de subjetividade ocorre no 

encontro do usuário com o profissional de 

saúde. 

Sendo assim, é inegável a rica 

intervenção a ser realizada pelas Equipes 

de Saúde da Família em relação à 

população de sua área adstrita. 

Reforçando a relevância desse olhar sobre 

a saúde mental, a OMS, no seu Relatório 

sobre a Saúde no Mundo 2001, coloca 

que, pensar a saúde mental na Atenção 

Básica torna o atendimento mais efetivo, 

articula-o com as demais etapas da 

atenção à saúde, além de mobilizar a 

comunidade e ser economicamente 

favorável. Para que isso aconteça, é 

necessário que as pessoas envolvidas com 

a saúde da família recebam subsídios para 

a atenção em saúde mental.  

Pensar na produção de saúde 

mental significa, de acordo com a 

Vigilância da Saúde, propor intervenções 

integrais organizadas de acordo com a 

cultura e, portanto, com o contexto sócio-

econômico e político de cada comunidade, 

visando também, às necessidades 

humanas de forma individual e coletiva. 

Significa conhecer de forma profunda as 

características da comunidade, seus 

problemas, o que os determinam, e atuar, 

de forma intersetorial, sobre os mesmos, 

de modo a promover qualidade de vida. 

Cabe, dessa forma, acolher os 

usuários, proporcionando-lhes o tempo 

necessário para promover uma escuta de 

seus desejos, demandas e necessidades 

em saúde, o que implica a forma com que 

este experimenta o seu sofrimento, seja ele 

uma dor subjetiva ou uma doença 

específica. Envolve, também, o 

estabelecimento de um vínculo que 

possibilite a verdadeira sensação de 

acolhimento por parte do usuário. Além 

disso, permite que o profissional 

contextualize a experiência vivida pelo 

sujeito com a sua cultura e condições de 

vida. A postura descrita favorece a 

construção conjunta de um plano de 

atenção individual para cada usuário que, 

conforme as necessidades apresentadas, 
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pode envolver recursos diversos da equipe 

básica, de serviços especializados, de 

outros setores que não somente o setor 

saúde, e, ainda, recursos da própria 

comunidade. 

Benedetto Saraceno sugere 

priorizar, nas ações, as psicoses, a 

dependência química, a grave 

dependência institucional e a deficiência 

mental (ALVES, 2001). Já a Oficina de 

Trabalho para Discussão do Plano 

Nacional de Inclusão das Ações de Saúde 

Mental na Atenção Básica (BRASIL, 2001) 

sugere como principais problemas de 

saúde mental a serem abordados na 

Atenção Básica pelas Equipes de Saúde 

da Família: a exclusão social (pacientes 

cronificados em hospitais psiquiátricos, 

pessoas em prisão domiciliar, população 

em situação de rua, idoso em situação de 

abandono, crianças e adolescentes em 

situação de risco pessoal e social, etc.); o 

alcoolismo e outras dependências; os 

transtornos mentais severos e persistentes; 

o suicídio ou tentativas de suicídio; e a 

violência em suas diversas formas 

(domiciliar, comunitária, etc.). 

A título de ilustração do que está 

sendo exposto, podemos considerar os 

usuários com sofrimento psíquico grave 

(transtornos severos e persistentes) como 

público alvo e os problemas relacionados a 

essa situação na comunidade atendida. A 

referida Oficina propõe o uso do índice de 

prevalência desses transtornos em 3% da 

população. Podemos, inicialmente, estimar, 

quanto por cento da população da área de 

abrangência do serviço apresenta 

sofrimento psíquico grave. Digamos que 

um dos problemas mais freqüentes com 

esse público seja a exclusão social. Dessa 

forma, teremos que investigar o que está 

produzindo esta exclusão social das 

pessoas com sofrimento psíquico grave na 

comunidade.  

Prosseguindo em nosso exercício, 

podemos chegar à conclusão de que o 

estigma da loucura na comunidade é muito 

forte, as internações em hospitais 

psiquiátricos são freqüentes e os espaços 

na rede social dessa comunidade que 

oportunizam a inserção social desses 

sujeitos são inexistentes. A próxima etapa 

será a de propor objetivos para mudança 

dessa situação, que poderão ser:  

1. reduzir o estigma da loucura na 

comunidade;  

2. reduzir o número de internações 

psiquiátricas;  

3. ampliar a reinserção social 

desses usuários.  

Ações mais voltadas à promoção da 

saúde podem vir a contribuir para a 

mudança da cultura da comunidade, de 

modo que a discriminação possa ser 

reduzida. Outra ação, agora mais no 

sentido preventivo, é o acompanhamento 

de gestantes e bebês de modo a fortalecer 

o vínculo cuidador/bebê, o que reduz as 

possibilidades de gerar transtornos 

posteriormente. Um terceiro tipo de ação 

está em possibilitar acompanhamento 
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individual sistemático desses usuários e de 

sua medicação, oferecer um grupo 

terapêutico e oficinas terapêuticas ou de 

geração de renda que atuem sobre a 

recuperação da saúde e a reinserção 

social. Por último, ressalta-se a importância 

de um sistema de acompanhamento 

dessas ações.  

As intervenções, ao serem 

monitoradas, permitem avaliar até que 

ponto elas estão cumprindo com os 

objetivos propostos, o impacto causado 

pelas mesmas assim como perceber o 

quanto essas estratégias estão 

modificando ou não o contexto dos 

problemas detectados. 

Os objetivos propostos visam a 

direcionar a atenção para onde se deseja 

intervir e vão servir de base para a 

construção de ações de promoção da 

saúde para os mesmos, considerando a 

capacidade instalada do serviço e a rede 

de atenção integral em saúde mental que 

envolve outros setores, tais como 

educação, assistência social, cultura, etc. e 

outros serviços de suporte (serviços 

especializados) à Atenção Básica. A rede 

de serviços de suporte à Atenção Básica, 

tais como CAPS, emergência psiquiátrica, 

residencial terapêutico, hospital geral, entre 

outros, é de extrema importância para a 

efetividade da atenção integral para que o 

PSF possa realizar o que lhe compete. 

Desta maneira, a Vigilância em 

Saúde, contemplando a Saúde Mental, 

compreende as ações programáticas e as 

ações de livre demanda, e necessita estar 

conectada com as demais ações do 

Programa de Saúde da Família, de modo a 

compor uma prática integral.    

Considera-se que o PSF, ao 

organizar sua atenção, possa levar em 

conta os problemas em saúde mental 

descritos e, também, as especificidades de 

seu território de abrangência.  

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Os tópicos trabalhados nesse artigo 

contribuem para a reflexão quanto à 

Interface Saúde Mental e Atenção Básica 

no sentido de fortalecer a concepção de 

saúde como qualidade de vida e como 

processo social, considerando a 

perspectiva de redução de danos ampliada 

e estimulando a prática sanitária da 

vigilância da saúde na Atenção Básica, 

tendo como estratégia o Programa de 

Saúde da Família, para o exercício da 

Atenção em Saúde Mental. 

O conceito de saúde presente no 

SUS permite vislumbrar um sistema que 

provê as condições básicas de um relativo 

bem-estar e promove o amplo 

desenvolvimento do potencial humano e 

comunitário. O campo da saúde mental se 

insere neste contexto intrínseco ao viver 

humano. 

A perspectiva da redução de danos 

ampliada, conforme proposto nesse 

estudo, passa a ser uma lógica que 
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permeia o desenvolvimento das práticas 

em saúde na Atenção Básica, não mais 

voltada, unicamente, à questão das drogas 

ou das DST/aids, mas também a todo e 

qualquer grupo populacional atendido. 

A Vigilância da Saúde é 

compreendida como uma proposta de 

modelo assistencial que oferece condições 

para exercício do SUS e que, aplicada no 

âmbito da Atenção Básica, e, mais 

propriamente, nos Programas de Saúde da 

Família, favorece uma abrangência, em 

termos de atenção, às necessidades em 

Saúde Mental da grande maioria da 

população. 

Acreditamos que abordar essa 

interface implica, necessariamente, 

considerar a integralidade nas ações. 

Refere-se a uma prática exercida por todos 

os profissionais da equipe e que vai além 

do setor saúde. Portanto, valoriza-se a 

existência de espaços de interlocução 

entre profissionais de uma mesma equipe, 

entre equipe e comunidade e entre 

serviços de diferentes setores incluídos na 

organização do processo de trabalho. Ou 

seja, diferentemente de uma organização 

do trabalho em que se prioriza o 

atendimento individualizado como forma de 

produção, redimensiona-se o tempo, o 

espaço e a disponibilidade profissional, de 

forma a contemplar o exercício da 

interdisciplinaridade, da intersetorialidade e 

da participação popular. Em relação a esse 

último, sabe-se que é por esse canal que 

fluem as demandas e aspirações da 

sociedade, que de forma organizada 

participa, se manifesta, critica, reivindica, 

fiscaliza, propõe e define políticas públicas 

para a saúde.  

Várias dificuldades estão presentes 

nesse processo, uma vez que se trata de 

reformular conceitos e modos de pensar e 

articular a produção de saúde pelo 

sistema, o que envolve e compromete 

gestores, trabalhadores da saúde e a 

sociedade em geral. A vontade política do 

gestor é essencial para que existam meios 

de promover as mudanças necessárias. 

Sem a disponibilidade dos profissionais 

para se capacitarem e exercitarem esses 

conceitos e esses modos de fazer saúde, 

também as práticas não serão alteradas; 

por fim, a definição de métodos e 

processos de trabalho que, ao afirmarem 

ações fortes, reguladoras, presentes na 

organização e no impulsionamento 

qualificado dos serviços prestados, 

afirmem também um sistema de saúde que 

seja eficiente, acessível, capaz de otimizar 

ao máximo os recursos públicos de que 

dispõe.  

Trata-se de fazer valer nossa 

capacidade de transformação através de 

uma construção coletiva e participativa, de 

modo a superar antigos paradigmas 

calcados em interesses diversos às 

necessidades reais da população. E essa 

transformação tem a ver com mudança, 

tem a ver com ânimo, tem a ver com 

disposição, tem a ver com capacidade de 

superação, e não há projeto, idéia e\ou 
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proposta que resista ao tempo sem ser 

sacudido, sem produzir rupturas, sem 

renovar esperanças.  

Talvez aqui residam alguns dos 

nossos maiores desafios: o desafio de 

romper com a lógica implacável da 

rotinização: o desafio de injetar ânimo novo 

em nossas ações, de criar um clima de 

encantamento e vontade de inovar. 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

ALVES, Domingos Sávio. Integralidade nas políticas de 
saúde mental. In: PINHEIRO, Roseni; MATTOS, Ruben 
A. de (Org.). Os sentidos da integralidade na 
atenção e no cuidado à saúde. Rio de Janeiro: UERJ, 
2001. 

BRASIL, Caroline Brasil. A “Costura” da Tecitura. In: 
______. A Perspectiva de redução de danos com 
usuários de drogas: um olhar sobre os modos éticos 
de existência. 2003. Dissertação (Mestrado)-
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre: UFRGS, 2003. cap. 3.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Oficina de Trabalho 
para Discussão do Plano Nacional de Inclusão das 
Ações de Saúde Mental na Atenção Básica. Brasília, 
DF, 2001. Disponível em: 
<http://www.saudemental.med.br/PSF.htm.> Acesso 
em: 15 mar. 2004.

CAMPOS, Florianita C. B. O lugar da saúde mental na 
saúde. In: CAMPOS, F. et al. Psicologia e saúde: 
repensando práticas. São Paulo: Hucitec, 1992. p. 47-
57. 

CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2000. 

CECÍLIO, Luis Carlos de O. As necessidades de saúde 
como conceito estruturante na luta pela integralidade e 
eqüidade na atenção em saúde. In: PINHEIRO, Roseni; 
MATTOS, Ruben A. de (Org.). Os sentidos da 
integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Rio 
de Janeiro: UERJ, 2001. 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA 
DIRIGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE. Gestão em 
Saúde: planejamento da atenção à saúde. Rio de 
Janeiro: FIOCRUZ; Brasília, DF: UnB, 1998. Programa 
de educação à distância. Unidade II. 

GUEDES, Ana Emília Leite. Da integração de 
programas à integralidade de ações de saúde: algumas 
reflexões preliminares. In: PINHEIRO, Roseni; 
MATTOS, Ruben A. de (Org.). Os sentidos da 
integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Rio 
de Janeiro: UERJ, 2001. 

GONÇALVES, Maria Augusta Salin. Sentir, pensar, 
agir: corporeidade e educação. São Paulo: Papirus, 
1994. (Coleção Corpo e Motricidade). 

MENDES, Eugênio Vilaça. Uma agenda para a saúde. 
2. ed. São Paulo: Hucitec, 1999. 

______. Os sistemas de serviços de saúde: o que os 
gestores deveriam saber sobre essas organizações 
complexas. Fortaleza: Escola de Saúde Pública do 
Ceará, 2002a. 

______. A atenção primária à saúde no SUS. 
Fortaleza: Escola de Saúde Pública, 2002b.  

MORENO, Vânia. O Processo de 
desinstitucionalização e a reforma psiquiátrica: 
representações sociais entre profissionais e 
ocupacionais da enfermagem.1995. Dissertação 
(Mestrado em Enfermagem)– Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 1995. 

PINHEIRO, Roseni. As práticas do cotidiano na relação 
oferta e demanda dos serviços de saúde: um campo de 
estudo e construção da integralidade. In: PINHEIRO, 
Roseni ; MATTOS, Ruben A. de (Org.). Os sentidos 
da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. 
Rio de janeiro: UERJ, 2001. 

RESENDE, Heitor. Política de saúde mental no Brasil: 
uma visão histórica. In: TUNDIS, S. A.; COSTA, N. R. 
Cidadania e cultura. 7. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 
2001. 

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Saúde. Guia de 
serviços de saúde mental. Porto Alegre, 2002. 

SILVEIRA, Denise Pinto. Saúde pública e saúde 
mental: atravessamentos em análise. In:______.  
Sofrimento psíquico e serviços de saúde: uma 
cartografia da produção do cuidado em saúde mental 
na atenção básica de saúde. 2003. Dissertação 
(Mestrado)- Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 
2003. cap. 2.  

SOUZA, H. M. et al. A implantação de uma nova 
mentalidade. Revista Brasileira de Saúde da Família, 
v. 2, n. 6, p. 20-27, 2002. 

STARFIELD, B. Atenção primária: equilíbrio entre 
necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília, 
DF: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 

TEIXEIRA, Carmen. Planejamento e programação 
situacional em distritos sanitários: metodologia e 
organização. In: MENDES, Eugênio (Org). Distrito 
Sanitário: o processo social de mudança das práticas 
sanitárias do Sistema Único de Saúde. São Paulo: 
HUCITEC; Rio de Janeiro: ABRASCO, 1995. 

 

 156

http://www.saudemental.med.br/PSF.htm.%3E%20Acesso%20em:%2015%20mar.%202004.
http://www.saudemental.med.br/PSF.htm.%3E%20Acesso%20em:%2015%20mar.%202004.


avaliação DaS PolíticaS municiPaiS De SaúDe 
Para efetivação Do SuS: um olHar DoS geStoreS 

municiPaiS Da 14ª coorDenaDoria regional De 
SaúDe Santa roSa, rS

municiPal HealtH PolicieS evaluation for SuS effectiveneSS: 
a vieW of tHe municiPal managerS from tHe 14tH. regional 

HealtH office Santa roSa, rS 

Maria Helena Lovato
Farmacêutica-bioquímica

Sílvia Maria Santos Perez
Assistente	Social

Técnicas	Sanitaristas	da	14ª	CRS/SES-RS
e-mail:	14crs@saude.rs.gov.br

RESUMO
Este	estudo	propõe-se	a	identificar,	a	partir	dos	vinte	e	dois	ges-
tores	 municipais	 de	 saúde	 da	 14ª	 Coordenadoria	 Regional	 de	
Saúde,	 os	 avanços	 e	 dificuldades	 na	 operacionalização	 e	 efeti-
vação	 do	 SUS	 em	 seus	 municípios,	 avaliando	 as	 estratégias	 de	
organização	da	Atenção	e	Gestão	em	Saúde	implementadas	por	
eles.	O	objetivo	específico	desta	pesquisa	é	caracterizar	o	ges-
tor	municipal	de	saúde	da	14ª	CRS,	categorizando	os	principais	
problemas	dos	municípios	em	relação	à	efetivação	do	SUS,	e	a	
aplicação	dos	recursos	financeiros	oriundos	das	três	esferas	de	
governo.	 Como	 metas	 posteriores	 –	 de	 médio	 e	 longo	 prazo	
–	a	proposta	é	:	-	discutir	os	resultados	com	os	prefeitos	e	se-
cretários	municipais	de	Saúde,	auxiliando-os	na	reorientação	das	
estratégias	de	organização	da	Atenção	Básica	e	Gestão	em	Saúde,	
com	vista	a	uma	otimização	da	avaliação,	controle	e	aplicação	dos	
recursos	financeiros	do	SUS	na	14ª	CRS;	-	analisar	os	resultados	
obtidos	com	todos	os	profissionais	da	14ª	CRS,	oportunizando	
um	maior	conhecimento	dos	problemas	apontados	e	das	con-
quistas	efetivadas,	facilitando	a	atuação	desses	profissionais	junto	
aos	municípios.	Sabemos	que	é	um	estudo	“datado”,	ou	seja,	seu	
contexto	(sócio,	político,	cultural	e	econômico)	apontará	cami-
nhos	e	estratégias	não	necessariamente	realizáveis/utilizáveis	em	
outras	realidades	regionais.	Nossa	 intenção,	no	entanto,	é	que	
esta	pesquisa	possa	efetivamente	contribuir	com	os	gestores	e	
munícipes	desta	região	e	possa	instigar	outras	possíveis	reflexões	
acerca	da	avaliação	das	políticas	municipais	de	saúde.

PALAVRAS-CHAVE	
Políticas	municipais	de	saúde,	gestor	municipal,	avaliação	e	efe-
tivação	do	SUS.

ABSTRACT
This	study	aims	at	identifying	the	difficulties	and	advances	in	the	
operationalization	and	effectiveness	of	SUS	–	Sistema	Único	de	
Saúde	(Governmental	Health	Program)	within	its	municipalities,	
evaluating	the	organizational	strategies	of	Primary	Health	Care	
and	Management	according	 to	 the	opinion	of	 twenty	 two	mu-
nicipal	public	health	managers.	The	specific	goal	of	this	study	is	
to	delineate	the	municipal	health	manager	from	the	14th	Regional	
Public	Health	Coordination,	pointing	out	the	main	problems	they	
face	as	to	the	implementation	of	SUS	and	application	of	financial	
resources	 obtained	 from	 federal,	 state	 and	 municipal	 govern-
ments.	 As	 medium-	 and	 long-term	 goals,	 the	 proposal	 is:	 -	 to	
discuss	 the	 results	 with	 the	 mayors	 and	 municipal	 health	 sec-
retaries,	 helping	 them	 review	 the	 organizational	 strategies	 of	
Primary	Health	Care	and	Management,	aiming	at	the	optimiza-
tion	of	the	evaluation,	control	and	application	of	the	financial	re-
sources	from	SUS	at	the	14th.	Regional	Health	Office;	-	to	discuss	
the	 results	 obtained	 with	 all	 the	 professionals	 within	 the	 14th.	
Regional	Health	Office,	providing	a	greater	knowledge	about	the	
problems	 indicated	and	the	conquests	obtained,	 facilitating	the	
work	 of	 these	 professionals	 in	 the	 municipalities.	 We	 know	 it	
is	 a	 “dated”	 study,	 that	 is,	 its	 context	 (social,	 political,	 cultural	
and	economical)	will	 show	ways	and	strategies	not	necessarily	
achievable/usable	in	other	regional	realities.	Our	aim,	however,	
is	that	this	survey	can	effectively	contribute	to	the	managers	and	
citizens	of	this	region	and	can	encourage	other	possible	reflec-
tions	on	the	municipal-health-policy	evaluation.

KEY	WORDS
Municipal	health	policies,	municipal	manager,	SUS	evaluation	and	
effectiveness
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INTRODUÇÃO

Considerando	a	saúde	como	um	direito	
fundamental	de	todo	ser	humano	ao	 longo	
de	sua	vida,	bem	como	o	campo	saúde	um	
indicativo	da	qualidade	de	vida	de	um	povo,	
resultante	das	conquistas	e	ações	durante	a	
sua	história,	é	de	 fundamental	 importância	
avaliar	o	Sistema	Único	de	Saúde	-	SUS,	que	
vem	sendo	implantado	no	Brasil	desde	1988	
e,	particularmente,	sua	implementação	nos	
diversos	 e	 distantes	 municípios	 brasileiros.	
A	 Lei	 nº	 8080/90,	 de	 19	 de	 setembro	 de	
1990	(BRASIL,	1990),	que	“dispõe	sobre	as	
condições	para	proteção,	promoção	e	recu-
peração	da	saúde,	a	organização	e	o	funcio-
namento	dos	serviços	correspondentes	e	dá	
outras	providências”,	deu	início	à	caminhada,	
construída	coletivamente	com	muitas	lutas	,	
em	direção	à	efetivação	do	SUS	no	Brasil.

Hoje,	passados	quinze	anos,	constata-se	
um	“mutirão	nacional”	articulado	e	vigilante	
que	ainda	busca,	em	alguns	estados,	sua	real	
implementação	e,	em	outros,	sua	efetivação	
definitiva	 através	 da	 participação	 de	 todos	
os	segmentos	vinculados	direta	ou	indireta-
mente	ao	SUS.

O	papel	do	gestor	municipal	na	condu-
ção	da	efetivação	do	SUS,	por	ser	de	maior	
proximidade	 dos	 usuários,	 é	 relevante	 na	
condução	desse	processo.

METODOLOGIA	UTILIZADA	NA	
PESqUISA

O	 presente	 estudo	 tem	 por	 base	 uma	
pesquisa	 social	 exploratória.	 Trata-se	 de	
uma	 abordagem	 metodológica	 qualitativa,	
abrangendo	questões	relativas	à	organização	
da	Gestão	e	Atenção	Primária	à	Saúde,	par-
tindo	da	avaliação	individual	em	entrevistas	
com	cada	gestor	sobre	o	grau	de	efetivação	
do	SUS	em	seu	município.	A	coleta	de	dados	
foi	realizada	através	da	aplicação	de	um	ques-
tionário	padrão	com	perguntas	estruturadas	
e	semi-estruturadas.

Por	 tratar-se	de	um	estudo	qualitativo	
das	 “Representações	 Sociais”	 (vinte	 e	 dois	
gestores	municipais	de	saúde),	 foi	utilizado	
como	referencial	teórico	o	Discurso	do	Sujei-
to	Coletivo	-	DSC	-	que,	segundo	Lefèvre	et	
al.	(2000,	p.	19)	tem	como	base	os	seguintes	
princípios:	
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-	 Coerência:	 o	 DSC	 é	 uma	 reunião,	
agregação	não-matemática	de	peda-
ços	isolados	de	depoimentos	que	ex-
pressam	sempre	um	posicionamento	
próprio,	distinto,	original	e	específico	
frente	ao	tema	que	está	sendo	pesqui-
sado.

-	 Diferença/Complementaridade:	con-
sidera	que	o	processo	social	tem	de	
ser	entendido	nas	suas	determinações	
e	transformações	dadas	pelos	sujeitos;	
advoga,	 também,	 a	 necessidade	 de	
trabalhar-se	 com	 a	 complexidade,	
com	a	especificidade	e	as	diferencia-
ções	que	os	problemas	e/ou	objetos	
sociais	apresentam.

-	 Artificialidade	Natural:	aproveitamen-
to	 de	 todas	 as	 idéias	 presentes	 nos	
depoimentos	para	que	a	“figura”	não	
fique	 incompleta	 –	 daquelas	 muito	
semelhantes	 ou	 repetidas,	 escolhe-
se	apenas	um	exemplar.	No	DSC,	é	
a	categorização	das	idéias-chave;	nas	
pesquisas	 tradicionais,	 a	 codificação	
de	dados.

-	 Coletividade	 Discursivada:	 não	 é	 a	
soma	aritmética,	mas	uma	agregação	
discursiva	 que	 reúne	 pedaços	 de	
diferentes	 discursos	 individuais	 que	
permitem	compor	um	único	discur-
so.

O	 DSC	 foi	 a	 estratégia	 metodológica	
que	 melhor	 contemplou	 nossa	 pesquisa	
porque:

-	 tornou	mais	clara	nossa	representação	
social	e	o	conjunto	das	representações	

que	conformam	um	dado	imaginário	
(efetivação	do	SUS	na	14ª	CRS);

-	 possibilitou	uma	melhor	visualização	
da	representação	social	à	medida	que,	
de	 forma	 articulada,	 se	 assinalou	 o	
modo	como	os	gestores	pensam;

-	 obteve-se	a	reconstituição	discursiva	
da	 representação	 social	 do	 SUS	 na	
região	através	de	um	trabalho	analítico	
que	 se	 consistiu	 nas	 idéias	 centrais	
presentes	em	cada	um	dos	discursos	
individuais	e,	em	todos	eles,	reunidos	
de	forma	sintética.

Como	 ferramenta	de	 trabalho	auxiliar,	
foi	utilizado	o	Diagrama	de	Pareto,	permi-
tindo,	 graficamente,	 uma	 visualização	 mais	
clara	da	valoração	(em	ordem	decrescente)	
das	 respostas	 dos	 gestores	 municipais	 de	
saúde	 acerca	 dos	 aspectos	 abordados	 no	
questionário	aplicado.

RECURSOS	HUMANOS

Foram	abordadas	questões	para	identi-
ficar	os	recursos	humanos	na	área	da	saúde	
em	cada	município:	número	de	profissionais,	
categorias	profissionais,	nível	salarial,	carga	
horária	semanal,	visando	à	constatação,	pelo	
gestor	municipal,	de	que	eles	são	determi-
nantes	na	efetivação	do	SUS.

Os	depoimentos	a	seguir	dos	vinte	e	dois	
gestores	municipais	de	saúde	sintetizam	os	
recursos	humanos:

“Os recursos humanos seriam suficientes se 
fossem qualificados para o SUS.
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[...] os profissionais de 20 horas semanais, 
principalmente os médicos, tratam mais da 
doença do que da saúde.
[...] se todos trabalhassem e cumprissem o 
horário, acredito que seriam suficientes.
[...] a consulta médica é o que a população 
mais quer do SUS.
[...] o enfermeiro tem a capacidade de cons-
truir o Sistema: está no meio, entre o médico 
e os usuários, presente em todos os atendi-
mentos do SUS.
[...] o psicólogo reduz a demanda do consultó-
rio médico. Pode solucionar vários problemas 
da equipe de PSF.
[...] o assistente social é um facilitador do 
acesso entre a família e as equipes de saúde. 
Vê o usuário como um todo, não isolado, mas 
inserido.”

Em	 relação	 às	 políticas	 municipais	 dos	
recursos	 humanos	 para	 a	 saúde	 na	 14ª	
CRS,	 quinze	 gestores,	 correspondendo	 a	
68%,	 consideraram	 insuficiente	 o	 número	
de	profissionais	que	atuam	na	área,	apenas	
32%	(sete	deles)	avaliaram	como	suficiente.	
As	 justificativas	 apresentadas	 em	 relação	 à	
questão	acima	(Gráfico	1),	foram:

1.	 Necessidade	de	qualificar	constante-
mente	 os	 profissionais	 na	 busca	 do	
perfil	 adequado	 para	 trabalhar	 em	
saúde	pública.

2.	 A	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal	não	
permite	o	aumento	do	número	de	RH	
na	folha	de	pagamento.

3.	 Aumento	da	demanda	pelo	SUS,	com	
o	mesmo	número	de	profissionais	do	
início	da	municipalização.

4.	 Atendimento	satisfatório	da	demanda	
do	município.

5.	 Falta	de	médicos	especialistas	e	con-
sultas	 médicas;	 deveria	 aumentar	 a	
carga	horária	–	20	horas	não	atende	
à	Atenção	Básica.

6.	 Não-cumprimento	do	horário:	tratam	
mais	da	doença	do	que	da	saúde.

7.	 Falta	de	pessoal	na	área	administrativa	
e	de	nível	médio.

8.	 Falta	de	outros	profissionais:	assisten-
te	social,	nutricionista,	fisioterapeuta,	
psicólogo,	farmacêutico	e	odontólogo;	
com	relação	a	médico	e	enfermeiro,	
está	OK.

9.	 O	município	ainda	não	conseguiu	dar	
conta	 de	 todas	 as	 necessidades	 da	
população:	 faltam	 mais	 equipes	 de	
PSF.

10.	 A	escolha	da	política	municipal	é	de	
100%	de	PSF,	com	atendimento	in-
tegral.

A	maioria	dos	gestores	apontou	a	neces-
sidade	de	qualificar	e	aumentar	o	número	de	
profissionais	da	área,	a	carga	horária	para	40	
horas	semanais,	deixando	claro	que	deveria	
haver	uma	maior	diversidade	das	categorias	
profissionais	–	não	só	técnica,	mas	de	nível	
médio	e	administrativo.	Muitos	ressaltaram	
a	 falta	 de	 médicos	 especialistas	 nas	 áreas	
consideradas	essenciais	na	Atenção	Básica,	
como	ginecologia/obstetrícia	e	pediatria.	O	
PSF	 foi	 a	 estratégia	 mais	 lembrada	 para	 a	
implementação	de	uma	política	municipal	de	
saúde	mais	resolutiva.
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Diagrama de Pareto das Justificativas dos Recursos
Humanos
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Gráfico	1	–	Diagrama	de	Pareto	das	justificativas	dos	Recursos	Humanos	

Quanto	 às	 categorias	 profissionais	 de-
terminantes	para	efetivação	do	SUS,	foram	
citadas,	 prioritariamente,	 as	 de	 médico,	
enfermeiro,	 odontólogo	 e	 técnico/auxiliar	
de	enfermagem.	Sem	elas,	a	população	não	
pode	ser	atendida	pelo	SUS.	

A	partir	do	DSC,	elaboramos	um	Quadro	
Geral	da	Remuneração	dos	profissionais	de	
saúde	que	atuam	nos	municípios	da	14ª	CRS,	
evidenciando	 as	 diferenças	 salariais	 intra	 e	
intercategorias	profissionais.

Há	uma	significativa	disparidade	salarial	
entre	as	diversas	categorias	profissionais	e,	
ainda,	um	acentuado	desnível	dentro	de	uma	
mesma	 categoria.	 Médicos	 e	 odontólogos	
do	PSF	são	os	que	recebem	melhor	remu-
neração.	Há	uma	correlação	entre	 a	 carga	
horária	de	40	horas	 semanais	e	os	 salários	
desses	profissionais.	Os	demais	técnicos	de	
nível	superior,	embora	muitos	com	a	mesma	

carga	horária,	recebem,	em	média,	menos	da	
metade	do	salário/hora	dos	médicos.

O	gasto	com	RH	é	apontado	pelos	ges-
tores	municipais	como	o	de	maior	incidência	
no	orçamento	da	saúde.

Avaliação do Nível de Resolutividade 
da APS em relação aos Recursos 
Financeiros

Aplicação dos Recursos Financeiros

Os	depoimentos	a	seguir,	mencionados	
pelos	 gestores	 municipais	 de	 saúde,	 apon-
tam	a	aplicação	dos	recursos	financeiros	na	
saúde:	

“A saúde é um saco sem fundo.
[...] o PSF agrega todos os programas de saúde 
e os implementa.
[ ..].não tem como sobreviver sem o PSF.
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Tabela	1 – Remuneração	por	Categoria	Profissional

 ACD ACS
Agente da 
Dengue

Assistente-
Social

Auxiliar de 
Enfermagem

Enfermeiro
Enfermeiro

pSF

Número 23 346 65 14 131 17 48

Média Salarial 492,26 331,35 359,85 1.266,43 547,17 1.491,18 2.462,92

Maior Salário 700,00 405,00 510,00 3.080,00 1.030,00 2.500,00 3.500,00

Menor Salário 300,00 240,00 240,00 200,00 350,00 900,00 1.200,00

Média Salário/
hora

2,87 1,93 2,10 11,64 3,25 9,51 14,37

Maior Salário/hora 4,08 2,36 2,98 23,33 6,01 14,58 20,42

Menor Salário/
hora

1,75 1,40 1,40 5,25 2,04 6,42 7,00

 Farmacêutico
Farmacêutico-

bioquímico
Fiscal

Sanitário
Fisioterapeuta

Fono- 
audiólogo

Médico
Médico

pSF

Número 2 4 17 8 2 45,00 54

Média Salarial 1.740,00 1.872,00 552,35 626,25 400,00 2.106,93 5.800,11

Maior Salário 3.080,00 3.500,00 1.000,00 1.300,00 400,00 4.000,00 10.000,00

Menor Salário 400,00 1.108,00 150,00 240,00 400,00 1.100,00 4.000,00

Média Salário/
hora

11,32 12,54 3,69 10,75 6,22 24,52 33,83

Maior Salário/hora 17,97 20,42 8,75 18,67 7,78 44,33 58,33

Menor Salário/
hora

4,67 8,40 1,75 7,29 4,67 12,93 23,33

 
Médico 

Veterinário
Nutricionista Odontólogo

Odontólogo 
pSF

psicólogo Técnico de Enfermagem

Número 3 14 38 21 21 54

Média Salarial 2.126,67 1.111,43 1.547,32 4.031,43 969,10 612,17

Maior Salário 3.080,00 3.080,00 3.500,00 5.880,00 3.080,00 1.000,00

Menor Salário 1.600,00 200,00 700,00 2.300,00 136,00 400,00

Média Salário/
hora

16,62 10,86 14,75 23,52 14,08 3,66

Maior Salário/hora 18,67 18,67 28,00 34,30 35,00 5,83

Menor Salário/
hora

13,22 2,92 9,72 13,42 5,83 2,33

[...] a comunidade sente que tem uma carên-
cia e procura atendimento médico em primei-
ro lugar. No momento em que é atendida pela 
equipe do PSF, muda a visão.
[...] PSF: revolução no município pelo trabalho 
de promoção e prevenção em saúde.

[...] o PACS tem grande abrangência através 
das visitas domiciliares, dá retorno ao trabalho 
realizado na base.
[...] Primeira Infância Melhor/Viva Criança: 
custo baixíssimo com ótimos resultados.”
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Grau de importância da Aplicação dos Recursos Financeiros
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Gráfico	2 – Diagrama	de	Pareto	do	Grau	de	Importância	da	Aplicação	dos	Recursos	Financeiros	
Atenção	ao	gráfico:	transporte

Em	relação	ao	grau	de	importância	dos	
recursos	financeiros	em	saúde,	os	gestores	
apontaram	os	gastos	com	RH	e	medicamen-
tos	como	os	mais	significativos.	Todos,	em	
maior	ou	menor	grau,	enfocaram	o	SUS	sob	a	
ótica	da	assistência	em	saúde	em	detrimento	
da	promoção	e	prevenção.

Programas/Estratégias Implementados 
com Resolutividade:

1.	 PSF:	não	 tem	como	sobreviver	 sem	
este	programa/	 reduziu	significativa-
mente	 as	 internações	 hospitalares/	
implantou	 grupos	 de	 educação	 e	
prevenção	em	saúde/coordenação	das	
equipes:	hipertensos/diabéticos/saúde	
da	 mulher/gestantes/criança	 saudá-
vel/adolescentes/visita	domiciliar	dos	
técnicos/	saúde	bucal.

2.	 PACS:	grande	resolutividade/penetra-
ção	na	população/pouco	investimento	
financeiro/grande	abrangência/VD.

3.	 Primeira	Infância	Melhor/Viva	Criança:	
custo	 baixíssimo/ótimos	 resultados/	
prioriza	gestantes	e	crianças.

4.	 Saúde	Bucal/Agente	escolar.

5.	 Grupos	 de	 Saúde:	 gestantes/hiper-
tensos/diabéticos/oncologia	 e	 saúde	
mental.

6.	 Farmácia	Básica/distribuição	de	medi-
camentos.

7.	 Programa	Dengue	Verão.

8.	 Programa	 de	 Prevenção	 ao	 CA	 de	
Mama	e	CA	de	Próstata:	exames.	

9.	 Palestras	nas	Escolas:	DST/AIDS.

10.	 Vacinação	de	Crianças	e	Idosos.

11.	Convênio	Prefeitura	Municipal/Banco	
de	Olhos.
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Percentual Gasto em Saúde

A	maioria	dos	municípios	(21)	aplica	mais	
de	15%	do	orçamento	municipal	em	saúde,	
e	este	percentual	cresce	anualmente.

Com	 relação	 ao	 aporte	 dos	 recursos	
financeiros	oriundos	das	três	esferas	de	go-
verno,	a	União	contribui	com	23%,	o	Estado	
com	 11%	 e	 os	 Municípios	 destinam,	 em	
média,	66%	para	a	saúde.

No	entender	da	maioria	dos	gestores,	a	
municipalização	da	saúde,	apesar	de	bené-
fica	para	a	população,	acarretou	um	grande	
problema	para	os	municípios,	uma	vez	que	
os	recursos	destinados	aumentam	significa-
tivamente	a	cada	ano	e,	conseqüentemente,	
diminui	 o	 orçamento	 destinado	 às	 outras	
secretarias	municipais.

Em	relação	ao	Estado,	a	queixa	genera-
lizada	foi	quanto	ao	atraso	dos	repasses	e	ao	

baixo	percentual	destinado	aos	Municípios.	

Quanto	 ao	 Ministério	 da	 Saúde,	 as	 críticas	

foram	 pelo	 engessamento	 dos	 programas/

verbas,	dando	pouca	autonomia	na	escolha	

de	estratégias	de	implementação	viáveis.

Perfil dos Gestores Municipais

O	 perfil	 dos	 gestores	 municipais	 de	

saúde	 foi	 construído	 através	 dos	 seguintes	

depoimentos:

“O gestor municipal de saúde tem um pa-

pel muito importante no gerenciamento do 

SUS:

[...] deve ser capacitado e conhecer todas as 

Normas e Leis do SUS.

[...] é um faz-tudo ou tapa-buracos nos 

municípios.

Estratégias
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Diagrama de Pareto das Estratégias Implementadas

Gráfico	3 – Diagrama	de	Pareto	das	Estratégias	Implementadas	



aValiação das políTicas muNicipais de saúde para efeTiVação do sus: um olHar dos GesTores muNicipais ... | 165

BoleTim da saúde | porTo aleGre | Volume 18 | Número 1 | JaN./JuN. 2004

[...] as eleições oportunizam uma desconti-
nuidade na condução da política de saúde do 
município.”

As	principais	características	dos	gestores	
são:

Quanto	à	 idade:	situam-se	entre	23	e	57	
anos,	dos	quais	a	metade	está	na	faixa	dos	31	
aos	40	anos.

Quanto	ao	gênero,	a	maioria	dos	gesto-
res	é	do	sexo	feminino	(14	deles).

Quanto	à	formação/experiência	na	fun-
ção:	15	gestores	são	 leigos,	 sem	formação	
na	 área.	 Apenas	 32%	 (7)	 são	 profissionais	
de	saúde:	2	enfermeiras,	e	técnicos	de	en-
fermagem	e	2	auxiliares	de	enfermagem.	A	
maioria	 não	 possui	 experiência	 anterior,	 5	
deles	 já	havia	exercido	esta	 função	em	ad-
ministrações	 anteriores	 e	 2	 exerceram-na	
em	outros	municípios.	Um	gestor	exerce	a	
função	de	secretário	municipal	de	saúde	há	
18	anos.

Quanto	 ao	 nível	 de	 instrução:	 dos	 22	
gestores	municipais	de	saúde,	32%	(7)	têm	
Ensino	Médio	completo,	14%	(3),	com	curso	
superior	 completo;	 18%	 (4)	 têm	 pós-gra-
duação	completo	e	13%	(3),	com	curso	de	
pós-graduação	incompleto.

Avaliação da Efetivação do SUS no 
Município pelo Gestor Municipal de 
Saúde

A	efetivação	do	SUS,	na	avaliação	e	de-
poimento	dos	gestores	municipais	de	saúde,	
destacou	que:

“ [...] falta ainda um melhor conhecimento 
do SUS pelos cidadãos em relação aos seus 
direitos e deveres, cada um fazendo a sua 
parte.
[...] a referência regional é o maior problema: 
os encaminhamentos geralmente passam por 
critérios não oficiais, exigindo gastos extras 
dos municípios com consultas, exames e 
procedimentos especializados.
[...] existem cobranças na média complexi-
dade: algumas, o município paga, outras, o 
paciente paga. Quando a gente precisa de 
alguma coisa, tem que ligar para a 14ª CRS 
e fazer uma procissão para a Coordenadoria 
entrar no jogo.
[...] falta um parâmetro regional para os 
salários dos profissionais de saúde.
[...] este ano é eleitoral – se nós não conse-
guimos qualquer coisa pelo SUS, nós vamos 
pagar para o paciente ser atendido.
[...].hoje o povo acha que o município tem 
obrigação de dar tudo. Então eu vejo que o 
SUS parece que vai explodir o município. Se 
a gente não der uma controlada nos encami-
nhamentos para fora, todo mundo quer; se 
não tiver o remédio na farmácia, o paciente 
vai ao gabinete do prefeito e ele manda com-
prar. Eles estão muito mal-acostumados com 
isso. É a mudança que o município espera que 
aconteça agora com a implantação do PSF.”

A	avaliação	dos	gestores	municipais	de	
saúde,	em	relação	ao	grau	de	efetivação	do	
SUS,	apontou	resultados	satisfatórios,	situan-
do-se	entre	regular	(6	gestores	–	27%),	bom	
(14	gestores	–	63%)	e	muito	bom	(1	gestor	
–	5%).	Somente	um	gestor	(5%)	considerou	
insuficiente.
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CONSIDERAÇÕES	FINAIS

Concluímos,	 ao	 analisar	 as	 respostas	
sobre	 a	 efetivação	do	SUS,	que	houve	um	
avanço	no	campo	de	saúde	na	Regional.

Contudo,	ao	responderem	o	que	poderia	
ser	 melhorado,	 todos	 os	 gestores	 referi-
ram-se	 aos	 problemas	 enfrentados	 com	 a	
regionalização	que	ainda	não	está	efetivada.	
A	média	complexidade	(exames	e	consultas	
especializadas,	hospitais	regionais/	cirurgias)	
deixa	 a	 desejar,	 tendo	 sido	 citada	 como	 o	
maior	 problema.	 As	 referências	 regionais	
-	CODIS	-	são	 insuficientes	para	atender	à	
demanda	pelo	SUS,	levando	os	municípios	e	
alguns	usuários	a	pagarem	por	serviços	que	
deveriam	ser	gratuitos.

Foi	 ressaltada	 também,	 por	 todos,	 a	
importância	do	Programa	Saúde	da	Família	
-	PSF,	na	otimização	e	resolutividade	do	SUS,	
principalmente	com	relação	à	diminuição	das	
internações	 hospitalares.	 Alguns	 gestores	
municipais	demonstraram	preocupação	com	
os	hospitais	locais	que,	após	a	implementa-
ção	 do	 PSF,	 estão	 enfrentando	 problemas	
financeiros	devido	ao	aumento	da	capacidade	
ociosa	de	leitos.

A	questão	dos	medicamentos	especiais	
fornecidos	pelo	Estado	também	foi	referida	
como	um	problema	regional,	uma	vez	que	
falta	agilidade	na	disponibilização	aos	muni-
cípios,	acarretando	dificuldades	de	gerencia-
mento	para	os	gestores.

Os	recursos	humanos,	no	entender	da	
maioria,	representam	os	maiores	gastos	de	
saúde	e	não	têm	o	devido	retorno	em	rela-
ção	ao	SUS.	Foi	constatado	que,	devido	às	
disparidades	 salariais	e	à	carga	horária	dos	

profissionais,	 esse	 campo	 ainda	 apresenta	
grandes	dificuldades.	Todos	reconhecem	que	
muitos	profissionais	não	são	comprometidos	
com	a	Saúde	Pública,	atuando	ainda	dentro	
do	modelo	curativo	(principalmente	a	clas-
se	médica),	retardando	o	entendimento	do	
Sistema	 pelos	 usuários.	 A	 consulta	 médica	
e	o	medicamento	gratuito	ainda	 são	vistos	
como	sinônimo	do	SUS.	Os	profissionais	do	
PSF,	com	melhor	perfil	e	dedicação	integral,	
segundo	 os	 gestores,	 estão	 mudando	 esta	
realidade,	atuando	na	prevenção	e	promoção	
à	saúde.

Finalizando,	os	resultados	obtidos	apon-
tam	 vários	 caminhos	 a	 serem	 construídos	
coletivamente	por	todas	as	representações	
sociais,	não	apenas	os	gestores	municipais	de	
saúde,	mas	com	aqueles	segmentos	sociais	
que	fazem	parte	do	SUS,	ou	seja:

-	 a	 população	 regional,	 estimada	 em	
235.000	 habitantes,	 em	 sua	 grande	
maioria	usuária	do	Sistema;

-	 os	profissionais	de	saúde	que	traba-
lham	 na	 rede	 de	 Atenção	 Básica	 e	
aqueles	que,	indiretamente,	prestam	
serviços	especializados	na	média	e	alta	
complexidade;

-	 os	hospitais	credenciados	e	convenia-
dos	pelo	SUS;

-	 	os	Conselhos	de	Saúde	municipais	e	
regionais,	 no	 exercício	 do	 controle	
social	 das	 políticas	 de	 saúde	 imple-
mentadas;

-	 os	Prefeitos	municipais	na	escolha	dos	
gestores,	no	entendimento	e	apoio	a	
eles,	na	operacionalização	da	política	
local	de	saúde;
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-	 	a	14ª	CRS,	como	 instituição	repre-
sentante	 da	 SES,	 no	 seu	 papel	 de	
assessorar,	supervisionar	e	auxiliar	a	
efetivação	do	SUS	na	região.

O	DSC	de	uma	gestora	municipal	de	saú-
de	traduz	a	compreensão	da	complexidade	
da	 efetivação	 do	 SUS	 nos	 mais	 diferentes	
municípios	do	país,	bem	como	da	importân-
cia	e	pertinência	da	realização	de	pesquisas	
como	esta:

“O	 SUS	 é	 uma	 criança	 que	 ainda	 está	
crescendo.”	(DSC)
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RESUMO
O	objetivo	do	presente	trabalho	é	relatar	uma	experiência	
vivenciada	na	Secretaria	Municipal	de	Saúde	de	Porto	Alegre	
junto	 às	 equipes	 de	 Saúde	 da	 Família	 no	 ano	 de	 2002,	 da	
utilização	 de	 uma	 metodologia	 participativa	 para	 definição	
das	competências,	 individuais	e	da	equipe	 (Núcleo	e	Cam-
po	de	Competências).	Competência	entendida	como	a	ca-
pacidade	de	assumir	 responsabilidades	através	dos	 saberes	
cognitivos,	das	habilidades	e	dos	desempenhos,	da	atitude	e	
da	possibilidade	de	transformação	de	cada	profissional	como	
um	trabalhador	social.	Espera-se	que,	com	o	envolvimento	
de	cada	trabalhador,	articulado	com	os	interesses	dos	usuá-
rios,	criem-se	espaços	de	pactuação,	definidos	e	redefinidos	
conforme	o	alcance	dos	acordos	realizados.	A	metodologia	
utilizada	compreendeu	sensibilização	junto	ao	colegiado	das	
gerências	distritais,	através	de	textos	de	apoio	com	os	pres-
supostos	do	Programa	Saúde	da	Família,	seguido	de	discus-
são,	com	cada	categoria	profissional,	do	que	seriam	conside-
rados	seus	“núcleos	e	campo	de	competência”.	A	discussão	
em	grupo	sistematizava	as	ações	que	eram	consenso	ou	as	
que	 demandavam	 discussão	 e	 encaminhamento	 posterior.	
Este	resultado	 foi	compilado	por	categoria	profissional.	Os	
resultados	 não	 serviram	 para	 “catalogar”	 ou	 “programar”	
as	 ações	 em	 saúde	 a	partir	 das	 necessidades	dos	 trabalha-
dores	ou	do	gestor,	mas	principalmente	para	uma	discussão	
profunda	do	modo	de	atenção	que	deve	ser	construído,	que	
incorpore	as	amplas	dimensões	das	condições	de	saúde,	in-
cluindo	a	forma	como	os	usuários	sentem	suas	necessidades	
em	saúde	e	por	serviços.

PALAVRAS-CHAVE
Competência	profissional,	Programa	Saúde	da	Família.

ABSTRACT
The	present	article	aims	at	reporting	an	experience	carried	
out	 with	 the	 Family	 Health	 teams	 at	 Secretaria	 Municipal	
de	Saúde	 in	Porto	Alegre,	 in	2002,	 in	which	a	participative	
methodology	 was	 used	 to	 define	 both	 individual	 and	 team	
competences	(Nucleus	and	Field	of	Competences).	Compe-
tence	is	understood	as	the	capacity	of	taking	on	responsibili-
ties	 through	 cognitive	 knowledge,	 skills	 and	performances,	
attitudes	and	transformation	possibilities	of	each	professional	
as	a	 social	worker.	We	hope	 that,	with	 the	 involvement	of	
every	 worker,	 articulated	 with	 the	 users’	 interests,	 agree-
ment	areas	will	be	created,	defined	and	redefined,	according	
to	the	agreements	achieved.	The	methodology	includes	sen-
sitization	of	 the	members	of	district	managements	through	
supporting	 texts	 presenting	 the	 assumptions	 of	 the	 Family	
Health	Program,	followed	by	discussion	with	each	one	of	the	
professional	categories,	about	what	would	be	considered	as	
their	“nucleus	and	field	of	competence”.	The	group	discus-
sions	systematized	both	the	actions	that	were	agreed	upon	
and	 the	 ones	 that	 demanded	 discussion	 and	 further	 ascer-
tainment.	 This	 result	 was	 compiled	 for	 each	 professional	
category.	The	results	were	not	used	either	 to	“catalog”	or	
“program”	actions	in	the	health	field	from	the	needs	of	work-
ers	and	managers,	but	for	a	deep	discussion	about	the	kind	of	
attention	that	should	be	built,	involving	the	broad	dimensions	
of	health	conditions,	 including	the	way	users	perceive	their	
needs	in	terms	of	health	and	services.
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INTRODUÇÃO

A	 reorientação	 da	 prática	 da	 Atenção	
Primária	em	Saúde	depende,	essencialmente,	
da	articulação	dos	saberes	e	das	práticas	dos	
diferentes	profissionais	de	saúde	em	uma	no-
va	organização	do	trabalho.	O	propósito	da	
gestão	e	o	compromisso	dos	trabalhadores	
das	 equipes	 de	 Saúde	 da	 Família	 de	 Porto	
Alegre,	ambos	orientados	a	responder	às	ne-
cessidades	sociais	em	saúde,	oportunizaram	
oficinas	com	os	trabalhadores	do	Programa	
Saúde	da	Família,	cujo	objetivo	foi	estimular	
a	co-gestão	para	a	oferta	da	Atenção	Primá-
ria,	a	partir	das	discussões	e	definições	das	
competências.

OBJETIVO

O	 objetivo	 do	 presente	 trabalho	 é	 o	
relato	 da	 experiência	 vivenciada	 pelos	 tra-
balhadores	 através	 de	 uma	 metodologia	
participativa	 de	 consenso	 das	 ações	 de	
promoção,	prevenção,	cura	e	reabilitação	a	
partir	das	práticas	de	cada	categoria	profis-
sional,	definindo	as	competências,	individuais	
e	da	equipe	(Núcleo	e	Campo	de	Competên-
cias),	capazes	de	responder	às	necessidades	

de	 saúde	 da	 população,	 competência	 essa	
entendida	 como	 a	 capacidade	 de	 assumir	
responsabilidades	através	dos	saberes	cog-
nitivos,	das	habilidades	e	dos	desempenhos,	
da	atitude	e	da	possibilidade	de	transforma-
ção	de	cada	profissional	 como	 trabalhador	
social.	Espera-se	que,	com	o	envolvimento	
de	cada	 trabalhador	na	definição	do	que	é	
esperado	 dele	 pela	 Instituição,	 articulado	
com	 os	 interesses	 dos	 usuários,	 finalidade	
do	seu	trabalho,	se	possam	criar	espaços	de	
pactuação,	definidos	e	redefinidos	conforme	
o	alcance	dos	acordos	realizados.

METODOLOGIA

A	metodologia	utilizada	compreendeu,	
em	um	primeiro	momento,	a	sensibilização	
junto	 ao	 colegiado	 das	 gerências	 distritais,	
cuja	 formação	 é	 composta	 pelos	 coorde-
nadores	 de	 todas	 as	 unidades	 básicas	 do	
Município,	 através	 da	 leitura	 de	 textos	 de	
apoio	 com	 os	 pressupostos	 do	 Programa	
Saúde	da	Família.

Esses	textos,	nas	equipes	do	PSF,	tinham	
o	objetivo	de	suscitar	discussão,	coordenada	
pelo	gerente	das	unidades,	de	quanto	o	pro-
cesso	e	resultado	do	trabalho	se	aproxima-
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vam	ou	se	distanciavam	daqueles	princípios	
clássicos	de	um	serviço	de	Atenção	Primária	
em	Saúde	(STARFIELD,	1998).

O	segundo	momento	propôs	a	discus-
são,	com	cada	categoria	profissional	do	PSF,	
do	 que	 seria	 considerado	 seu	 “núcleo	 de	
competência,	 entendido	 como	 o	 conjunto	
de	saberes	e	de	responsabilidades	específi-
cos	a	cada	profissão	ou	especialidade	e,	por	
campo	de	competência,	ter-se-iam	saberes	
e	responsabilidades	comuns	ou	confluentes	
a	várias	profissões	ou	especialidades”	(CAM-
POS,	1994,	p.	248-249),	 coordenados	por	
duas	pessoas	da	Coordenação	do	PSF,	uma	
facilitadora	 da	 Universidade	 Federal,	 com	
vasta	 experiência	 em	 estudos	 interdiscipli-
nares	 para	 o	 desenvolvimento	 humano	 na	
saúde	e	uma	pessoa	 responsável	pela	 área	
de	desenvolvimento	de	Recursos	Humanos	
na	SMS.

Foram	 realizados	 quatro	 encontros	
com	 os	 Agentes	 Comunitários	 de	 Saúde	
-	 ACS,	 com	 a	 participação	 de	 142	 ACS	
(95,3%),	dois	 encontros	 com	os	 auxiliares	
de	enfermagem,	em	um	total	de	78	(100%),	
um	 encontro	 com	 enfermeiras(os),	 com	 a	
presença	de	33	(94,28%)	e	dois1	encontros	
com	 médicos(as),	 com	 a	 presença	 de	 38	
profissionais	(92,68%).

Através	 da	 análise	 individual,	 identifi-
cavam	 as	 ações	 que	 realizavam,	 e	 as	 que	
deveriam	 realizar,	 mas	 não	 consideravam	
suas	responsabilidades.	

A	 discussão	 em	 grupo	 sistematizava	
as	 ações	 que	 eram	 consenso	 ou	 as	 que	
demandavam	discussão	e	encaminhamento	
posterior.	Esse	resultado	foi	compilado,	por	
categoria	profissional,	e	debatido	em	plená-
ria	final	do	II	Seminário	do	Programa	Saúde	
da	Família	–	POA,	além,	é	claro,	de	servir	in-

Tabela 1 – Campo	de	Competência	dos	Profissionais	das	Equipes	do	PSF,	na	Atenção	à	Saúde	da	Gestante.	Ações	de	consenso	e	a	definir.	
Porto	Alegre,	2002.

Campo De Competências 
Saúde Da Gestante

Consenso Especificidades Situações Indefinidas

TERRITORIALIZAÇÃO

Cadastramento das famílias no processo de territorialização (implantação das equipes).
Diagnóstico da comunidade.
Definição de áreas, grupos e famílias de risco.
Planejamento das ações.
Avaliação das atividades. 

Não houve

MODO DE ATENÇÃO
Acolhimento
Vínculo
Controle Social

Desenho do acolhimento.
Sistemática de participação 
nos Conselhos Locais e 
Gestores. 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Necessidade de profissional administrativo. Enquanto não houver contratação, compartilhar 
essas ações entre cada categoria, com limite de carga horária semanal para cada uma delas.

Contratação de profissional 
administrativo para as 
unidades.

REGISTROS DAS ATIVIDADES EM 
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

Não houve
Definir a forma do registro das 
ações no prontuário para os 
Auxiliares de Enfermagem.

1	 	Ocorreram	dois	encontros	exclusivamente	por	um	erro	na	condução	da	metodologia	proposta,	que,	por	ser	sua	estréia,	fez	com	que	a	discussão	se	
prolongasse	além	do	previsto,	exigindo	outro	encontro	para	finalizar	a	discussão.
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Tabela 2 – Núcleo	de	Competência	por	Categoria	Profissional,	na	Atenção	à	Saúde	da	Gestante.	Ações	de	Consenso	e	a	Definir.	Porto	
Alegre,	2002

Núcleo de Competências 
Saúde da 
Gestante

Consenso Especificidades Situação Indefinida

ACS

Realiza visitas domiciliares com vista à educação da gestante e de seus familiares, orien-
tando sobre os cuidados básicos de saúde e nutrição, com busca ativa de faltosos.
Identifica situações de risco e encaminha para diagnóstico e tratamento.
Realiza a captação precoce de gestante para a 1ª consulta e para consultas subseqüentes.
Acompanha registro no Cartão da Gestante (atenção para pré-natal de outros serviços).
Realiza visitas no período puerperal, acompanha o processo de aleitamento, orienta a 
mulher e seu companheiro sobre a necessidade de planejamento familiar.

Referência aos outros níveis de 
Atenção (fora do horário de 
atendimento da unidade).
SAMU, pequenos ferimentos (mor-
dida de cachorro, prego no pé).

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Orienta as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal e da amamentação.
Verifica o peso e a pressão arterial e anota os dados no Cartão da Gestante.
Fornece medicação mediante receita médica ou medicamentos padronizados para o 
Programa.
Aplica vacina antitetânica.
Realiza visita domiciliar de acordo com necessidade.

Rotinas no atendimento de urgên-
cia – necessidade de capacitação.

ENFERMEIRO(A)

Orienta as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, amamentação e 
vacinação. 
Referencia gestantes identificadas como de risco.
Realiza consulta de pré-natal.
Realiza a coleta de exame citopatológico.
Fornece o Cartão de Gestante devidamente atualizado a cada consulta.
Realiza visita domiciliar de acordo com necessidade.

Capacitação para urgência/emer-
gência.

MÉDICO(A)

Realiza consulta de pré-natal.
Solicita exames e orienta tratamento conforme o protocolo.
Identifica gestantes de risco e encaminha para referência.
Realiza a coleta de exame citopatológico.
Fornece o Cartão de Gestante devidamente atualizado a cada consulta.
Participa de grupos de gestantes e realiza visita domiciliar quando for necessário.
Atende as intercorrências e encaminha as gestantes quando necessário.

Urgência /Emergência: capaci-
tação, estrutura e segmento dos 
casos.

ternamente	à	SMS,	como	um	instrumento	de	

qualificação	da	ação	institucional	que	possibi-

litasse	o	cumprimento	das	ações	pactuadas.	

Como	exemplo,	apresentamos,	a	seguir,	um	

recorte	do	resultado,	por	grupo	humano,	no	

caso	Atenção	à	Saúde	da	Gestante,	em	que	

tentamos	sistematizar	núcleos	e	campos	de	

competência	no	que	diz	respeito	à	atenção	

prestada	a	esse	grupo	de	pessoas.

DISCUSSÃO	E	RESULTADOS	

Os	resultados	não	serviram	apenas	para	
“catalogar”	 ou	 “programar”	 as	 ações	 em	
saúde	a	partir	das	necessidades	dos	trabalha-
dores	ou	do	gestor,	mas	principalmente	para	
uma	discussão	profunda	do	modo	de	Atenção	
que	deve	ser	construído,	que	 incorpore	as	
amplas	dimensões	das	condições	de	saúde,	
incluindo	a	forma	como	os	usuários	sentem	
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suas	necessidades	em	relação	à	saúde	e	aos	
serviços.

É	claro	que	o	uso	de	uma	metodologia	
de	participação	que	permita	a	revelação	dos	
interesses	dos	sujeitos	e	que	possibilite	o	apa-
recimento	das	diferentes	relações	de	poder	
e	de	conhecimentos	evidencia	conflitos	que	
devem	 ser,	 no	 mínimo,	 explicitados.	 Essa	
metodologia	 tentou	 ampliar	 a	 capacidade	
dos	indivíduos	em	lidar	com	essas	relações	
de	 poder	 e	 saber	 enquanto	 realizam	 seu	
trabalho.	

A	metodologia	serviu	para	explicitar	mui-
tas	questões	e,	a	partir	da	discussão	suscitada,	
objetivando	o	consenso,	obviamente	com	o	
viés	 dos	 interesses	 da	 instituição,	 pode-se	
elaborar	melhor	as	competências	por	cate-
goria.	Isso	não	significa	a	mudança	prática	na	
atenção	à	população,	mas,	ao	menos,	esclare-
ce	o	que	é	esperado	de	cada	um.	Exemplos	
como	ACS,	abrindo	e	fechando	as	unidades,	
entregando	 as	 referências	 para	 consultas	
especializadas	à	população	em	geral,	médicos	
que	não	consideravam	sua	competência	rea-
lizar	pequenos	procedimentos	ambulatoriais,	
enfim,	inúmeras	situações	que	puderam	ser	
definidas	a	partir	dessa	metodologia.

Por	outro	lado,	apontou	prioridades	de	
capacitação	e	 infra-estrutura	à	SMS.	Ques-
tões	 importantes	 avançaram	 a	 partir	 do	 II	
Seminário	do	PSF,	como	a	 integração	com	
a	 rede,	 um	 modelo	 para	 o	 “acolhimento”,	
a	criação	de	protocolos	clínicos,	como	o	da	
urgência	e	emergência	e	afirmação	da	política	
de	desenvolvimento	de	Recursos	Humanos	
na	SMS,	em	que	os	eixos	das	relações	e	da	
organização	do	trabalho	em	equipes	perma-
neçam	sendo	priorizados	.	

É	 importante	 a	 observação	 de	 que	
determinadas	 ações	 em	 saúde	 não	 tinham	
consenso,	em	nenhuma	das	categorias,	para	
definir	suas	competências	(última	coluna	da	
Tabela	 2).	 Essa	 dificuldade	 de	 formulação	
evidenciou	 fortemente	 a	 necessidade	 da	
integralidade	da	atenção	e	da	ampliação	da	
rede	assistencial.

Portanto,	a	metodologia	proporcionou	o	
consenso	no	entendimento	de	competências	
e	isso	pôde	impulsionar	a	transformação	do	
processo	de	trabalho	nas	equipes.	As	situa-
ções	indefinidas	apontam	para	a	necessidade	
de	respostas	institucionais	que	reforcem	os	
objetivos	 propostos	 de	 transformação	 no	
sistema	público	de	saúde	do	país	a	partir	da	
atenção	básica.
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RESUMO
A	inclusão	de	Equipe	de	Saúde	Bucal	-	ESB	no	Programa	Saúde	
da	 Família	 -	 PSF	 tem-se	 constituído	 em	 um	 avanço	 na	 prática	
odontológica	no	país	por	tratar-se	de	uma	estratégia	eficaz	para	
reorganização	da	Atenção	Básica	em	nível	do	município.	O	PSF	
tem	como	meta	ampliar	o	acesso	às	ações	odontológicas	e	quali-
ficar	a	atenção,	elevando,	assim,	as	condições	de	saúde	bucal	da	
população.	Seus	pressupostos	trazem	uma	nova	abordagem	no	
campo	de	saúde	coletiva,	e,	portanto,	por	caracterizar-se	como	
um	novo	modelo,	sua	implementação	ainda	é	um	grande	desafio	
tanto	para	gestores	como	para	os	trabalhadores	da	saúde.	Dian-
te	disto,	este	documento	tem	como	objetivo	principal	discutir	a	
incorporação	da	ESB	no	PSF.	Sem	propor	fórmulas	ou	receitas,	
oferece	alguns	elementos	que	podem	auxiliar	a	equipe	na	orga-
nização	de	sua	prática	cotidiana,	ressaltando	a	importância	de	se	
considerar	as	especificidades	de	cada	realidade	local.

PALAVRAS-CHAVE
Saúde	bucal,	Programa	Saúde	da	Família.

ABSTRACT
The	inclusion	of	the	Oral	Health	Team	-	ESB	in	the	Family	Health	
Care	Program	-	PSF	has	been	constituted	in	an	advance	in	den-
tistry	within	the	country,	as	it	is	an	efficient	strategy	for	the	re-
organization	of	the	Basic	Attention	at	the	municipality	level.	PSF	
aims	at	enlarging	the	access	to	odontological	actions	and	qualify-
ing	the	people’s	oral	health	conditions.	Its	purposes	bring	a	new	
approach	in	the	collective	health	field	and,	as	it	is	a	new	model,	
its	implementation	is	still	a	big	challenge	both	for	health	managers	
and	workers.	For	this	reason,	this	paper	has	as	its	main	goal	to	
discuss	 the	ESB	 incorporation	 into	 the	PSF.	Without	proposing	
formulae	or	recipes,	it	offers	some	elements	which	can	help	the	
team	organize	its	daily	practice,	stressing	the	importance	of	tak-
ing	into	account	the	particularities	of	each	local	reality.

KEY	WORDS
Oral	Health,	Family	Health	Care	Program.
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INTRODUÇÃO

A	 saúde	 coletiva	 tem,	 historicamente,	
enfrentado	o	grande	desafio	que	é	tornar	as	
ações	de	saúde	um	direito	básico	acessível	
a	 todos	 os	 cidadãos.	 Diversos	 modelos	 e	
formas	de	organização	têm	sido	experimen-
tados	ao	 longo	dos	últimos	anos,	tornando	
mais	 efetiva	 a	 participação	 dos	 municípios	
na	assistência	à	saúde,	principalmente	após	
a	implantação	do	Sistema	Único	de	Saúde.	A	
partir	de	então,	a	busca	por	um	modelo	que	
amplie	o	acesso	e	que	se	ajuste	à	realidade	
local	desponta	como	uma	preocupação	cons-
tante	para	a	população	e	seus	dirigentes.

Um	dos	modelos	que	mais	tem	avançado	
no	país	é	o	Programa	Saúde	da	Família	-	PSF.	
Criado	em	1994,	o	PSF	tem	sido	considerado	
uma	 estratégia	 eficaz	 na	 reorganização	 da	
Atenção	Básica	por	ter	como	pressupostos:	
o	foco	na	família,	a	adscrição	da	clientela,	a	
prática	clínica	segundo	a	lógica	da	epidemio-
logia	social	e,	como	ponto	forte,	o	estabele-
cimento	de	vínculo,	 laços	de	compromisso	
e	a	responsabilidade	entre	os	profissionais	e	
a	população	(BRASIL,1997).

A	inclusão	da	ESB	como	parte	do	Pro-
grama	 Saúde	 da	 Família	 foi	 definida	 efeti-
vamente	 a	 partir	 da	 Portaria	 nº	 1.444,	 de	

28	de	dezembro	de	2000,	do	Ministério	da	
Saúde	 (BRASIL,	 2000).	 Essa	 Portaria	 criou	
critérios	e	estabeleceu	incentivos	financeiros	
específicos	para	a	inclusão	de	uma	ESB	para	
cada	duas	equipes	de	PSF,	visando	à	reorga-
nização	da	Atenção	Básica	odontológica	no	
âmbito	 do	 município,	 tanto	 em	 termos	 de	
promoção	de	saúde	e	prevenção	quanto	na	
recuperação	e	manutenção	da	saúde	bucal,	
buscando,	assim,	a	melhoria	do	perfil	odon-
tológico	da	população	e,	por	conseqüência,	
sua	qualidade	de	vida.	

Por	 constituir-se	 em	 uma	 abordagem	
diferenciada	no	campo	da	saúde	coletiva,	seu	
sucesso	 está	 condicionado,	 antes	 de	 tudo,	
a	 uma	 mudança	 no	 perfil	 dos	 profissionais	
que	 atuam	 na	 Atenção	 Básica.	 De	 acordo	
com	Souza	et	al.	(2001),	“a	saúde	bucal	deve	
ser	entendida	como	objeto	de	 intervenção	
de	 todos	 os	 profissionais	 da	 equipe	 e	 não	
exclusivamente	dos	que	 trabalham	na	área	
odontológica”.	 Assim,	 caracteriza-se	 por	
intervenção	 inter	 e	 multidisciplinar	 e	 de	
responsabilidade	integral	sobre	a	população	
na	área	de	abrangência	da	unidade	de	saúde	
(BRASIL,1997).	Portanto,	incluir	saúde	bucal	
no	PSF	não	significa	exclusivamente	colocar	
um	 cirurgião-dentista	 na	 equipe	 mínima,	
constituída	pelo	médico,	enfermeiro,	 auxi-
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liar	 de	 enfermagem	 e	 agente	 comunitário	
de	saúde.	

A	equipe	de	saúde	bucal	deve	ter	a	res-
ponsabilidade	de	criar	e	manter	o	vínculo	en-
tre	comunidade	e	profissionais.	Esse	vínculo,	
a	 ser	 estabelecido	 pelo	 acompanhamento,	
que	avança	na	linha	longitudinal	das	famílias,	
é	um	dos	grandes	diferenciais	do	PSF,	pois	
permite	a	dimensão	decisiva	desta	estratégia	
que	é	o	cuidado.	Cuidar	é	mais	que	vigiar,	
portanto	é,	também,	ampliar	o	conceito	de	
vigilância	à	saúde	bucal,	que,	para	tanto,	deve	
estar	embasado	em	três	pilares:	 território,	
problemas	 de	 saúde	 e	 a	 intersetorialidade	
(MENDES,	1999).

O	PSF	propicia	a	aplicação	desse	concei-
to	por	intervir	com	a	família	num	relaciona-
mento	cooperativo	em	que	a	equipe	de	saúde	
procura	aliar	os	conhecimentos	científicos	e	
tecnológicos	às	habilidades	de	observação,	
comunicação	 e	 intuição.	 A	 atuação	 não	 se	
reduz	à	espera	dos	 sinais	de	alarme	ou	da	
ocorrência	de	eventos	sentinela,	mas	à	de-
tecção	precoce	de	estrangulamentos,	ou	de	
nós	críticos	que	evidenciam	os	problemas	e	
as	 necessidades	 de	 saúde.	 O	 PSF	 também	
permite	articular	um	conjunto	de	operações	
intersetoriais	destinadas	a	resolver	os	proble-
mas	de	saúde	identificados,	tendo	presente	
a	disponibilidade	real	de	recursos	existentes	
no	território	(MENDES,1999).

Cabe	 salientar	que	não	existe	um	mé-
todo	que	possa	se	afirmar	como	único	que	
tenha	 condições	 de	 oferecer	 uma	 melho-
ria	 da	 situação	 bucal	 da	 população,	 pois	 o	
conhecimento	da	 realidade	 local	é	um	dos	
mais	 importantes	delineadores	de	políticas	
de	Atenção	à	Saúde.	

CONHECENDO	A	REALIDADE	
LOCAL

O	momento	inicial	do	trabalho	da	equipe	
de	saúde	deve	ser	o	planejamento,	começan-
do	pelo	diagnóstico	situacional	da	realidade	
de	forma	a	reproduzir,	com	a	maior	fideli-
dade,	as	condições	socioeconômico-culturais	
e	epidemiológicas	da	população	da	área	de	
abrangência.	 É	 importante	 ressaltar	 que	 a	
abordagem	da	comunidade	não	é	pré-fixada	
no	primeiro	contato,	ela	se	dá	gradualmen-
te	em	todo	processo	das	práticas	de	saúde	
por	 aproximações	 sucessivas	 (PORTILLO;	
FREITAS,	2002).	

Durante	o	processo	de	implantação	da	
ESB	no	PSF,	pode-se	encontrar	duas	situa-
ções:	

a)	 a	ESB	é	habilitada,	juntamente	com	a	
equipe	do	PSF,	o	que	proporciona	à	
ESB	a	participação	na	íntegra	do	pla-
nejamento	e	organização	do	processo	
de	trabalho;	

b)	 a	ESB	é	incorporada	a	uma	equipe	do	
PSF	já	habilitada.	Nas	unidades	que	já	
possuem	PSF,	a	ESB	pode	apropriar-
se	 das	 informações	 existentes	 das	
famílias	já	cadastradas.	

As	 atividades	 iniciais	 incluem	 princi-
palmente	o	mapeamento	da	área,	o	cadas-
tramento	 das	 famílias,	 o	 levantamento	 das	
necessidades	 e	 o	 conhecimento	 do	 perfil	
epidemiológico.	 Também	 é	 fundamental	 o	
reconhecimento	dos	espaços	sociais,	como	
escolas,	creches,	asilos,	associações,	para	a	
sensibilização	 desses	 atores	 de	 modo	 que	
ajam	como	facilitadores	do	trabalho	junto	à	
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população	adscrita	e,	sobretudo,	como	locais	
para	o	desenvolvimento	das	ações	educativo-
preventivas	coletivas.	

A	 partir	 do	 diagnóstico	 situacional,	 os	
profissionais	podem	elaborar	o	planejamento	
das	atividades	e	,	prioritariamente,	para	ini-
ciar	a	intervenção,	eleger	as	áreas	de	maior	
vulnerabilidade	social.	

Silveira	Filho	 (2002)	 sugere	que,	neste	
momento	 inicial,	 as	 atividades	 clínicas	 de-
veriam	 incluir	 não	 só	 ações	 de	 prevenção	
e	 promoção	 de	 saúde,	 como	 também	 é	
importante	programar	um	tempo	para	aten-
dimento	odontológico	às	demandas	urgentes,	
enquanto	 não	 se	 executa	 o	 planejamento	
completo.	

ORGANIZAÇÃO	DA	DEMANDA

O	 planejamento	 é	 um	 processo	 que	
depende	 fundamentalmente	 de	 conhecer	
intimamente	a	situação	atual	de	um	sistema	
e	 definir	 aquele	 a	 que	 se	 pretende	 chegar	
(TANCREDI;	BARRIOS;	FERREIRA,	1999).	
Certamente	não	existem	regras	para	a	abor-
dagem	 da	 população-alvo	 quanto	 às	 ações	
odontológicas	em	cada	contexto.	A	equipe	
deverá	 conhecer	 a	 realidade	 e,	 com	 base	
nela,	planejar	a	intervenção	(SOUZA	et	al.,	
2001).

A	 programação	 das	 ações	 deve	 con-
templar	todos	os	grupos	etários	de	forma	a	
efetivamente	intervir	na	realidade	de	saúde	
das	famílias.	Considerando	o	trabalho	mul-
tidisciplinar,	as	ações	educativo-preventivas	
devem	ser	priorizadas	no	planejamento,	uma	
vez	 que	 se	 constituem	 em	 ações	 de	 baixa	

complexidade	e	alta	abrangência	populacio-
nal	(CARDOSO	et	al.,	2002).	

Para	realizar	o	planejamento	do	sistema	
de	trabalho	e	do	desenho	de	intervenção,	é	
preciso	 responder	 inicialmente	 a	 questões	
básicas	que	auxiliam	na	organização:	o	que	
será	 realizado,	 onde	 será	 realizado,	 quem	
realizará,	para	quem	e	quais	as	ferramentas	
e	métodos	de	trabalho.

Alguns	 itens	 importantes	 devem	 ser	
contemplados	no	planejamento:

•	 busca	 de	 estratégias	 para	 o	 desen-
volvimento	do	processo	de	trabalho	
a	partir	da	microárea	de	intervenção	
ou	espaços	de	atuação;

•	 eleição	de	espaços	sociais	para	atua-
ção	da	ESB:	unidade	de	saúde,	domi-
cílio,	 escolas,	 creches,	 instituições	e	
associações;	

•	 organização	 por	 equipe	 multipro-
fissional	 incluindo	 a	 participação	 da	
comunidade;

•	 	inserção	da	ESB	nos	grupos	específi-
cos	de	atenção	coletiva	desenvolvidos	
dentro	e	fora	da	US	(	gestantes,	hiper-
tensos,	diabéticos,	escolares,	etc...);

•	 participação	 da	 comunidade	 no	 de-
senvolvimento	 compartilhado	 da	 in-
tervenção,	estimulando	a	autonomia,	
o	autocuidado	e	a	co-responsabilida-
de;

•	 definição	de	turnos	para	atividades	de	
planejamento	e	reuniões	de	equipe;

•	 elaboração	de	capacitação	dos	agentes	
de	saúde	dos	promotores	e	multipli-
cadores;
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•	 forma	de	organização	da	demanda:

	 -	 atenção	à	livre	demanda;

	 -	 atenção	às	urgências;

	 -	 atenção	programada;

	 -	 	manutenção	ou	retorno	programa-
do;

•	 organização	 de	 referências	 locais	 e	
regionais	 para	 níveis	 crescentes	 de	
complexidade	na	atenção,	garantindo	
formas	de	contra-referência;

•	 utilização	de	 instrumentos	de	moni-
toramento	e	avaliação.

EXECUTANDO	A	ATENÇÃO	à	
SAúDE	BUCAL

É	importante	que	a	agenda	da	ESB	pro-
cure	compatibilizar	as	ações	intra	e	extraclí-
nicas	em	todos	os	turnos	de	trabalho,	para	
atendimento	 da	 demanda	 da	 área	 adstrita	
(SILVEIRA	FILHO,	2002).

Uma	das	características	do	trabalho	or-
ganizado	da	ESB	no	PSF	é	entender	que	há	
vários	espaços	e	diferentes	níveis	de	comple-
xidade	no	trabalho	que	exigem	programação	
da	agenda	de	trabalho.

Os	 indivíduos	 do	 território	 buscam	 a	
assistência	de	forma	espontânea	ou	organi-
zada	 e	 sob	 diferentes	 condições:	 doentes,	
sadias	ou	com	urgência	de	atendimento.	O	
universo	de	Atenção	à	Saúde	Bucal	inclui	toda	
a	população	da	área	de	abrangência,	famílias	
visitadas,	grupos	priorizados	e	espaços	sociais	
existentes.	Os	indivíduos	que	chegam	na	uni-
dade,	de	forma	organizada,	passam,	inicial-

mente,	por	uma	consulta	coletiva	de	acolhi-
mento.	É	de	suma	importância	a	introdução	
do	“acolhimento”	como	um	instrumento	de	
trabalho	porque,	ao	incorporar	as	relações	
humanas,	oferece	uma	resposta	positiva	ao	
problema	de	saúde	apresentado	pelo	usuário,	
invertendo	a	lógica	de	organização	e	otimi-
zando	o	funcionamento	do	serviço	de	saúde.	
O	acolhimento	tem	os	seguintes	objetivos:	
1)	atender	todas	as	pessoas	que	procuram	
o	serviço	de	saúde,	garantindo	acessibilida-
de	universal;	2)	 reorganizar	o	processo	de	
trabalho,	a	fim	de	deslocar	o	eixo	central	do	
médico	 para	 uma	 equipe	 multiprofissional;	
3)	 qualificar	 a	 relação	 trabalhador-usuário,	
tendo	 por	 base	 parâmetros	 humanitários	
de	 solidariedade	 e	 cidadania.	 (FRACOLLI;	
BERTOLOZZI,	 2001;	 FRANCO;	 BUENO;	
MERHy,1999).	O	acolhimento	busca	aten-
der	o	indivíduo	em	suas	necessidades,	inde-
pendentemente	do	diagnóstico,	do	nível	de	
complexidade	da	demanda,	ou	da	percepção	
do	profissional	ao	qual	se	apresenta.

Na	 consulta	 de	 acolhimento,	 além	 de	
serem	 realizadas	 atividades	 educativas,	 de	
comunicação	 e	 de	 interação,	 são	 também	
definidos	os	grupos	para	assistência	coletiva	
e/ou	individual.	Aqueles	que	chegam	à	uni-
dade	de	saúde	por	 livre	demanda	 também	
podem	 participar	 da	 consulta	 coletiva	 de	
acolhimento.

A	livre	demanda	ou	demanda	espontâ-
nea	é	caracterizada	por	pessoas	que	buscam	
o	 atendimento	 por	 sua	 autopercepção	 ou	
por	alguma	intercorrência	clínica	(MOySES,	
1997).	Sempre	que	possível,	o	acolhimento	
para	esse	tipo	de	demanda	deve	ser	diário	
e	ofertado	nos	dois	turnos	de	trabalho,	de-
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vendo	 ocupar	 no	 máximo	 50%	 do	 tempo	
clínico	 (CURITIBA,	2004).	O	usuário	pode	
ser	 encaminhado	 ao	 pronto-atendimento	
quando	em	situação	de	urgência	ou	à	atenção	
coletiva	quando	necessitar	 de	orientações,	
ou,	ainda,	ser	agendado	quando	identificada	
a	necessidade	de	tratamento.

	 A	 demanda	 organizada	 ou	 atenção	
programada	 é	 caracterizada	 por	 pessoas	
cadastradas	 na	 área	 de	 maior	 vulnerabili-
dade	 sem	 excluir	 os	 usuários	 que	 buscam	
a	 demanda	 espontânea.	 Os	 indivíduos	 que	
apresentarem	 doença	 ativa	 são	 agendados	
para	atendimento	individual	na	Unidade	de	
Saúde,	ou	para	receber	atenção	em	espaços	
extraclínicos,	 como	 os	 domicílios	 (pessoas	
com	 necessidades	 especiais	 ou	 acamadas)	
ou	 escolas	 e	 creches.	 Os	 indivíduos	 sem	
atividade	de	doença	podem	ser	incluídos	em	
grupos	de	controle	ou	manutenção	de	saúde	
bucal	coletiva.

Os	pacientes	que	concluíram	o	trata-
mento	 clínico,	 ou	 que	 vêm-se	 mantendo	
saudáveis,	 devem	 ser	 agendados	 para	
acompanhamento	periódico	e	orientados	
para	o	autocuidado.	Os	agentes	comunitá-
rios	de	saúde,	auxiliar	de	consultório	den-
tário	ou	técnico	de	higiene	dental	fazem	o	
controle	das	famílias	ou	indivíduos	de	maior	
vulnerabilidade.	 Algumas	 ações	 são	 de	
competência	específica	do	cirurgião-den-
tista,	mas	outras	devem	ser	compartilhadas	
com	o	pessoal	auxiliar,	possibilitando	maior	
acesso	e	cobertura	da	atenção.	A	THD	e	o	
ACD,	sob	supervisão	do	cirurgião-dentista,	
podem	 atuar,	 também,	 por	 exemplo,	 na	
triagem	 inicial,	 nos	 grupos	 existentes	 na	
unidade,	nos	grupos	de	atividades	educati-

vo-preventivas	e	de	manutenção	de	saúde	
bucal,	 e,	 também,	 na	 atenção	 individual,	
realizando	profilaxia,	terapêutica	com	flúor,	
higiene	bucal	supervisionada,	entre	outras	
aplicações.

Os	procedimentos	coletivos	programa-
dos,	incluídos	na	agenda	de	trabalho,	podem	
ser	executados	em	qualquer	local	ou	espaço	
social	do	território.	Ainda	que	coordenados	
e,	inicialmente,	realizados	pela	ESB,	eles	po-
dem	ser	mantidos	pelo	agente	comunitário	
de	saúde	ou	pessoal	auxiliar	de	odontologia.	
Entre	essas	ações,	destacam-se:

•	 discussão	com	a	comunidade	sobre	as	
formas	de	 intervenção	nos	determi-
nantes	sociais	que	constituem	riscos	
comuns	 às	 doenças	 mais	 prevalen-
tes;

•	 ações	de	educação	em	saúde	geral	e	
de	saúde	bucal	nas	famílias;	

•	 ações	 preventivas	 de	 acordo	 com	 a	
necessidade	do	grupo:	higiene	bucal	
supervisionada,	controle	de	placa	de	
aplicação	terapêutica	de	flúor,	aplica-
ção	de	cariostático.

A	Figura	1	destaca	um	esquema	da	pos-
sível	 organização	 da	 atenção	 odontológica	
a	 partir	 das	 áreas	 de	 trabalho,	 dos	 grupos	
prioritários,	 incluindo	 a	 atenção	 clínica	 e	 a	
manutenção.	 No	 entanto,	 como	 destacam	
Ferreira,	Cordón	e	Ferreira	(2002),	um	novo	
paradigma	de	atenção	à	saúde	bucal	precisa	
incluir	a	abordagem	coletiva	de	um	trabalho	
em	 equipe	 que	 acompanhe	 as	 famílias,	 os	
recém-nascidos,	as	gestantes,	entre	outros,	
planejando	a	intervenção,	adequando	a	gestão	
e	avaliando	os	resultados.
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Resumindo:

1.	 Identificar	diferenças	entre	os	grupos/
indivíduos	e	classificar	por	grupos	de	
risco	à	saúde	em	graus	de	complexi-
dade	decrescente;

2.	 definir	tempo	para	cada	ação	na	agen-
da	diária,	otimizando	ao	máximo	os	
turnos	de	trabalho	e	competências	de	
cada	membro	da	ESB	de	acordo	com	
o	tipo	de	atividades;

3.	 instituir	 acolhimento	 e/ou	 consulta	
coletiva	como	formas	de	organizar	a	
demanda	e	de	dar	atenção	às	neces-
sidades	da	população;

4.	 discutir	 com	 as	 famílias/população	
as	 prioridades	 de	 atenção	 clínica	 e	
formas	de	organização	do	trabalho;

5.	 caracterizar	e	organizar	os	diferentes	
tipos	de	demandas:	espontânea,	pro-
gramada	e	de	manutenção;

6.	 estabelecer	 protocolos	 de	 fluxos	 e	
protocolos	clínicos	de	intervenção	nas	
principais	patologias	ou	para	atenção	
em	cada	ciclo	de	vida;

7.	 organizar	atenção	clínica	restauradora	
às	 família	 e	 aos	 grupos	 prioritários,	
através	 de	 demanda	 organizada	 por	
ordem	de	prioridade	estabelecida	pela	
ESF,	 ESB	 e	 pela	 comunidade	 e	 pela	
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Microárea de
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Figura	1
Fonte:	adaptado	de	Moyses,	1997.
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busca	ativa	programada,	garantindo	o	
atendimento	aos	casos	de	urgência;

8.	 elaborar	 formulários	 e	 fluxos	 de	
referência	 para	 os	 níveis	 de	 maior	
complexidade	e	para	o	retorno	pro-
gramado;	

9.	 alimentar	 sistematicamente	o	banco	
de	dados	para	controle	e	avaliação;

10.	 apresentar	 informações	 em	 saúde	
bucal	 que	 devem	 circular	 entre	 os	
membros	 da	 ESF	 e	 ser	 discutidas	 e	
divulgadas	para	a	população	da	área.

DISCUSSÃO

O	modelo	de	formação	universitária	em	
saúde	 vigente	 no	 país	 historicamente	 tem	
definido	 um	 perfil	 de	 profissional	 voltado	
para	 uma	 prática	 individualista,	 de	 visão	
fragmentada,	centrada	em	procedimentos,	o	
que	não	é	adequado	à	filosofia	de	trabalho	do	
PSF.	Além	disso,	os	cursos	de	graduação	de	
odontologia	não	contêm,	na	grade	curricular,	
o	 treinamento	 para	 o	 trabalho	 em	 equipe	
multiprofissional	–	médico,	enfermeiro,	au-
xiliares	 de	 enfermagem,	 cirurgião-dentista,	
auxiliar	de	consultório	dentário	e	técnico	em	
higiene	dental	–	dificultando	o	estabelecimen-
to	das	rotinas	práticas	nos	serviços.	

Por	muitos	anos,	para	a	maioria	dos	tra-
balhadores	em	saúde,	o	trabalho	em	saúde	
pública	foi	considerado	como	de	pouca	rele-
vância,	não	sendo	também	prioridade,	tanto	
na	formação	acadêmica	quanto	na	busca	de	
aperfeiçoamento,	para	os	profissionais	dos	
serviços.	Só	recentemente,	as	novas	diretri-

zes	curriculares	do	MEC	apontam	para	uma	
integração	serviço-ensino-pesquisa,	favore-
cendo	um	perfil	de	egresso	mais	adequado	à	
realidade	social	do	país	e	contribuindo	para	
uma	 ação-intervenção	 transformadora	 dos	
modelos	vigentes.	

O	fato	de	uma	ESB	poder	estar	vinculada	
ao	território	de	mais	de	uma	Equipe	de	Saúde	
da	Família	(BRASIL,	2003),	além	de	dificultar	
a	integração	dessas	equipes,	correndo	o	risco	
de	dividir	o	PSF,	ainda	tem	como	desafio	a	
pressão	de	uma	demanda	 reprimida	maior	
do	que	a	capacidade	dos	serviços,	a	inviabi-
lidade	do	vínculo	com	a	população	adscrita	
e	a	impossibilidade	de	executar	um	trabalho	
planejado.	Assim,	ao	implantar	uma	equipe	
de	saúde	bucal,	o	gestor	deve	avaliar	quais	
são	 as	 reais	 condições	 de	 organização	 do	
processo	de	trabalho	entre	uma	ESB	e	duas	
ESF.	O	elevado	número	de	indivíduos	cober-
tos	pela	ESB	é	uma	das	maiores	dificuldades	
do	programa.	

Outra	 dificuldade	 encontrada	 na	 im-
plantação	das	equipes	é	que	a	maioria	dos	
processos	 de	 implantação	 das	 equipes	 de	
saúde	bucal	ocorre	após	a	implementação	da	
ESF,	impondo	sua	adequação	à	dinâmica	de	
trabalho	da	ESF	já	implantada,	bem	como	a	
apropriação	das	informações	já	levantadas.

No	 RS,	 segundo	 o	 sumário	 executivo	
–	instrumento	de	avaliação	do	PSF	-	realizado	
pelo	MS	em	2001-2002	(BRASIL,	2004),	no-
tou-se	que	apenas	27%	das	ESB	participaram	
de	reuniões	de	planejamento,	12%	partici-
param	somente	quando	tratados	assuntos	de	
saúde	bucal,	e	57%	não	participaram.

Compreender	toda	a	extensão,	profun-
didade	e	os	pressupostos	do	novo	modelo	
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para	reorganização	dos	serviços	é	determi-
nante	para	a	mudança.	A	Vigilância	em	Saúde	
pode	ser	um	instrumento	para	a	construção	
dessa	nova	modalidade	de	Atenção,	embasa-
do	em	uma	nova	visão	de	intervenção	sobre	
o	 indivíduo	 e	 o	 coletivo,	 transcendendo	 a	
abordagem	para	além	da	dimensão	biológica	
humana,	considerando,	também,	o	ambiente	
e	o	estilo	de	vida	(MENDES,	1999).

É	 preciso	 construir	 conjunta	 e	 parti-
cipativamente	 a	 adscrição	 da	 população,	 a	
execução	do	trabalho	focado	na	família	e	na	
comunidade	com	eqüidade	e	co-responsabi-
lidade	na	integralidade	das	ações,	garantindo	
a	 resolutividade.	 É	 fundamental,	 também,	
ouvir,	cuidar	e	atender	com	qualidade,	am-
pliando	 o	 acesso	 e	 resgatando	 o	 legítimo	
papel	da	saúde	bucal	no	contexto	da	saúde.

Esse	resgate	do	papel	da	saúde	bucal	se	
aplica	 na	 complexidade	 da	 organização	 do	
processo	de	trabalho.	A	inclusão	do	acolhi-
mento	 exige	 da	 equipe	 multiprofissional	 o	
estabelecimento	de	protocolos	para	a	corre-
ta	conduta	profissional	frente	às	dificuldades	
dos	usuários.	Assim,	acolhimento	parece	ser	
o	 ponto	 de	 partida	 para	 a	 organização	 do	
processo	de	 trabalho	 (FRANCO;	BUENO;	
MERHy,	 1999),	 considerando-se	 que,	 a	
partir	 de	 sua	 implementação,	 otimizam-se	
as	capacidades	produtivas	da	equipe	multi-
profissional.

Outra	vantagem	do	acolhimento	é	que,	
aliado	ao	vínculo	do	profissional	com	a	po-
pulação,	é	capaz	de	garantir	o	real	reordena-
mento	do	processo	de	trabalho	na	unidade	
de	saúde,	resolvendo	definitivamente	a	divi-
são	de	trabalho	compartimentado	e	saindo	
da	lógica	da	agenda/consulta	para	outra:	a	de	

responsabilização	da	equipe	multiprofissional	
pela	saúde	da	população.

Entretanto,	um	dos	grandes	desafios	ob-
servado	por	Franco,	Bueno	e	Merhy	(1999)	
é	a	incorporação	dos	profissionais	médicos	e	
cirurgiões-dentistas	a	esse	processo	a	ponto	
de	causar	impacto	na	solução	dos	problemas	
de	 saúde	 da	 população,	 o	 que	 dificulta	 a	
quebra	da	 verticalidade	de	organização	do	
trabalho	na	unidade.	

Os	autores	ainda	destacam	que	a	aborda-
gem	do	processo	saúde-doença	não	pode	ser	
enfrentada	sob	uma	perspectiva	unissetorial,	
sendo	importante	a	quebra	de	barreiras	de	
comunicação	 entre	 os	 diferentes	 setores	
da	sociedade.	Ações	isoladas	ou	justapostas	
acabam	 por	 não	 conseguir	 solucionar	 os	
problemas	 da	 sociedade	 pela	 ineficiência	
operacional.	

Pode-se	constatar	que	qualquer	mudan-
ça	no	modelo	de	assistência	pública	de	saúde	
bucal	só	tem	possibilidade	de	ser	alcançada	
se	houver	clara	vontade	política	de	mudança	
e	de	reformulação,	com	ações	odontológicas	
articuladas	à	saúde	geral	e	através	de	ações	
intersetoriais.

Embora	ainda	seja	difícil	mensurar	o	im-
pacto	das	ações	de	saúde	bucal	no	Programa	
Saúde	da	Família,	há	um	evidente	progresso	
do	 ponto	 de	 vista	 da	 universalidade,	 equi-
dade	 e	 integralidade	 na	 lógica	 de	 trabalho	
do	PSF.	
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Desde	que	foi	implantado,	em	1994,	o	
Programa	Saúde	da	Família	 teve	a	vocação	
de	assumir	o	papel	de	principal	ferramenta	
utilizada	para	a	promoção	da	saúde.	

Segundo	 Sucupira	 (2003),	 a	 promoção	
da	saúde	é	a	atuação	nos	determinantes	da	
saúde,	isto	é,	o	conjunto	de	ações	assumidas	
pelo	Estado,	pelos	indivíduos	e	pela	comuni-
dade	que	tem	como	objetivo	criar	condições	
favoráveis	 ao	 pleno	 desenvolvimento	 das	
potencialidades	 humanas.	 Isso	 significa	 a	
intervenção	coletiva	no	sentido	de	melhoria	
da	 qualidade	 de	 vida.	 A	 responsabilidade	
por	essa	busca	não	é	só	do	indivíduo	ou	de	
sua	 família,	mas	 também	de	vários	 setores	
governamentais.	Como	ação	governamental,	
a	implantação	do	Programa	Saúde	da	Família	
mostra	a	intenção	de	transformar	um	modelo	
de	Atenção	à	Saúde	arcaico	e	ineficiente	em	
um	 modelo	 de	 atenção	 humanizado,	 mais	
resolutivo	e	centrado	na	lógica	da	vigilância	
à	saúde	e	qualidade	de	vida,	dirigido	à	família	
e	à	comunidade,	incluindo	desde	a	proteção	
e	a	promoção	à	saúde	até	o	diagnóstico	e	o	
tratamento	das	doenças	(DUNCAN;	SCH-
MIDT;	GIUGLIANI,	2004)	.	

Desde	 o	 século	 passado,	 a	 expressão	
qualidade	 de	 vida	 tem	 sido	 mencionada	
principalmente	em	função	do	interesse	das	

Nações	Unidas	de	mensurar	os	níveis	de	vida	
de	 diversas	 comunidades	 mundiais.	 Ainda	
hoje,	esse	conceito	tem	uma	definição	impre-
cisa.	 Inicialmente,	 associava-se	 a	 qualidade	
de	vida	a	um	conceito	quantitativo,	relativo	
a	recursos	materiais	disponíveis	para	deter-
minado	indivíduo	ou	sociedade.	Observa-se,	
entretanto,	que	os	esforços	atuais	em	defini-
lo	tendem	para	uma	abordagem	mais	ampla	
e	integradora.

Nesse	 sentido,	 a	 Organização	 Mundial	
da	 Saúde	 -	 OMS,	 propondo	 uma	 natureza	
multifatorial	da	qualidade	de	vida,	refere-se	
a	esse	conceito	a	partir	de	cinco	dimensões:	
(1)	 saúde	 física,	 (2)	 saúde	 psicológica,	 (3)	
nível	 de	 independência	 (em	 aspectos	 de	
mobilidade,	atividades	diárias,	dependência	
de	 medicamentos	 e	 cuidados	 médicos	 e	
capacidade	 laboral),	 (4)	 relações	 sociais,	 e	
(5)	meio	 ambiente	 (SOUZA;	CARVALHO,	
2003).	Trata-se	de	visão	global,	que	consi-
dera	as	várias	dimensões	do	ser	humano	na	
determinação	dos	níveis	de	qualidade	de	vida	
de	cada	indivíduo.	

O	compromisso	do	Programa	Saúde	da	
Família	com	a	promoção	da	saúde	difere	da-
quele	de	uma	unidade	de	saúde	normal	pela	
prática	constante	da	criação	de	vínculos	de	
co-responsabilidade,	com	criação	de	ativida-
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des	intersetoriais	e	participação	comunitária,	
conforme	o	relatório	final	do	Plano	Nacional	
de	Inclusão	das	Ações	de	Saúde	Mental	no	
Programa	Saúde	da	Família,	do	Ministério	da	
Saúde,	2001.

Para	que	o	Programa	Saúde	da	Família	
cumpra	seus	objetivos,	é	necessário	que	os	
profissionais	 que	 compõem	 as	 equipes	 te-
nham	um	perfil	específico,	envolvidos	com	o	
bem-estar	das	comunidades:	o	da	construção	
de	compromisso,	disponibilidade,		intimida-
de	 e	 de	 relações	 de		 confiança	 com	 essas	
comunidades.

Os	vínculos	de	uma	equipe	de	Progra-
ma	Saúde	da	Família	com	a	comunidade	são	
criados	com	a	convivência	e	a	ação	integra-
da,	 com	 propósitos	 comuns	 de	 melhoria	
da	 qualidade	 de	 vida,	 e	 são	 estreitados	 e	
consolidados	à	medida	que	a	convivência	se	
torna	constante	dentro	da	unidade	de	saúde	
e	nos	grupos	comunitários.

De	acordo	com	o	que	escreveu	Sampaio	
(2002)	a	respeito	da	obra	de	Bion,	a	formação	
de	um	grupo	se	dá	com	a	união	em	torno	de	
um	objetivo	comum,	mantendo	um	espírito	
de	 colaboração	 entre	 os	 membros,	 com	
suas	contribuições	 individuais	valorizadas	e	
a	mobilidade	individual	preservada.

Os	grupos	comunitários	são	geralmente	
criados	quando	um	agrupamento	de	pessoas	
com	 interesses	 iguais	 se	 	 transforma	 num	
grupo	organizado	em	torno	de	interesses	em	
comum,	ou	seja,	pessoas	que	se	reúnem	em	
torno	de	uma	tarefa	e	um	objetivo	comum	
ao	interesse	de	todos	(ZANELLA;	PEREIRA,	
2001).	 Os	 grupos	 se	 formam	 a	 partir	 da	
necessidade	 encontrada	 na	 comunidade	 e	
podem	ser	de	trabalho,	estudo,	lazer	ou	uma	

combinação	de	tudo	isso.	Dentro	da	atuação	
do	Programa	Saúde	da	Família,	a	equipe	de	
Saúde	estimula	a	busca	por	novas	atividades	
e	 delas	 participa,	 valorizando	 a	 escolha	 da	
comunidade	e	aproveitando	as	reuniões	para	
realizar	educação	em	saúde,	além	de	estreitar	
vínculos	com	a	comunidade.	

Quando	as	equipes	de	Saúde	da	Família	
do	 Posto	 Floresta	 buscaram	 a	 integração	
com	a	comunidade,	 isso	se	deu	a	partir	da	
criação	 de	 grupos	 pelos	 Agentes	 Comuni-
tários	 de	 Saúde.	 Esses	 profissionais,	 como	
bem	diz	Lavor	et	al.	 (2004)	em	seu	artigo,	
são	profissionais	‘sui	generis’	porque	são,	ao	
mesmo	tempo,	parte	do	sistema	de	saúde	e	
são	membros	da	comunidade,	conseguindo	
identificação	com	os	dois	 lados,	 com	 trân-
sito	em	ambos,	e	ganhando	a	confiança	da	
comunidade	 e	 do	 Sistema	 de	 Saúde.	 No	
Posto	 Floresta,	 o	 restante	 das	 equipes	 de	
saúde	sempre	estimulou	os	agentes	comu-
nitários	a	envolverem-se	com	a	comunidade	
de	 forma	coletiva,	 não	 somente	em	visitas	
domiciliares,	 mas	 promovendo	 reuniões	 e	
criando	grupos.

O	primeiro	grupo	surgiu	com	a	idéia	de	
reunir	 senhoras	 para	 realizarem	 trabalhos	
manuais,	com	recursos	arrecadados	dentro	
da	comunidade.	Com	o	tempo,	as	crianças	e	
alguns	adolescentes	começaram	a	participar,	
levados	pelas	mães	e	parentes.	O	grupo	se	
consolidou	e	outros	grupos	foram	surgindo,	
e	hoje	ocorrem	reuniões	três	vezes	por	se-
mana.	De	uma	maneira	natural,	o	restante	
da	equipe	de	saúde	começou	a	participar	e	
desenvolver	os	objetivos	aqui	expostos.	Na	
busca	por	recursos	para	as	Oficinas	de	Arte-
sanato,	formaram-se	parcerias	com	duas	se-
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cretarias	municipais,	a	Secretaria	de	Cultura	
e	o	Gabinete	da	Primeira	Dama.	Membros	da	
Secretaria	de	Cultura	participam	ativamente	
nos	grupos.	A	cada	encontro,	a	cooperação	
entre	os	membros	foi	criando	vínculos,	foram	
elaborados	e	executados	outros	objetivos,	e	
os	grupos	desenvolveram	algumas	atividades	
paralelas.

Na	participação	da	equipe	do	PSF,	nesses	
grupos,	foi	atingido	o	objetivo	de	consolidar	
relações;	houve	um	conhecimento	mútuo:	os	
membros	da	comunidade	identificam	as	ca-
racterísticas	pessoais	de	cada	profissional	da	
saúde	e	eles	conseguem	fazer	o	mesmo.	Isso	
torna	o	profissional	da	 saúde	um	parceiro,	
um	vizinho,	capaz	de	influenciar	o	modo	de	
vida	da	comunidade	e	influenciar-se	por	ela.	
Existe	um	aprendizado	mútuo	neste	grupo,	
com	a	união	de	dois	grupos,	formando	um	
grande	 grupo	 com	 um	 objetivo	 comum:	 a	
promoção	da	saúde.	

É	exatamente	esse	tipo	de	educação	em	
saúde	 que	 se	 busca,	 os	 conhecimentos	 do	
profissional	de	saúde	e	os	conhecimentos	da	
comunidade	devem	ser	confrontados	e	com-
parados,	 gerando	novos	conhecimentos.	A	
aprendizagem	construída	pela	comunidade	a	
torna	capaz	de	fazer	associações	e	interpretar	
situações,	correlacionando-as	e	construindo	
novos	conhecimentos	(DONATO;	MENDES,	
2003).	A	capacidade	de	construir	seu	próprio	
conhecimento	 fortalece	 uma	 comunidade,	
pois	estimula	o	processo	de	reconhecimento	
daquilo	que	a	afeta	e	da	capacidade	de	ter	
acesso	ao	poder,	de	forma	a	transformar	sua	
realidade	(MARTINS	JUNIOR,	2003).

Como	 objetivo	 menor,	 mas	 também	
importante,	para	a	realização	das	atividades	

comunitárias	grupais,	está	a	busca	da	eleva-
ção	 da	 auto-estima	 de	 seus	 membros.	 Se-
gundo	Santos	e	Saraiva	(2003),	devemos	nos	
preocupar	com	as	mulheres	no	climatério,	
porque	a	mudança	de	ciclo	de	vida	gera	uma	
diminuição	da	auto-estima,	que,	somando-se	
às	transformações	físicas	dessa	fase,	é	capaz	
de	propiciar	depressão.	Também	os	jovens	
participantes	 necessitam	 de	 estímulo	 para	
que	construam	sua	auto-estima	de	maneira	
saudável	(ASSIS;	AVANCI,	2004).	Como	uma	
boa	parte	dos	participantes	de	nossos	grupos	
são	mulheres,	o	assunto	é	de	relevância.	

Em	 conversas	 durante	 os	 grupos,	 ou-
vimos	 relatos	 das	 opiniões	 dos	 membros	
a	respeito	das	reuniões	e	percebemos	que	
eles	 esperam	 com	 entusiasmo	 a	 chegada	
da	próxima	reunião,	pois	se	sentem	felizes,	
descontraídos	e	valorizados	pelos	resultados	
das	 atividades	que	desenvolvem.	As	 reuni-
ões	são	vivenciadas	como	um	momento	de	
relaxamento	 e	 lazer,	 a	 hora	 de	 aprender	
divertindo-se,	de	conversar,	trocando	idéias,	
planos,	boatos	e	até	queixumes.	

Durante	 as	 reuniões,	 os	 membros	 da	
equipe	de	saúde	conversaram	a	respeito	de	
prevenção	em	saúde,	dando	pequenas	orien-
tações	e	divulgando	os	serviços	realizados	na	
Unidade	de	Saúde.	Percebeu-se	um	aumento	
na	procura	por	eles.

CONCLUSÃO

O	 Programa	 Saúde	 da	 Família	 foi	 de-
senvolvido	 para	 transformar	 o	 Sistema	
de	 Atenção	 Básica	 à	 Saúde,	 buscando	 um	
conjunto	de	atuações	não	apenas	curativas,	
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mas	de	promoção	à	saúde.	Como	a	saúde	é,	
atualmente,	mensurada	como	qualidade	de	
vida,	por	ela	entendendo-se	um	conjunto	de	
situações	que	levam	em	consideração	a	saúde	
física,	emocional,	a	capacidade	de	trabalho	e	
a	autonomia	de	vida,	as	relações	sociais	e	o	
meio	ambiente	em	que	se	vive,	o	conheci-
mento	que	uma	equipe	de	saúde	deve	possuir	
da	comunidade	onde	atua	necessita	ser	cons-
tantemente	buscado	e	atualizado.	Também	
necessitamos	promover	a	saúde	estimulando	
a	cidadania,	a	organização	da	comunidade	e	
sua	socialização.	Essas	atuações	da	Equipe	de	
Saúde	da	Família	trazem	benefícios	para	o	seu	
trabalho,	refletindo-se	em	seus	resultados,	e	
também	para	a	comunidade,	que	cresce	com	
esse	convívio	cooperativo	e	grupal.

Considerando	 tudo	 o	 que	 já	 foi	 men-
cionado,	 acreditamos	 ser	 conveniente	 que	
as	 Equipes	 de	 Saúde	 da	 Família	 estimulem	
a	criação	de	grupos	comunitários	e	os	 fre-
qüentem.
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RESUMO
O	presente	estudo	visa	a	apresentar	o	 impacto	do	trabalho	 in-
tegrado	 entre	 o	 Centro	 de	 Controle	 de	 Zoonoses	 (CCZ)	 e	 o	
Agente	 Comunitário	 nas	 ações	 de	 saúde.	 Durante	 os	 anos	 de	
2002	e	2003,	foi	desenvolvido	um	trabalho	conjunto,	em	que	es-
tratégias	de	ação	foram	traçadas	e	colocadas	em	prática	a	fim	de	
que	muitos	dos	problemas	ocorridos	nas	comunidades	pudessem	
ser	abordados	e	minimizados.	Foi	elaborado	um	projeto	experi-
mental	que	consistiu	na	sensibilização	da	comunidade,	através	da	
aplicação	de	palestras	educativas	sobre	posse	responsável	e	zo-
onoses	e	no	recolhimento	desses	animais.	Concomitantemente,	
foi	realizado	trabalho	de	fiscalização,	em	que	proprietários	de	ani-
mais	soltos	em	logradouro	público	eram	localizados,	notificados	e	
multados,	se	necessário.	Foi	realizado,	também,	pelo	Centro	de	
Controle	de	Zoonoses,	o	atendimento	de	Solicitações	de	Serviço	
-	SS,	em	que	eram	averiguadas	denúncias	referentes	a	infestações	
por	animais	sinantrópicos	(ratos,	“bichos-de-pé”,	pulgas	e	carra-
patos)	e	suas	causas.	Foi	marcante	o	vínculo	estabelecido	entre	
os	profissionais	da	equipe	do	Centro	de	Zoonoses	e	os	Agentes	
Comunitários	de	Saúde,	o	que	ensejou	uma	relação	de	confiança	
e	cumplicidade,	demonstrando	as	possibilidades	efetivas	da	atua-
ção	intersetorial	dentro	do	SUS	e	na	comunidade.

PALAVRAS-CHAVE	
Centro	de	Controle	de	Zoonoses,	Agente	Comunitário	de	Saú-
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ABSTRACT
This	paper	aims	at	presenting	the	impact	of	the	integrated	work	
between	the	Centro	de	Controle	de	Zoonoses	-	CCZ,	and	the	
Communitarian	Agent	within	the	health	actions.	Along	the	years	
2002	 and	 2003,	 a	 collaborative	 work	 was	 developed,	 where	
action	strategies	were	delineated	and	put	 into	practise	so	 that	
many	of	the	problems	in	the	communities	could	be	tackled	and	
minimized.	It	was	developed	an	experimental	project,	consisting	
of	 the	 community	 sensitization	with	 	 education	 lectures	 about	
responsible	 ownership	 and	 zoonosis	 as	 well	 as	 the	 collection	
of	these	animals.	Also,	it	was	carried	out	an	inspection	work	in	
which	 the	owners	of	animals	met	 in	 the	public	areas	were	 lo-
cated,	notified	and	fined,	if	necessary.	Furthermore,	the	Centro	
de	Zoonoses	also	developed	 the	Service	Request	 -	SR	 	where		
the	 	 complaints	 	 concerning	 	 	 infestations	 	 caused	 	 	by	 	 sinan-
tropical	animals,	for	instance,	rats,	fleas,	jiggers,	carp	lice	and	its	
causes	were	 investigated.	 It	was	 remarkable	 the	 linking	estab-
lished	between	professionals	from	the	Centro	de	Zoonoses	and	
Health	Communitarian	Agent.	It	led	to	a	relation	of	confidence	
and	complicity,	showing	the	real	possibilities	of	intersectorial	per-
formance	within	SUS	and	community.

KEY	WORDS	
Centro	de	Controle	de	Zoonose;	Communitarian	Health	Agent;	
zoonosis;	action	of	health.
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INTRODUÇÃO

O	Centro	de	Controle	Zoonoses	é	uma	
base	operacional,	integrante	do	Sistema	Úni-
co	de	Saúde	-	SUS	da	cidade	de	Canoas.	É	
responsável	pelo	desenvolvimento	das	ações	
de	 Vigilância	 Ambiental	 e	 Epidemiológica	
na	área	de	controle	de	zoonoses	e	doenças	
transmitidas	 por	 vetores	 e	 reservatórios,	
através	do	manejo	e	controle	da	população	
de	animais	de	interesse	à	saúde.

O	Centro	de	Zoonoses	tem	entre	suas	
atribuições:

-	 controle	 dos	 animais	 domésticos	
visando	 à	 profilaxia	 das	 zoonoses,	
em	 que	 esses	 animais	 possam	 atuar	
como	reservatórios,	portadores	e/ou	
vetores;

-	 controle	 das	 espécies	 de	 animais	
sinantrópicos	 para	 prevenção	 de	
zoonoses,	evitando	incômodos	à	po-
pulação;

-	 detecção	 de	 atuação	 nos	 focos	 de	
zoonoses,	 visando	 a	 interromper	 a	
transmissão	animal/homem;

-	 atuação	em	ações	educativas	no	con-
trole	de	zoonoses	e	doenças	transmi-
tidas	por	vetores;

-	 ações	de	apreensão	de	animais	soltos	
em	vias	públicas,	submetidos	a	maus-
tratos,	em	condições	inadequadas	de	
alojamento,	 submetidos	 a	 esforços	
excessivos,	 etc,	 com	 objetivos	 bási-
cos	de	reduzir	o	número	de	agravos	
à	 saúde,	 os	 acidentes	 de	 trânsito	
envolvendo	 animais	 e	 as	 zoonoses	
transmissíveis	por	esses	animais;

-	 manutenção	dos	animais	apreendidos	
por	período	preestabelecido	e	desti-
nação	desses	animais:	resgate,	adoção,	
doação,	leilão	e	eutanásia,	conforme	
prevê	Lei	Municipal	nº	4266/98;

-	 observação	de	animais	agressores;

-	 remoção	 de	 crânios	 de	 cães	 para	
vigilância	da	raiva;

-	 fiscalização	 sanitária	 de	 estabeleci-
mentos	 que	 comercializam	 animais	
vivos,	produtos	veterinários,	agrope-
cuários	e	congêneres;

-	 aplicação	 de	 multas,	 cobrança	 de	
taxas	e/ou	outras	penalidades	aos	in-
fratores,	segundo	legislação	municipal	
apropriada;

-	 ações	de	controle	de	roedores	e	de	
vetores	 de	 importância	 em	 Saúde	
Pública;
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-	 atividades	de	orientação	da	população	
sobre	 as	 diferentes	 zoonoses	 e	 os	
meios	de	preveni-las	(REICHMANN	
et	al.,	2000).

Em	 2000,	 iniciou-se	 o	 Programa	 de	
Agentes	Comunitários	de	Saúde,	em	Canoas,	
seguido	da	implementação	da	Estratégia	de	
Saúde	da	Família.	Frente	às	suas	diversas	res-
ponsabilidades,	o	AGENTE	COMUNITÁRIO	
tornou-se	uma	figura	de	suma	importância	no	
desenvolvimento	de	atividades	em	parceria	
com	o	Centro	de	Controle	de	Zoonoses.	Sua	
participação	 proporcionou	 uma	 interação	
maior	 com	a	problemática	de	 cada	bairro,	
permitindo	o	desenvolvimento	de	ações	mais	
pontuais	e	efetivas.	

O	 Agente	 Comunitário	 de	 Saúde	 tem	
destaque	na	comunidade	pela	capacidade	de	
comunicar-se	com	as	pessoas	e	pela	liderança	
natural	que	exerce.	Mora	na	comunidade	e	
está	vinculado	à	Unidade	de	Saúde	da	Família	
-	USF,	que	atende	essa	comunidade.	É	o	elo	
entre	o	sistema	de	saúde	e	a	comunidade.	
Está	em	contato	permanente	com	as	 famí-
lias,	o	que	facilita	o	trabalho	de	vigilância	e	
promoção	e	prevenção	da	saúde.	É	também	
um	elo	cultural,	dando	mais	força	ao	trabalho	
educativo,	 ao	 unir	 dois	 universos	 culturais	
distintos:	o	do	saber	científico	e	o	do	saber	
popular	(TOMAZ,	2002).

Caracteriza-se	 pelo	 exercício	 de	 ativi-
dade	de	prevenção	de	doenças	e	promoção	
da	 saúde,	 mediante	 ações	 domiciliares	 ou	
comunitárias,	individuais	ou	coletivas,	desen-
volvidas	em	conformidade	com	as	diretrizes	
do	 SUS	 e	 sob	 supervisão	 do	 gestor	 local	
(BRASIL,	2002).

OBJETIVO

O	presente	estudo	tem	a	finalidade	de	
relatar	 a	 experiência	 da	 parceria	 entre	 o	
Centro	de	Zoonoses	e	os	Agentes	Comuni-
tários	de	Saúde.

METODOLOGIA

Utilizou-se	 o	 estudo	 de	 caso.	 Foram	
revisados	 os	 documentos	 do	 Centro	 de	
Zoonoses	 do	 período	 de	 2002	 e	 2003,	 na	
cidade	de	Canoas/RS.	

RESULTADOS	E	DISCUSSÃO

Durante	 os	 anos	 de	 2002	 e	 2003,	 o	
Centro	de	Controle	de	Animais	e	Zoonoses	
-	CCZ,	Canoas	e	os	Agentes	Comunitários	de	
Saúde	desenvolveram	um	trabalho	conjunto,	
em	que	muitos	dos	problemas	ocorridos	nas	
comunidades	eram	discutidos	e	analisados	a	
fim	de	que	estratégias	de	ação	pudessem	ser	
traçadas	e	colocadas	em	prática.

Entre	 os	 problemas	 apontados	 pe-
los	 agentes,	 o	 maior	 deles	 referia-se	 ao	
crescente	 número	 de	 animais	 errantes	 ou	
indesejados	pelos	donos,	sendo	na	maioria	
cães.	Relatavam	agressões	por	mordeduras,	
constrangimento	aos	transeuntes,	acidentes	
e	disseminação	de	vetores,	além	do	trânsito	
de	animais	sanitariamente	comprometidos.	

Foi	elaborado	um	projeto	experimental,	
consistindo-se	na	aplicação	de	palestras	edu-
cativas	sobre	posse	responsável	e	zoonoses	
e	 recolhimento	desses	 animais.	Os	bairros	



| elisâNGela paVeGlio Teixeira, roGer Halla194

BoleTim da saúde | porTo aleGre | Volume 18 | Número 1 | JaN./JuN. 2004

eram	 divididos	 em	 pequenos	 setores	 e,	
conforme	 calendário	 preestabelecido,	 as	
ações	eram	realizadas	da	seguinte	forma:	du-
rante	uma	semana,	os	agentes	comunitários	
faziam	 divulgação	 e	 convite	 à	 participação	
da	comunidade;	na	semana	posterior,	eram	
realizados	encontros,	geralmente	em	locais	
cedidos	pela	Associação	de	Bairro	e,	durante	
três	dias	consecutivos,	era	realizado	o	reco-
lhimento	 dos	 animais.	 A	 captura	 obedecia	
a	 um	 cronograma,	 tendo	 como	 referência	
os	 Registros	 de	 Ocorrência	 com	 Animais	
-	 ROCAS	 já	 existentes,	 somados	 às	 novas	
demandas	encaminhadas	pelos	agentes	co-
munitários.	Também	era	realizado	trabalho	
de	fiscalização,	em	que	os	donos	de	animais	
que	 se	encontravam	 soltos	 em	 logradouro	
público	 eram	 localizados	 e	 notificados.	 Se	
fossem	 reincidentes,	 recebiam	 auto	 de	 in-
fração,	conforme	legislação	correspondente.	
Muitas	 dessas	 denúncias	 eram	 fornecidas	
pelos	próprios	agentes.	

Foi	 realizado,	 também,	 pelo	 Centro	
de	 Controle	 de	 Zoonoses,	 o	 atendimen-
to	 de	 Solicitações	 de	 Serviço	 -	 SS	 em	 que	
eram	 averiguadas	 denúncias	 referentes	 a	
infestações	por	animais	sinantrópicos	(ratos,	
“bicho-de-pé”,	 pulgas	 e	 carrapatos)	 e	 suas	
causas.	 Também	 aqui,	 os	 agentes	 comuni-
tários	 atuavam	 de	 forma	 decisiva,	 através	
de	denúncias,	ou	como	fiscalizadores,	tanto	
sobre	 os	 departamentos	 encarregados	 das	
providências,	quanto	sobre	os	moradores	da	
comunidade.	Percebeu-se	que	com	este	tipo	
de	ação	a	efetividade	e	eficiência	das	ações	
foram	promissoras,	minimizando	e	diminuin-
do	os	riscos	sanitários	da	localidade.	Também	
pode-se	perceber	a	diminuição	do	número	

de	agravos	por	mordeduras	e	infestação	de	
pulgas	e	carrapatos,	que	têm	o	cão	como	seu	
principal	hospedeiro.

Foi	 marcante	 o	 vínculo	 estabelecido	
entre	os	profissionais	da	equipe	do	Centro	
de	 Zoonoses	 e	 os	 Agentes	 Comunitários	
de	 Saúde,	 o	 que	 ensejou	 uma	 relação	 de	
confiança	e	 cumplicidade,	demonstrando	a	
possibilidade	efetiva	da	atuação	intersetorial	
dentro	do	SUS	e	na	comunidade.
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A	 educação	 em	 saúde	 no	 Programa	
Saúde	da	Família	 -	PSF	e	para	o	PSF	pode	
ser	 mais	 bem	 compreendida	 como	 todo	
processo	de	ensino-aprendizagem,	ou	seja,	
não	 é	 algo	 estático,	 mas	 em	 permanente	
construção.	Assim	como	o	PSF	e	o	Sistema	
Único	de	Saúde	-	SUS,	de	direito	e	de	fato,	
também	não	é	um	“sistema	pronto”,	mas	um	
processo,	um	caminho	que	é	o	resultado	de	
longos	 anos	 de	 movimento	 sanitário,	 bus-
cando	 a	 descentralização,	 a	 universalidade	
de	acesso,	a	eqüidade	e	a	participação	po-
pular.	A	8ª	Conferência	Nacional	de	Saúde,	
em	 1986,	 cujo	 relatório	 embasou	 o	 texto	
da	Constituição	de	1988,	instituiu	o	Sistema	
Único	de	Saúde	no	papel,	mas	a	prática	e	a	
luta	para	que	seus	princípios	sejam	respei-
tados	 são	 cotidianas	 e	 ainda	 estão	 sendo	
escritas.	Sabemos	que	a	escrita	e	a	história	
denunciam	descasos	de	longos	anos,	desde	
a	mais	 tenra	 idade	do	nosso	país.	Segundo	
Bertolli	(2001),	as	doenças	tropicais,	as	guer-
ras	 e	o	 isolamento	eram	um	 impedimento	
para	o	sonho	português	na	nova	colônia	da	
América.	A	população	colonial,	rica	ou	pobre,	
preferia	utilizar	os	remédios	recomendados	
pelos	curandeiros	negros	ou	indígenas	e,	até,	
recorria	aos	padres	da	Companhia	de	Jesus.	
Tais	escolhas	são	compreensíveis,	visto	que	

epidemias,	 como	a	da	 varíola,	 não	 sofriam	
qualquer	impacto	com	a	presença	de	médi-
cos	formados	na	Europa	que,	além	de	serem	
poucos,	cobravam	muito	por	seus	serviços.	
Ainda,	algumas	condutas	médicas	implicavam	
o	isolamento	dos	doentes	e,	ainda,	procedi-
mentos	dolorosos.	As	práticas	populares	de	
cuidado	e	cura	agregavam	uma	linguagem	e	
uma	forma	de	ver	os	problemas	mais	aceitas	
pelas	pessoas.	Para	muitos	pacientes,	como	
acontece	até	os	dias	de	hoje,	parecia	haver	
espaço	para	diferentes	formas	de	cura	e	dife-
rentes	profissionais	e	suas	medicinas.	Assim,	
a	Medicina,	 já	no	Brasil	 imperial,	mostrava	
a	 distância	 do	 discurso	 médico	 oficial	 das	
práticas	populares	mais	corriqueiras.	Mesmo	
com	a	fundação	das	primeiras	faculdades	de	
Medicina	no	Rio	de	Janeiro,	em	1813,	e	na	
Bahia,	em	1815,	a	situação	não	se	modificava	
quanto	às	escolhas.	

No	 final	 do	 Segundo	Reinado,	o	Brasil	
tinha	a	fama	de	ser	um	dos	países	mais	insa-
lubres	do	planeta.	Enquanto	isso,	as	milícias	
disparavam	canhões	para	movimentar	o	ar	
e	afastar	os	perigosos	“miasmas”.	A	adoção	
do	regime	republicano	manteve,	pelo	menos	
em	boa	parte,	a	política	da	desigualdade	que	
beneficiava	os	grupos	sociais	mais	ricos,	con-
denando	a	maioria	da	população	a	condições	
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precárias	de	 vida.	As	 faculdades	brasileiras	
foram	 conservadoras	 e	 demoraram	 para	
aplicar	as	novas	descobertas	de	Louis	Pas-
teur	e	Claude	Bernard.	Assim,	entre	1890	
e	1900,	a	 febre	amarela,	a	varíola,	a	peste	
bubônica,	a	febre	tifóide	e	a	cólera	mataram	
milhares	de	pessoas.	Como	crescer	frente	a	
essas	calamidades?	Como	manter	o	“capital	
humano”	com	vida	útil,	necessária	à	expan-
são	da	produção	industrial	iniciante?	Como	
resposta	a	essas	perguntas,	nasce	o	primeiro	
modelo	de	assistência	à	saúde:	o	sanitarismo	
campanhista.	Começam	as	 fiscalizações,	 as	
desinfecções,	 as	hospitalizações	compulsó-
rias	 das	 vítimas	 das	 doenças	 contagiosas	 e	
dos	doentes	mentais.	O	desejo	da	república	
higienista	era	superar	a	barbárie.	Uma	grande	
parte	da	elite	intelectual	acreditava	que	a	bai-
xa	produtividade	econômica	da	população	e	
as	inúmeras	pestes	se	deviam	à	má	qualidade	
da	“raça	brasileira”	-	a	má	qualidade	do	povo	
era	o	que	atrasava	o	projeto	econômico	do	
país.	Nestes	tempos	de	Emílio	Ribas,	Adolfo	
Lutz,	Oswaldo	Cruz,	Carlos	Chagas,	Artur	
Neiva,	Rocha	Lima	e	Otávio	de	Freitas,	apa-
receram	os	formulários	e	almanaques,	o	Jeca	
Tatu,	a	fiscalização	de	ruas	e	casas,	a	derru-
bada	de	cortiços,	a	destruição	de	favelas	e	a	
célebre	Revolta	da	Vacina.	As	soluções	para	
os	problemas	de	saúde	continuavam	benefi-
ciando	uma	pequena	parcela	da	população.	
A	gripe	espanhola,	em	1918,	calou	as	vozes	
de	muitos	trabalhadores	pobres.	Fugindo	da	
peste,	muitos	aristocratas	deixaram	a	urbe,	
os	pobres	contaminados	e	os	doentes	entre-
gues	à	própria	sorte.

Com	Getúlio	Vargas,	houve	a	centraliza-
ção	das	decisões	na	área	da	saúde,	delegan-

do-as	a	políticos	e	burocratas.	Os	médicos	
foram	 excluídos	 do	 processo,	 uma	 prática	
que	se	repete	em	outros	tempos,	inclusive	
nos	dias	de	hoje.	As	primeiras	leis	trabalhistas	
foram	de	grande	importância,	mas	a	atenção	
à	 saúde	 continuava	 precária.	 Os	 primeiros	
movimentos	de	educação	em	saúde	surgiram	
através	de	cartazes	e	panfletos	educativos,	
porém	grande	parte	da	população	era	anal-
fabeta.	 Assim,	 os	 programas	 de	 rádio	 se	
encarregaram	das	informações	sobre	higiene	
e	 prevenção	 de	 doenças.	 O	 investimento	
no	setor	saúde	era	pequeno	e,	em	1942,	a	
maior	parte	dos	recrutas	selecionados	para	
formar	a	Força	Expedicionária	Brasileira	tinha	
a	saúde	comprometida,	conta	Bertolli	(2001).	
Em	 tempos	 de	 guerra,	 éramos	 “aliados”,	
porém	 nosso	 governo	 era	 uma	 ditadura,	
simpatizante	do	nazismo.	A	nossa	elite	ad-
mirava	a	Medicina	germânica	e	o	tipo	ariano,	
e	a	Medicina	Sanitária	tinha	um	discurso	de	
inspiração	 fascista	 e	 racista:	 a	 “raça	 pura”	
era	tida	como	biologicamente	forte,	motivo	
de	 sucesso	 de	 nações	 arianas.	 O	 Brasil	 do	
pós-guerra	continuou	a	ser	uma	das	nações	
mais	doentes	do	mundo.	Na	década	de	50,	
Pinotti	(apud	BERTOLLI,	2001)	afirma	que	
a	esperança	média	de	vida	de	um	brasileiro	
era	de	51	anos,	em	Porto	Alegre,	e	37	anos,	
em	Recife.	No	sertão	nordestino,	as	pessoas	
viviam	em	torno	de	30	anos,	média	de	vida	
da	 população	 européia	 no	 momento	 mais	
crítico	 da	 Idade	 Média!	 Nem	 a	 criação	 do	
Ministério	da	Saúde,	em	1953,	garantia	mais	
recursos,	mas	garantia	interferência	política,	
com	negociações	de	leitos	hospitalares,	am-
bulâncias	e	até	vacinas!
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Nas	décadas	de	60	e	70,	Minayo	(1992,	
p.	 38)	 reflete	 que	 as	 abordagens	 fenome-
nológicas	 presentes	 no	 campo	 da	 saúde	
“questionarão	a	onipotência	e	a	onipresença	
do	Estado	sobre	os	indivíduos”,	bem	como	
“a	arbitrariedade	impositiva	das	classes	do-
minantes	através	dos	sistemas	de	saúde”.	A	
crítica	social	intensa	das	relações	de	produ-
ção	e	de	poderes	e	da	onda	de	desenvolvi-
mentismo,	que	não	atingia	as	camadas	mais	
pobres	da	população,	trazia	idéias	marxistas,	
especialmente	nos	anos	70.	O	caos	social	e	
ecológico	das	grandes	cidades,	a	corrida	ar-
mamentista,	a	ditadura	militar,	entre	outros,	
fizeram	crescer	um	movimento	de	oposição,	
de	questionamento	profundo	dessa	ciência	
de	grandes	verdades.	Em	1968,	García	(apud 
MINAyO,	1992,	p.	61)	comenta	que	cresce-
ram	aceleradamente	os	trabalhos	sobre	ética	
médica,	movimento	no	sentido	de	criar	uma	
consciência	 dos	 direitos	 dos	 usuários	 dos	
serviços	de	saúde	e	luta,	“repúdio	ao	domínio	
controlador	do	 fazer	e	saber	médico”.	No	
mundo	inteiro,	surgem	as	comissões	éticas	
nas	pesquisas	em	saúde.	Na	esfera	governa-
mental,	a	pressão	sindical	fez	a	Previdência	
assumir	a	assistência	médico-hospitalar	mar-
cada	pela	baixa	qualidade,	pelas	filas	e	pelo	
descaso.	A	pressão	da	“medicina	paga”,	unida	
a	interesses	políticos,	garantiu	privilégios	pa-
ra	grupos	privados	prestadores	de	serviços	
médico-hospitalares.	 O	 modelo	 médico-
assistencial	privatista	aí	 instituído	perdurou	
por	toda	a	ditadura	militar,	beneficiando	os	
hospitais	particulares.	Algum	dinheiro	foi	di-
recionado	para	as	campanhas	de	vacinação,	e	
quase	nada	sobrava	para	investir	nos	sistemas	
de	distribuição	de	água	tratada	e	de	coleta	

de	esgoto.	A	censura	militar	calou	o	número	
de	mortos	na	epidemia	de	meningite	entre	
1971	e	1974.	As	crianças	com	as	seqüelas	
neurológicas	 da	 meningite	 também	 foram	
silenciadas.	 Em	 1960,	 veio	 o	 INPS	 e,	 em	
1971,	o	Funrural.	Na	década	de	70,	surgiu	a	
medicina	de	grupo,	os	tais	“convênios”	que	
prometem,	a	preços	cômodos,	uma	atenção	
de	mais	qualidade.	O	Brasil	começa	a	ser	um	
bom	mercado	para	a	indústria	farmacêutica.	
Drogas	de	eficiência	duvidosa,	e	até	proibidas	
em	outros	países,	começaram	a	ser	vendidas,	
com	preços	determinados	pelos	respectivos	
laboratórios	estrangeiros.	Fazia	parte	da	aco-
lhida	oficial	o	incentivo	a	empreendimentos	
internacionais.	Em	1976,	conforme	Bertolli	
(2001),	 existiam	 cerca	 de	 cinco	 mil	 remé-
dios	considerados	supérfluos	nas	 farmácias	
brasileiras.	Em	1976,	conforme	Giacomazzi	
(1993),	surge	o	PREV-SAÚDE,	o	que	seria	
a	 fase	 inicial	de	um	programa	de	Medicina	
Comunitária.	 Nessa	 linha,	 ainda	 surgiram,	
outros	planos	dos	Ministérios	da	Saúde	e	Pre-
vidência	Social.	A	saúde	para	o	movimento	
sanitário	extrapola	os	limites	e	os	saberes	das	
práticas	médicas,	trazendo	o	entendimento	
da	produção	social	da	doença.

Apesar	da	8ª	Conferência	de	Saúde	e	da	
criação	do	SUS,	os	anos	80	não	trouxeram	
grandes	mudanças,	continuamos	doentes:	em	
1983,	cerca	de	45%	dos	jovens	que	se	alis-
tam	nas	Forças	Armadas	são	dispensados	por	
insuficiência	física.	Nem	mesmo	o	aumento	
do	número	de	escolas	médicas,	de	28	para	75	
em	20	anos,	alterou	a	situação;	ao	contrário,	
houve	dificuldades	no	mercado	de	trabalho,	
baixos	salários,	más	condições	de	trabalho,	
proletarização	 dos	 profissionais,	 com	 ne-
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cessidade	de	manter	dois,	três	empregos	e,	
assim,	mais	possibilidades	de	erros	médicos.	
Os	erros,	somados	a	uma	 imprensa	sensa-
cionalista,	 promovem	 desconfiança	 geral.	
Obviamente	a	escolas	médicas	que	surgiram	
entre	os	anos	60	e	80	traziam	as	normas	de	
um	 modelo	 médico-hospitalocêntrico	 que	
bem	 servia	 à	 ordem	 econômica	 e	 política	
vigentes.	Os	anos	90	trazem	a	necessidade	de	
consolidação	do	SUS,	que	ganha	força	com	a	
criação	do	PACS	e	PSF	e,	portanto,	a	valori-
zação	da	Medicina	Comunitária.	Importante	
lembrar	que	a	Medicina	Comunitária	nasce-
ra	nos	anos	60,	nos	Estados	Unidos	e,	nos	
anos	70,	no	Brasil.	Segundo	Knauth	(1991),	
nos	Estados	Unidos,	a	proposta	é	vinculada	
ao	Estado,	tencionando	a	racionalização	de	
recursos	e	cumprindo	a	função	de	controle	
social,	 o	 que	 explica	 o	 direcionamento	 da	
prática,	principalmente,	aos	“guetos”	urba-
nos,	enquanto,	no	Brasil,	conforme	vemos,	
é	uma	tentativa	de	reativação	do	sistema	de	
Saúde	 Pública,	 nascendo	 junto	 com	 todos	
os	 conflitos	 e	 buscas	 de	 uma	 década	 de	
silêncios	e	perseguições.	Ainda,	diversa	dos	
Estados	 Unidos,	 a	 prática	 nasceu	 a	 partir	
de	modelos	estabelecidos	para	populações	
rurais	que	bem	serviam	às	questões	urbanas:	
assim,	 a	 denominação	 de	 Medicina	 Rural,	
que	 nos	 remete	 ao	 médico	 percorrendo	
longas	distâncias,	visitando	uma	parturiente,	
um	moribundo	–	que,	antes	permanecia	em	
casa...	 –	 ou	 uma	 criança	 com	 febre,	 cenas	
de	filmes	antigos.	Essa	velha	arte	renovada	
traz	de	volta	o	médico	que	atende	pessoas	
independente	 da	 idade,	 do	 sexo	 e	 do	 tipo	
de	problema	que	apresentem,	ampliando	os	
cuidados	para	a	família	e	a	comunidade	em	

que	se	encontra.	Importante	notar	é	que	o	
médico	de	família	de	hoje	tem	como	prática,	
na	maioria	dos	casos,	a	Atenção	Primária	nos	
serviços	públicos.	O	médico	de	família	“dos	
filmes	antigos”	cobrava	por	seus	serviços	e	
não	tinha	uma	formação	tão	direcionada	para	
a	prevenção	de	agravos	à	 saúde	 (até	pelas	
conquistas	e	descobertas	na	área,	especial-
mente	da	epidemiologia).	Certamente,	não	
estavam	no	script	das	cenas	os	pagamentos,	
até	para	não	se	tirar	o	romantismo.	É	certo	
que	a	beleza	romântica	existe	no	ato	de	cui-
dar	integralmente	do	indivíduo,	da	família,	re-
lacionando	,	enfim,	o	espaço	e	a	comunidade.	
Porém,	a	Medicina	de	Família	e	Comunidade,	
especialidade	 que	 hoje	 incorpora	 a	 filoso-
fia	 da	 Medicina	 Comunitária	 dos	 anos	 70,	
baseia-se	em	evidências,	 é	epidemiológica,	
racionaliza	recursos,	mobiliza	a	comunidade,	
incorpora	práticas	médicas	populares	e	pode	
orientar	na	gestão	dos	recursos	para	a	saúde.	
Funções	nada	românticas	ou	“cor-de-rosa”,	
no	 entanto,	 mais	 “verdes”	 no	 sentido	 de	
esperançosas,	 promovendo	 a	 socialização	
e	democratização	do	saber	médico	a	partir	
de	um	diálogo	contínuo	com	as	outras	pro-
fissões	 da	 área	 da	 saúde	 e	 com	 os	 grupos	
populares.

Falk	(1999)	divide	a	prática	da	Medicina	
de	Família	e	Comunidade	em	fases,	tomando	
como	 base	 os	 movimentos	 e	 vivências	 da	
especialidade	 no	 Rio	 Grande	 do	 Sul.	 Cabe	
dizer	que	mais	de	dois	terços	dos	médicos	
comunitários	que	atuaram	no	Brasil	até	1981	
vêm	dos	Programas	de	Residência	gaúchos:	
o	Grupo	Hospitalar	Conceição	 -	GHC	e	o	
Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	-	CSEM,	
pioneiro	 no	 país	 e	 responsável	 por	 mais	
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de	 metade	 dos	 médicos	 comunitários	 até	
1981.	Assim,	a	história	da	especialidade	no	
Rio	Grande	do	Sul	legitima	essas	reflexões.	
Não	cabe,	no	momento,	falar	sobre	cada	um	
dos	períodos,	mas	merece	destaque	a	quinta	
fase,	iniciada	em	1994.	Em	1993,	é	criado,	
pelo	Ministério	da	Saúde,	o	PSF.	Com	gordos	
incentivos	financeiros	para	a	implantação	do	
programa,	 muitas	 prefeituras	 começaram	
a	 contratar	 médicos	 que	 se	 adequassem	 à	
“nova”	prática.	O	mercado	de	trabalho	para	
médicos	comunitários	cresceu	enormemen-
te,	e	os	programas	de	Residência	voltaram	
a	 ter	 vagas,	 bem	 como	 surgiram	 outros	
programas	e,	ainda,	cursos,	capacitações	e	
especializações	 na	 área.	 O	 momento	 atual	
já	consegue	desvencilhar-se	mais	da	prática	
do	PSF	e	enxergar	para	além	da	unidade	de	
saúde	e	equipe	básica	e	questionar	alguns	dos	
princípios	que	fizeram	parte	da	implantação.	
As	discussões	contam	com	a	possibilidade	da	
expansão	da	equipe	básica,	o	redimensiona-
mento	das	áreas,	a	consolidação	dos	vínculos	
empregatícios,	 a	 reestruturação	 do	 papel	
dos	agentes	comunitários,	o	sofrimento	de	
cuidadores	em	seus	processos	de	trabalho,	a	
multidisciplinariedade,	a	defesa	do	controle	
social,	a	organização	do	acesso	e	a	humani-
zação	da	atenção,	o	levantamento	de	novas	
prioridades	e	a	necessidade	de	capacitações	
constantes	em	programas	de	educação	con-
tinuada.	 Assim,	 o	 PSF	 tem	 um	 importante	
papel	 na	 construção	 de	 novas	 reflexões	 e	
novos	 conhecimentos	 que	 vão-se	 fazendo	
conforme	o	programa	vai-se	expandindo	e	
amadurecendo.	As	possibilidades,	as	dúvidas	
e	as	expectativas,	hoje,	são	muito	diferentes	
das	iniciais,	e,	se	esse	fato	causa	ansiedades	

e	decepções	em	alguns,	pode	e	deve	causar	
esperanças	em	tantos	outros	-	a	esperança	
de	que,	como	foi	dito,	está-se	fazendo	o	ca-
minho,	e	este	é	o	início	a	ser	construído	com	
muitas	mãos,	as	nossas	mãos.	As	pequenas	
grandes	dúvidas,	derrotas	e	vitórias	são	parte	
de	um	cotidiano	que	a	história	registrará	com	
a	tinta	do	aprendizado.	Lembremos	que,	ao	
longo	da	história	da	Saúde	Pública,	os	maiores	
interessados	 estiveram	 sempre	 à	 margem	
dos	processos,	das	mudanças	e	das	decisões,	
restando-lhes,	as	filas	e	as	dores,	e,	aos	mé-
dicos,	as	dúvidas,	o	cansaço	e,	também,	as	
dores.	O	abandono	de	mais	de	cinco	séculos	
dos	cuidados	à	saúde	dos	mais	necessitados	
proporciona,	hoje,	 resultados	assustadores	
no	Brasil	e	que,	com	certeza	,	um	programa	
relativamente	jovem	não	consiga	dar	conta,	
em	tão	pouco	tempo,	de	tantas	urgências.	É	
preciso,	 todos	os	dias,	 repensar	o	cuidado	
em	todas	as	dimensões:	 individuais,	 coleti-
vas,	nas	políticas	públicas	e	dentro	de	cada	
espaço	de	atenção,	dentro	de	cada	pequeno	
consultório	de	uma	Unidade	Básica	de	Saúde.	
Quem	planeja,	quem	cumpre,	quem	vive	de-
ve	possuir	o	sentimento	constante	da	possível	
construção	a	partir	da	escuta,	do	paciente,	
do	guarda,	do	funcionário	que	fica	na	portaria	
orientando	as	pessoas,	até	o	agente	de	saúde.	
Deve	haver	comprometimento	e,	para	isso,	
dividir,	e	compartilhar	saberes	e	práticas.	

O	PSF	e	a	possibilidade	de	organização	
da	Atenção	Básica,	respeitando	os	princípios	
do	SUS,	puderam	dar	 visibilidade	 aos	pro-
fissionais	que	não	só	pressionavam	politica-
mente	em	instâncias	superiores	de	decisão,	
mas,	também,	profissionais	que	tinham,	no	
cotidiano	 das	 favelas,	 pequenas	 iniciativas	
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de	 cuidado	 que	 respeitassem	 os	 valores	 e	
as	vozes,	bem	como	as	dores	das	pessoas.	
Nas	 associações	 de	 moradores,	 rádios	 co-
munitárias,	 pastorais	 da	 criança,	 sertões,	
colônias	 de	 pescadores	 e	 nas	 equipes	 que	
navegavam	de	barco	para	regiões	distantes,	
de	difícil	acesso,	mais	do	que	o	exame	e	o	
remédio,	a	escuta	e	a	troca	de	saberes	eram	
e	são	parte	de	uma	estratégia	de	compre-
ensão	do	indivíduo	que	adoece	nas	diversas	
formas	em	que	a	dor	se	apresenta	e	produz	
significados.	Uma	prática	reflexiva	que	tem	
em	 Paulo	 Freire	 um	 referencial	 teórico,	 a	
educação	 em	 saúde	 é	 a	 prática	 em	 que	 o	
ouvir,	 o	 compartilhar	 e	 o	 construir	 juntos	
é	o	essencial,	sem	descartar	a	técnica	e	os	
avanços	da	Medicina.	Lembremos	que,	ainda	
no	Império,	as	pessoas	se	identificavam	mais	
com	o	cuidado	que	 lhes	era	 familiar	e	que	
conseguiam	 compreender.	 Obedeciam	 a	
curandeiros	e	rezadeiras,	como	tantos	hoje	
ainda	o	fazem,	especialmente	porque	esses	
cuidadores	populares	conseguiam	escutar	as	
diversas	falas	que	traduziam	diferentes	males.	
Podemos	nós	 também	 incorporar	a	escuta	
atenta	e	sensível	ao	nosso	cotidiano,	 tanto	
nos	grupos	quanto	na	atenção	individual.	As	
pessoas,	 historicamente,	 buscam	 diversas	
saídas	 e	 curas	 para	 seus	 males,	 somando	
crenças,	 adotando	 chás,	 rezas	 e	 “os	 com-
primidos	do	posto”.	Nada	nos	 impede	de,	
ao	 nosso	 conhecimento	 acadêmico,	 fruto	
de	valioso	estudo	e	descobertas	científicas	
excepcionais,	 incorporar	 a	 mais	 antiga	 e	
simples	arte	que	os	primeiros	cuidadores	do	
Brasil	já	usavam:	a	escuta.	Base	da	educação	
em	saúde,	a	escuta	é	o	ingrediente	essencial	
para	falar-se	em	troca	de	saberes,	em	com-

preensão	de	mundo	e	de	linguagem	para	que	
se	possa	entender	e	ser	entendido.	Para	ser	
capaz	de	poder	transmitir	saberes	importan-
tes	para	a	vida	dos	que	desejamos	cuidar	e	
fazer	com	que	sejam	escutados	e	assimilados,	
é	preciso,	acima	de	tudo,	escutar.	

Em	 tempos	 de	 produtividade,	 em	 que	
as	filas	e	os	tempos	de	consulta	são	medidos	
com	relógios	sob	pressão,	falar	em	escuta	pa-
rece	caminhar	contra	o	vento.	Porém,	este	é	
mais	um	passo-ponteiro	a	ser	acertado	neste	
programa-processo	chamado	PSF,	lembran-
do	que,	desde	sempre,	em	quase	todos	os	
momentos	da	nossa	história,	a	escuta	dos	que	
mais	adoecem	nunca	foi	exercida.	Há	que	se	
salientar	o	controle	social	e	a	presença	dos	
agentes	 comunitários	 de	 saúde	 como	 um	
avanço	na	direção	de	uma	aproximação	das	
práticas	médicas	oficiais	e	populares,	favore-
cendo	o	diálogo	e	a	educação	para	a	saúde.	
Velhas	práticas	de	transmissão	de	conheci-
mento,	como	as	capacitações	verticalizadas	
e	verdadeiros	“teatros	de	participação	popu-
lar”	(as	ditas	reuniões	de	conselhos	locais	de	
saúde,	sem	a	participação	legítima	dos	mais	
humildes),	 são	 a	 outra	 face	 deste	 mesmo	
caminho	que	exige	de	nós,	além	da	escuta,	
a	 dúvida	 e	 a	 sempre	 alma	 questionadora,	
incerta,	 inquieta,	 sem	deixar	de	ser,	acima	
de	tudo,	esperançosa.	

O	caminho	que	se	fez	foi	árduo	e	longo	e	
o	que	espera	por	nós	também	exigirá	esfor-
ços.	Assim	como	a	esperança	foi	o	alimento	
de	tantos,	desde	o	primeiro	curandeiro,	até	
o	epidemiologista	e	o	agente	de	saúde,	este	
sentimento	 deve	 manter-se	 junto	 à	 nossa	
busca	de	uma	saúde	mais	justa	para	todos	e	
com	a	participação	de	todos.	Falar	de	alimen-
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to-esperança	é	uma	necessidade	para	tantos	
profissionais	 que	 nos	 PSFs	 trabalham	 com	
muitas	fomes,	desde	a	fome	da	ausência	do	
alimento,	até	a	fome	da	ausência	de	lazer,	de	
cuidados,	de	prazer,	de	arte,	de	dignidade,	
de	instrução,	de	alegria...	fomes	que	não	são	
saciadas	 somente	 com	 alimento	 biológico,	
mas	com	o	alimento	da	esperança,	mesmo	
que	seja	somente	ela	o	que	nos	faça	acordar	
todos	os	dias.	Deve	ser	a	mesma	esperança	
que	 uma	 mãe	 de	 família	 tem	 ao	 entrar	 na	
fila	para	o	atendimento	no	posto	de	saúde	
e,	 ainda,	 a	 mesma	 esperança	 que	 nos	 faz	
desejar	e	acreditar	em	um	cuidado	em	saúde	
que	todos	merecemos	ter.
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eStratégia De organiZação Do 
acolHimento na ubS v Do centro De 

SaúDe-eScola murialDo – cSem

Adriana da Silva Machado
Nutricionista
Stella Feyh

Enfermeira.	Mestre	em	Saúde	Coletiva.	Orientadora
Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo

Porto	Alegre	-	RS
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br

Ao	buscarmos	a	implantação	da	estratégia	de	acolhimen-
to	na	UBS	V	do	CSEM,	sentimos	a	necessidade	de	maior	
aprofundamento	teórico	sobre	o	assunto.	Partindo	dessa	
necessidade,	 engajamo-nos	 na	 procura	 de	 autores	 que	
discutam	as	ações	de	saúde	que	cercam	nossa	prática	di-
ária	na	Atenção	Primária.	Nosso	objetivo	foi	sensibilizar	
todos	os	profissionais	da	equipe,	a	partir	da	discussão	de	
conceitos	e	práticas	 comuns	ao	 serviço	de	 saúde,	para	
que	pudéssemos	implementar	efetivamente	a	estratégia	
de	acolhimento	na	UBS	V.	Foram	realizados	dois	encon-
tros	 consecutivos	 na	 equipe,	 em	 que	 foi	 sugerido	 que	
se	definisse	individualmente	os	termos:	agenda,	pronto-	
atendimento,	 triagem	 e	 acolhimento,	 seguindo-se	 uma	
discussão	para	categorização	das	definições	encontradas.	
A	partir	dessa	discussão,	buscou-se	estabelecer	uma	lin-
guagem	comum	entre	os	membros	da	equipe,	resultando	
as	 seguintes	 concepções:	 Acolhimento	 -	 receber	 todas	
as	pessoas	que	procuram	o	serviço,	com	disposição	para	
atuar	com	empatia.	Ouvir	atentamente	o	usuário	e	res-
peitá-lo	como	pessoa,	atuando	com	resolutibilidade	para	
a	 satisfação	de	 suas	demandas	e	necessidades.	Triagem	
-	 é	 o	 ato	 de	 detectar	 qual	 a	 necessidade	 de	 saúde	 do	
usuário,	orientando-o	de	forma	correta.	Pronto-atendi-

mento	-	refere-se	a	consultas	que	exigem	atendimento	
imediato,	 centrado	na	queixa	do	usuário.	Agenda	 -	 diz	
respeito	ao	atendimento	individual,	com	horário	previa-
mente	marcado	com	os	profissionais	das	diferentes	áre-
as	 da	 saúde	 (assistente	 social,	 auxiliar	 de	 enfermagem,	
dentista,	enfermeiro,	médico,	nutricionista	e	psicólogo).	
A	partir	dos	encontros	realizados,	observamos	que	toda	
e	qualquer	mudança	sugerida	 implica	comprometimen-
to	 e	 conhecimento	 da	 proposta	 por	 todas	 as	 pessoas	
envolvidas	 no	 trabalho.	 No	 momento,	 estamos	 em	 fa-
se	de	reestruturação	da	abordagem	para	que	possamos	
permanecer	avançando	nos	conceitos	e	principalmente	
na	 prática	 que	 é	 nosso	 maior	 objetivo.	 Nesse	 sentido,	
acredito	 ser	de	 fundamental	 importância	mantermos	o	
processo	de	integração	continuada	entre	as	pessoas	e	de	
valorização	de	seus	sentimentos	quanto	ao	trabalho,	bem	
como	estimularmos	cada	vez	mais	o	vínculo	do	serviço	à	
comunidade	onde	está	inserido,	pois	nossas	ações	estão	
fundamentadas	nos	conceitos	de	equipe	e	nos	princípios	
do	SUS.	

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	acolhimento,	estratégias.
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a HumaniZação Do Serviço De 
oDontologia Do centro De SaúDe- 
eScola murialDo: aS eStratégiaS De 

acolHimento e Sala De eSPera

Tatiane Gomes Costa
Residente	de	Nutrição

Fabiane Martins Curvelo
Residente	de	Nutrição

Paulo V. N. Fontanive
Residente	de	Odontologia

Fernando Ritter
Residente	de	Odontologia

Eloá Rossoni
Cirurgião-Dentista.	Orientadora

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br

Objetivo:	Descrever	a	experiência	de	Acolhimento	e	Sa-
la	de	Espera	aos	pacientes	que	buscam	o	serviço	do	Mó-
dulo	Odontológico	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	
-	CSEM,	tentando	humanizar	e	entender	o	momento	de	
vida	de	cada	indivíduo.	Metodologia:	O	trabalho	de	Sala	
de	Espera	foi	realizado	sempre	com	o	enfoque	de	promo-
ção	e	educação	em	saúde,	em	que	foram	abordados	temas	
correlatos	entre	a	Odontologia	e	a	Nutrição.	O	material	
utilizado	 foi	 cartazes,	 folders,	 folhetos	 e	 macromodelos.	
Foram	montados	diários	alimentares	em	cartazes	e	discu-
tidos	os	benefícios	e	malefícios	para	saúde	bucal	e	geral	dos	

pacientes.	Considerações	Finais:	Tendo	em	vista	a	atual	
discussão	de	 reorganização	do	processo	de	 trabalho	nas	
Unidades	Básicas	de	Saúde,	realizado	no	Centro	de	Saúde-
Escola	Murialdo,	foi	criado	um	espaço	para	reflexões	sobre	
as	ações	em	saúde,	sobre	os	atendimentos	realizados	e	um	
momento	de	interdisciplinaridade	no	processo	de	educa-
ção	em	saúde.

PALAVRAS-CHAVE

Humanização,	acolhimento,	estratégia,	saúde	bucal,	edu-
cação	em	saúde.	
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a interDiSciPlinariDaDe na 
SaúDe infantil: uma PerSPectiva 

oDontolÓgica e nutricional

Letícia Carvalho de Araújo
Residente	de	Nutrição

Tatiane Gomes Costa
Residente	de	Nutrição

Fabiane Martins Curvelo
Residente	de	Nutrição

Paulo Vinicius Nascimento Fontanive
Residente	de	Odontologia

Fernando Ritter
Residente	de	Odontologia

Denise Miranda
Nutricionista.	Orientadora

Instituições:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br

A	partir	da	realidade	vivenciada	pelos	residentes	de	Nu-
trição	 e	 Odontologia	 no	 Programa	 de	 Residência	 Inte-
grada	em	Saúde:	Atenção	Básica	em	Saúde	Coletiva	nas	
Unidades	Básicas	de	Saúde	-	UBS	do	Centro	de	Saúde-
Escola	Murialdo	-	CSEM,	foi	detectada	a	necessidade	de	
trabalharmos	conjuntamente	os	hábitos	de	Higiene	Bucal	
-	HB	e	de	alimentação	saudável	até	um	ano	de	vida.	Den-
tro	 da	 atual	 política	 de	 combate	 à	 fome,	 a	 atuação	 da	
equipe	multiprofissional	em	saúde	coletiva	deve	ser	a	de	
promover,	apoiar	e	facilitar	o	aleitamento	materno	pelo	
efeito	protetor	e	 como	 ideal	 nos	primeiros	 seis	meses	
de	vida,	bem	como	propiciar	saúde	para	o	meio	bucal.	
Objetivo:	 Descrever	 os	 principais	 enfoques	 interdisci-
plinares	de	Nutrição	e	Odontologia	que	devem	ser	abor-
dados	com	pais,	cuidadores	e	profissionais	de	saúde	na	
criança	com	até	um	ano	de	vida.	Metodologia:	As	orien-
tações	devem	incluir	sugestões	de	esquemas	alimentares	
para	lactentes,	pois	é	nessa	fase	que	o	bebê	está	pronto	
para	começar	a	receber	outros	alimentos,	além	do	leite	
materno.	 A	 instrução	 de	 adequada	 HB	 para	 reduzir	 as	
concentrações	bacterianas,	detritos	alimentares	e	placas	
nas	superfícies	dentárias,	que	estão	erupcionando,	ajuda	
a	prevenir	a	instalação	da	doença	cárie	e	também	da	do-
ença	periodontal.	O	período	da	introdução	de	alimentos	

sólidos	é	crucial	para	a	formação	de	hábitos	alimentares	
saudáveis	no	futuro,	tendo	em	vista	que,	a	partir	desse	
momento,	a	criança	será	apresentada	à	infinidade	de	sa-
bores	que	a	acompanharão	para	o	resto	de	sua	vida.	Com	
embasamento	teórico,	procuramos	esclarecer	os	danos	à	
saúde	da	criança	causados	por	utensílios	não-apropriados	
(mamadeiras	e	chupetas),	bem	como	a	oferta	inadequa-
da	de	alimentos	que	poderão	causar,	no	futuro,	doenças	
como	diabetes	e	hipertensão	arterial	sistêmica,	ressaltan-
do	a	 importância	de	evitar	o	uso	do	açúcar	e	restringir	
ao	máximo	o	uso	de	sal	na	alimentação	dos	lactentes.	O	
profissional	deve	monitorar	a	criança	e	principalmente	o	
grupo	 familiar	para	desenvolvimento	desses	hábitos	de	
alimentação	 e	 adequada	 HB	 e	 pode	 também	 ser	 colo-
cado	em	situações	que	 isso	deve	ser	abordado	(grupo,	
consulta	 individual,	 sala	de	espera).	Considerações	 fi-
nais:	A	possibilidade	de	 trabalhar	 interdisciplinarmente	
questões	 de	 prevenção	 primária,	 relacionadas	 à	 saúde	
bucal	e	alimentar,	possibilita	a	potencialização	das	ações	
em	saúde.	

PALAVRAS-CHAVE

Saúde	 infantil,	 saúde	 bucal,	 Unidades	 Básicas	 de	 Saúde,	
nutrição.	



BoleTim da saúde | porTo aleGre | Volume 18 | Número 1 | JaN./JuN. 2004

| resumos210

aPlicação De QueStionário Para 
avaliação De autocuiDaDoS em aSma: 

um eStuDo Piloto

Carmen V. G. Daudt
Residente	de	Medicina	Família	e	Comunidade

Hélio Miguel L. Simão
Pediatra.	Doutor	

Beatriz Mallmann
Assistente	Social

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br

Introdução:	Apesar	dos	avanços	científicos	e	do	surgi-
mento	de	medidas	eficazes,	a	asma	continua	aumentando	
sua	prevalência	e	mortalidade.	Freqüentemente	há	 falta	
de	conhecimentos	sobre	o	uso	correto	das	medicações	e	
a	necessidade	de	um	plano	de	controle.	As	mortes,	geral-
mente,	devem-se	à	falta	de	reconhecimento	da	gravidade	
da	 crise,	 o	 que	 resulta	 em	 tratamento	 insuficiente.	 Por	
isso,	o	item	mais	valorizado	no	manejo	da	asma	é	a	educa-
ção	do	paciente.	Os	programas	de	autocuidados	em	asma	
são	associados	com	melhora	significativa	dos	sintomas,	da	
técnica	de	uso	das	“bombinhas”	e	das	práticas	de	controle	
ambiental.	Objetivos:		a)	verificar	o	grau	de	conhecimento	
prévio	dos	 familiares	de	pacientes	asmáticos	em	relação	à	
prevenção,	sinais	de	gravidade	e	manejo	da	doença;	b)	veri-
ficar	o	conhecimento	adquirido	por	estes	familiares	durante	
o	 curso.	 Metodologia:	 Em	 nível	 de	 Atenção	 Primária,	
foram	 realizados	 dois	 encontros	 com	 intervalo	 de	 uma	
semana,	 em	 que	 foram	 abordados	 os	 aspectos	 preven-
tivos	 e	 terapêuticos	 relevantes	 ao	 controle	 da	 asma	 e	
uma	melhor	compreensão	da	doença.	A	amostra	selecio-
nada	 foi	 composta	 de	 onze	 familiares	 que	 participaram	
dos	 encontros	 educativos.	 Foi	 aplicado	 um	 teste	 antes	

do	primeiro	encontro	e	o	mesmo	teste	após	o	segundo	
encontro.	Resultados:	Com	relação	aos	conhecimentos,	
obtivemos	os	seguintes	resultados:	a)		fisiopatologia:	re-
sultado	pré-teste	72,7%	X	resultado	pós-teste	81,8%;	b)		
classificação:	resultado	pré-teste	81,8%	X	resultado	pós-
teste	100%;		c)		prognóstico:	resultado	pré	e	pós-teste	
100%;		d)		controle	ambiental:	resultado	pré	e	pós-teste	
100%;		e)		manejo	da	crise:	resultado	pré-teste	64%	X	
resultado	 pós-teste	 100%.	 Conclusão:	 Observamos,	
inicialmente,	que	os	pacientes	estavam	bem	informados	
com	 relação	 à	 classificação,	 controle	 ambiental	 e	 prog-
nóstico	da	asma.	Quanto	à	fisiopatologia,	não	houve	uma	
compreensão	adequada	do	tema,	necessitando	uma	nova	
abordagem	nos	próximos	encontros.	O	maior	impacto	da	
abordagem,	contudo,	resultou	no	aprendizado	do	manejo	
da	crise.	Este	parece	ser	o	achado	mais	importante,	uma	
vez	que	é	essencial	o	manejo	adequado	da	crise	para	a	re-
dução	dos	atendimentos	em	emergência,	hospitalizações	
e,	em	última	análise,	da	mortalidade	pela	asma.

PALAVRAS-CHAVE

Asma,	prevenção	&	controle,	doenças	respiratórias.
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 ativiDaDe interDiSciPlinar: noSSo 
vínculo com a crecHe vovÓ iDa

O	presente	trabalho	se	propõe	a	apresentar	as	atividades	
desenvolvidas	pela	equipe	de	saúde	da	Unidade	Básica	de	
Saúde	II	-	UBS	II	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	-	
CSEM	na	Creche	Vovó	Ida.	A	UBS	II	possui	um	vínculo	de	
aproximadamente	23	anos	com	esta	instituição.	As	ações	
realizadas	apresentam	caráter	interdisciplinar;	esse	ano,	o	
trabalho	vem	sendo	efetuado	por	profissionais	da	área	da	
Odontologia,	Psicologia,	Enfermagem,	Nutrição,	Serviço	
Social	e	Medicina	(residentes	do	primeiro	ano	e	os	pro-
fissionais	da	equipe	fixa),	desenvolvendo	tanto	atividades	
do	campo	da	saúde	coletiva	como	do	núcleo	de	cada	área.	
Objetivos:	-	Dar	continuidade	à	parceria	da	UBS	II	com	a	
Creche.	-	Desenvolver	atividades	de	educação	em	saúde,	
atuando	no	sentido	da	prevenção	de	agravos	e	da	promo-
ção	de	saúde.	-	Estimular	a	formação	de	hábitos	de	vida	
saudáveis	já	na	infância.	-	Estimular	o	desenvolvimento	do	
autocuidado	das	crianças.	-	Oferecer	um	espaço	de	escuta	
e	de	trocas	de	experiências	com	o	grupo	de	educadoras.	-	
Instrumentalizar	as	educadoras	para	o	manejo	das	crianças	
em	sala	de	aula.	-	Realizar	avaliação	física	e	antropométrica	
das	crianças	para	realizar	um	diagnóstico	das	condições	de	
saúde-doença	das	crianças.	-	Realizar	vigilância	em	saúde.	
-	Diagnóstico	e	tratamento	das	patologias	bucais.	Meto-
dologia:	–	No	início	deste	ano,	foi	realizada	uma	reunião	
entre	a	direção	da	creche	e	a	coordenação	e	equipe	técni-
ca	da	UBS,	em	que	foi	estabelecido	um	“contrato	de	tra-

balho”.	A	partir	daí,	fez-se	um	planejamento	das	atividades	
e	um	cronograma.	Os	trabalhos	são	desenvolvidos	todas	
as	 segundas-feiras	pela	manhã,	das	9h30min	às	11h.	Os	
métodos	utilizados	dependem	da	atividade	desenvolvida.	
Para	as	ações	de	educação	em	saúde,	lança-se	mão	de	te-
atros,	 brincadeiras,	 pinturas,	 desenhos,	 cantigas	 infantis,	
rodas	de	conversa,	materiais	ilustrativos,	materiais	para	o	
manuseio	das	 crianças,	 etc.	Cada	 área	busca	 integrar-se	
com	as	atividades	das	demais	no	sentido	de	trabalhar-se	
integradamente.	Considerações:	-	As	atividades	na	cre-
che	permanecem	em	andamento.	Até	o	presente	momen-
to,	a	equipe	pode	perceber	um	retorno	positivo	das	ações	
desenvolvidas,	tanto	através	das	crianças,	como	do	relato	
dos	pais,	das	educadoras	e	da	direção	da	creche.	Existe,	de	
fato,	uma	parceria	entre	ambas	as	instituições	no	sentido	
de	exercer	uma	vigilância	da	saúde	das	crianças	da	creche.	
Percebemos	modificação	nos	hábitos	de	vida	das	crianças	
com	assimilação	das	atividades	educativas	desenvolvidas.	
A	equipe	sente-se	motivada	e	satisfeita	com	o	que	já	foi	
realizado	e	percebe	que	os	frutos	obtidos	são	resultado	do	
trabalho	dos	residentes	e	profissionais	da	equipe	que	vem	
se	somando	a	cada	ano,	dando	a	idéia	de	um	processo.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	educação	em	saúde,	bem-es-
tar	da	criança.

Madelaine Salgueiro
Enfermeira.	Coordenadora	da	UBS	II

Luciane Kurtz
Doutora	em	Psicologia.	Preceptora	UBS	II

César Acosta
Cirugião	–Dentista.	Preceptor	UBS	II

Beatriz Mallmann
Assistente	Social.	Preceptora	UBS	II
Vanessa Lidiane Splendor
Enfermeira.	Residente	R1	UBS	II

Marla Danieli
Psicóloga.	Residente	R1	UBS	II

Tatiane Gomes da Costa
Nutricionista.Residente	R1	UBS	II
Paulo Vinícius Fontanive

Cirurgião-Dentista.	Residente	R1	UBS	II
Tiago Nunes

Médico.	Residente	R1	UBS	II
Élida Maciel

Psicóloga.	Preceptora	UBS	II
Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo

Porto	Alegre	–	RS
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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O	 psicólogo,	 trabalhador	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
-SUS,	 encontra-se,	 em	 geral,	 atuando	 em	 serviços	 es-
pecializados	 como	Ambulatórios	e	Centros	de	Atenção	
Psicossocial	 -	 CAPS.	 Diferente	 deste	 contexto,	 o	 Cen-
tro	de	Saúde-Escola	Murialdo	-	CSEM,	da	Secretaria	da	
Saúde/RS,	vinculado	à	Escola	de	Saúde	Pública/RS,	conta	
com	 equipes	 multiprofissionais,	 nas	 quais	 encontramos	
o	psicólogo,	que	atuam	com	ênfase	em	Atenção	Básica	
em	sete	Unidades	Básicas	de	Saúde	-	UBS.	Este	Centro	
é,	também,	campo	de	formação	para	residentes	em	saú-
de	coletiva	através	da	Residência	Integrada	em	Saúde.	O	
presente	trabalho	propõe-se	a	refletir	sobre	o	papel	do	
profissional	da	Psicologia	na	UBS,	a	partir	da	Política	de	
Atenção	Integral	à	Saúde	Mental	proposta	pelo	Governo	
do	Estado	do	RS	e	da	perspectiva	da	saúde	coletiva.	Ao	
longo	de	2002,	discussões	foram	realizadas	entre	os	psi-
cólogos	do	CSEM	no	espaço	de	Seminário	de	Psicologia.	
Para	esse	processo,	buscaram-se	subsídios	em	reflexões	
sobre	a	prática	do	trabalho	e	seus	 impasses	em	um	Le-
vantamento	de	Ações	de	Saúde	Mental	nas	UBS,	em	tex-
tos	de	referência	sobre	a	formação	da	Rede	de	Atenção	
no	município,	das	práticas	da	Saúde	Mental	e	Coletiva	na	
Atenção	Básica	e	das	leis	da	Reforma	Psiquiátrica	e	SUS.	

Resultaram	desse	exercício	reflexivo	as	seguintes	consi-
derações:	 a	demanda	em	saúde	mental	percebida	pelas	
equipes	está	ligada,	em	sua	maioria,	ao	desenvolvimento	
de	ações	de	caráter	especializado	e	não-básico;	os	pro-
fissionais	 não-especialistas	 em	 saúde	 mental	 tendem	 a	
encaminhar	 para	 o	 psicólogo	 os	 usuários	 que	 mostram	
necessidades	de	atenção	nessa	área;	a	discussão	de	casos	
na	prática	das	equipes	ainda	é	incipiente;	e	há	dificuldades	
em	contar	 com	a	 rede	de	apoio	dos	 serviços	de	maior	
complexidade	 de	 atenção.	 Verifica-se,	 portanto,	 que	 o	
papel	que	o	psicólogo	vem	exercendo	na	UBS	está	mais	
ligado	à	Atenção	especializada	do	que	à	Atenção	Básica,	li-
mitando	suas	possibilidades	de	atuação	mais	abrangente	e	
resolutiva	com	relação	às	necessidades	de	saúde	da	popu-
lação:	promoção,	prevenção,	 tratamento	e	 reabilitação.	
Pretende-se	que	este	papel	possa	ser	mais	bem	compre-
endido,	que	esse	profissional	 seja	percebido	 integrando	
a	 equipe,	 participando	 na	 construção	 do	 conhecimento	
interdisciplinar	da	saúde	coletiva.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	prática	(psicologia),	psicólo-
gos,	saúde	mental.

 atuanDo em uniDaDeS báSicaS De SaúDe: 
novaS PoSSibiliDaDeS no PenSar e agir 

em PSicologia

Cláudia Fait
Mestre	em	Psicologia
Lucenira Kessler

Residente	de	Psicologia
Vanessa Lançanova
Residente	de	Psicologia
Lizia Porciúncula
Residente	de	Psicologia
Emanuele Proença
Residente	de	Psicologia

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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avaliação Da imPlantação Do Programa 
Prá-nenÊ na ubS iii

Daiane Freire Benites
Residente	de	Enfermagem

Jarbas Daniel da Rosa
Residente	de	Medicina	de	Família	e	Comunidade

Paulo Roberto Muller
Orientador.	Médico	Preceptor	e	Médico	de	Família	e	Comunidade

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br

O	programa	Prá-Nenê	tem	como	objetivo	desenvolver	
ações	de	vigilância	da	saúde	dirigidas	às	crianças	no	pri-
meiro	ano	de	vida,	facilitando-lhes	o	acesso	aos	serviços	
de	saúde.	Através	desse	trabalho,	pretendemos	analisar	
a	implantação	do	Programa	Prá-Nenê	na	UBS	III	do	Cen-
tro	de	Saúde-Escola	Murialdo,	analisando	o	atendimen-
to	das	crianças	com	até	seis	meses	de	idade,	por	meio	
da	adesão	da	população,	a	fim	de	melhorar	a	assistência	
para	 a	população	 lactente,	 através	do	 atendimento	 in-
tegral	em	saúde.	A	partir	da	população	lactente	que	faz	
o	acompanhamento	na	unidade,	foram	coletados	dados	
através	da	revisão	em	prontuários	dos	pacientes.	Obser-
vou-se	que	49,4%	das	crianças	acompanhadas	atingiram	
a	meta	de	no	mínimo	quatro	consultas	até	os	seis	meses	
de	 idade.	As	crianças	que	atingiram	a	meta	de	consul-
tas	 preconizadas	 consultaram	 por	 intercorrências	 em	

média	1,8	consultas	no	período.	Já	as	crianças	que	não	
atingiram	a	meta	 tiveram	uma	média	de	uma	consulta	
por	intercorrências	durante	os	seis	meses	de	vida.	Ob-
servamos	que	no	primeiro	ano	do	Programa	Prá-Nenê	
na	 UBS	 III,	 os	 dados	 relacionados	 com	 o	 crescimento	
das	 crianças	 foram	compatíveis	 com	a	bibliografia,	 e	 a	
meta	até	os	seis	meses	de	vida	foi	alcançada	em	metade	
das	crianças.	A	avaliação	do	programa	possibilitou	que	a	
equipe	obtivesse	conhecimento	detalhado	dessa	popu-
lação	e	estudasse	meios	de	intensificar	estratégias	para	
aumentar	este	acompanhamento	pelos	profissionais	de	
Atenção	Primária	à	Saúde.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	Programa	Prá-Nenê,	cuidado	
do	lactente,	saúde	infantil.
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Este	estudo	tem	como	tema	central	o	cuidado	exercido	
por	mulheres	a	outras	mulheres	no	processo	de	partu-
rição	 em	 um	 Centro	 Obstétrico/Maternidade.	 Esten-
demos	 um	 olhar	 sobre	 a	 enfermagem	 como	 profissão	
essencialmente	 feminina,	 bem	 como	 o	 cuidado	 com	 o	
conhecimento	 da	 enfermagem	 e	 as	 implicações	 de	 gê-
nero	 que	 estão	 agregadas	 nessa	 prática.	 Com	 isso,	 te-
mos	como	objetivos:	Geral:	 -	 Identificar	os	elementos	
que	se	fazem	presentes	na	relação	cuidadora-cuidada	no	
decorrer	da	assistência	de	enfermagem	no	processo	de	
parturição.	Específicos:	-		Contribuir	para	a	elaboração	
de	uma	assistência	de	enfermagem	qualificada	à	mulher;	
e,	-		dar	oportunidade	às	mulheres	da	equipe	de	enfer-
magem	de	expressarem	suas	percepções	frente	o	cuidar	
de	mulheres.	Utilizamos	a	pesquisa	qualitativa	do	tipo	ex-
plicativa	e	descritiva	como	abordagem	metodológica.	O	
campo	de	estudo	foi	o	Centro	Obstétrico	da	Maternida-
de	do	Hospital	Universitário	da	Universidade	Federal	de	
Santa	Catarina.	A	população	estudada	foi	as	mulheres	da	
equipe	de	enfermagem	desta	instituição.	Os	instrumen-
tos	de	coleta	de	dados	utilizados	foram	a	entrevista	do	
tipo	aberta,	gravada	em	fita	cassete,	contendo	a	pergunta	
norteadora	“Como	é,	para	você,	como	mulher,	assistir	
mulheres	em	trabalho	de	parto,	parto	e	puerpério?”,	e	
a	 observação	 participante.	 O	 registro	 das	 informações	
obtidas	pela	observação	participante	se	deu	em	diário	de	
campo.	Realizamos	 seis	entrevistas	com	três	enfermei-
ras	obstetras	e	 três	 técnicas	de	enfermagem.	A	análise	

dos	dados	foi	orientada	pela	proposta	metodológica	de	
Minayo	(2001).	A	autora	preconiza	os	três	passos	para	
a	fase	de	análise:	ordenação,	classificação	e	análise	final.	
Emergiram	três	categorias	temáticas,	cujos	títulos	são	Ser	
Mulher	Facilita	e	Dificulta	o	Cuidado	a	Outra	Mulher;	“...
a	gente	não	sai	a	mesma	da	sala	de	parto”:	a	mulher-en-
fermeira	que	 já	vivenciou	o	processo	de	parturição	as-
sistindo	outras	mulheres;	e	“A	Relação	Mulher/Homem,	
Enfermeira/Médico	na	Assistência	ao	Parto:	uma	questão	
de	gênero”.	As	mulheres	da	equipe	de	enfermagem	fa-
zem	reflexão	sobre	o	seu	saber/fazer.	Identificamos	que	
ser	mulher	aparece	como	um	elemento	que	facilita	e	que,	
em	certas	situações,	dificulta	o	cuidado	à	outra	mulher.	
Há	uma	valorização	da	mulher	que	já	passou	pela	experi-
ência	da	gestação	e	parto	para	atuar	na	assistência	ao	par-
to.	Porém	isso	não	desqualifica	o	cuidado	exercido	pelas	
mulheres	 que	 não	 possuem	 tais	 vivências.	 As	 questões	
de	gênero	se	fazem	presentes	na	prática	da	enfermagem	
no	exercício	de	cuidar	de	mulheres	e	na	 sua	 relação	e	
percepção	com	relação	ao	médico	(homem).	Verificamos	
que	os	pressupostos	teóricos	foram	confirmados	com	o	
estudo	e	que	os	objetivos	traçados	foram	contemplados.	
Entendemos	que	a	enfermagem	precisa	desenvolver	uma	
consciência	de	gênero,	e,	para	tanto,	os	espaços	de	dis-
cussão	precisam	ser	ampliados.

PALAVRAS-CHAVE

Saúde	da	mulher,	enfermagem,	parto.

De mulHer Para mulHer: o univerSo 
feminino Do cuiDaDo na enfermagem e 

SuaS imPlicaçÕeS De gÊnero

Vanessa Lidiane Splendor
Enfermeira

Residente	de	Enfermagem
Arlete Regina Roman

Enfermeira
Mestre

Docente	do	Curso	de	Enfermagem	do	Centro	de	Ciências	da	Saúde	da	Universidade	Regional	do	Noroeste	do	Estado	do	Rio	Grande	
do	Sul/UNIJUí.	Orientadora

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	-	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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O	 Diabetes	 Mellitus	 -	 DM,	 é	 importante	 problema	 de	
saúde	pública	porque	está	associado	a	complicações	que	
comprometem	a	produtividade,	qualidade	de	vida	e	so-
brevida	dos	indivíduos,	além	de	envolver	altos	custos	no	
seu	tratamento	e	suas	complicações.	Do	ponto	de	vista	
odontológico,	 os	 comprometimentos	 são	 os	 seguintes:	
mudanças	no	fluxo	salivar,	agravamento	nos	quadros	de	
doença	 periodontal,	 retardo	 na	 cicatrização	 da	 mucosa	
em	procedimentos	cruentos,	maior	incidência	de	alveoli-
tes,	aumento	nas	incidências	de	cárie	e	estomatites	trau-
máticas.	De	acordo	com	os	dados	da	Organização	Mundial	
da	Saúde	-	OMS	e	da	Federação	Internacional	de	Diabetes	
-	IDF	,	há	uma	epidemia	global	dessa	enfermidade,	já	atin-
gindo	aproximadamente	180	milhões	de	pessoas	no	mun-
do.	Só	no	Brasil,	estima-se	que	12%	da	população,	algo	
em	torno	de	20	milhões	de	pessoas,	sejam	diabéticos	e	
esse	percentual	tende	a	crescer	ainda	mais.	Em	Porto	Ale-
gre,	a	prevalência	é,	hoje,	de	8,89%	da	população	total.	
Tendo	em	vista	os	dados	acima,	o	objetivo	é	descrever	os	

sinais	clínicos	do	DM	no	aparelho	estomatognático,	apre-
sentando	a	experiência	dos	residentes	(casos	clínicos)	no	
Pronto	Atendimento	Continuado	 -	PAC,	no	módulo	de	
atendimento	odontológico,	com	o	registro	em	prontuário	
dos	 sinais,	 sintomas	 e	 exames	 clínicos.	 O	 paciente	 que	
está	em	tratamento	odontológico	está	também	em	acom-
panhamento	médico	e	nutricional.	A	abordagem	odonto-
lógica	é	imprescindível	devido	à	incidência	na	população	
e	às	conseqüências	na	saúde	bucal,	sendo	interdisciplinar	
o	trabalho	da	equipe	de	saúde	no	manejo	deste	paciente,	
peça	importante	para	uma	maior	resolutividade.	Por	tudo	
isso,	o	CD	deve	saber	dar	as	orientações	específicas	ao	
seu	paciente	para	que	não	tenha	surpresas	ao	 longo	do	
tratamento	dentário	de	forma	a	garantir	o	equilíbrio	imu-
nológico	e	o	funcionamento	normal	do	metabolismo.

PALAVRAS-CHAVE

Diabetes	Mellitus,	saúde	bucal,	Atenção	Primária	em	Saú-
de.

DiabeteS mellituS na oDontologia: uma 
viSão na atenção báSica De SaúDe

Paulo Vinicius Nascimento Fontanive
Residente	de	Odontologia

Fernando Ritter
Residente	de	Odontologia

Eloá Rossoni
Cirurgiã-dentista
orientadora

Instituições:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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Objetivo:	 Realizar	 ações	 de	 prevenção,	 promoção	 e	
proteção	 à	 saúde,	 estimulando	 a	 participação	 comuni-
tária,	 integrando	a	equipe	multidisciplinar	com	a	comu-
nidade	 escolar,	 elucidando	 temas	 de	 saúde	 pertinentes	
ao	 interesse	 dos	 alunos.	Material	 e	 Métodos:	 É	 uma	
descrição,	um	relato	de	experiência	de	nossas	ações	em	
educação	e	saúde,	desenvolvida	na	Escola	Estadual	de	1°	
e	2°	Graus	Francisco	Antônio	Vieira	Caldas	Júnior,	com	
as	turmas	dos	Jardins	A	e	B,	e	alunos	de	1ª	a	4ª	séries,	
totalizando	cerca	de	180	alunos.	No	1°	semestre,	foram	
realizados	encontros	com	os	alunos	de	2ª	a	4ª	séries,	e,	
no	2°	semestre,	com	alunos	dos	 jardins	e	1ª	 séries.	As	
atividades	estão	sendo	desenvolvidas	de	forma	participa-
tiva	e	com	várias	dinâmicas	de	grupo,	possibilitando	mo-
tivação	e	sensibilização	relevantes.	Os	recursos	materiais	
utilizados	são	o	espaço	físico	de	uma	sala	de	aula,	todas	
as	quintas-feiras	à	tarde,	durante	três	horas,	para	realiza-
ção	de	atividades	de	grupos.	Utilizamos,	ainda,	materiais	
para	desenhos,	pinturas,	recursos	audiovisuais,	materiais	
para	apresentação	de	teatro,	entre	outros.	Resultados:	
Vinculação	 da	 comunidade	 escolar	 com	 o	 serviço	 de	
saúde,	determinando	maior	atuação	da	equipe	multipro-

fissional	no	âmbito	comunitário.	Apego	aos	profissionais	
da	Unidade	Básica	de	Saúde,	consubstanciando	metas	de	
promoção	da	saúde	mais	rápidas	e	elucidativas.	Demons-
tração	de	desenhos	dos	assuntos	abordados,	efetivando	
a	informação	qualificada	transmitida	pela	equipe.	Através	
de	atividades	socioculturais,	como	teatro	infantil,	promo-
vemos	a	fixação	dos	assuntos	abordados	de	forma	lúdica	
e	o	encontro	da	linguagem	e	desenvolvimento	psicope-
dagógico.	Integração	de	conteúdos	da	Escola	com	temas	
de	 abordagem	 multiprofissional	 de	 Medicina,	 Enferma-
gem	 e	 Serviço	 Social	 para	 socializar	 e	 estimular	 a	 pre-
venção	primária.	Conclusão:	A	maior	resolutividade	aos	
assuntos	transversais	de	demanda	escolar	como	higiene,	
alimentação,	sexualidade	e	vacinação,	bem	como	a	abor-
dagem	 multiprofissional	 estabeleceram,	 sobremaneira,	
uma	 assistência	 mais	 efetiva	 no	 que	 tange	 à	 estratégia	
de	horizontalização	dos	 recursos	humanos	da	Unidade	
Básica	de	Saúde.

PALAVRAS-CHAVE

Educação	em	saúde,	cuidado	da	criança,	 saúde	do	ado-
lescente.

eDucação em SaúDe: uma Prática com 
criançaS e Pré-aDoleScenteS

Fábio Corrêa de Barros
Medico	Residente

Marcia de Franceschi
Enfermeira	Residente

Simone da Fonseca Sanghi
Assistente	Social	Residente

Beatriz Mallmann
Assistente	Social.	Orientadora	UBS	V

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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Introdução:	A	Fitoterapia	é	o	recurso	de	prevenção	e	
tratamento	de	doenças	através	das	plantas	medicinais	e	a	
forma	mais	antiga	e	fundamental	de	tratamento	na	Terra.	
Como	método	 terapêutico,	 a	Fitoterapia	 faz	parte	dos	
recursos	da	medicina	natural	e	está	presente	também	na	
tradição	da	medicina	popular.	Em	sua	forma	mais	rigoro-
sa,	abrange	os	princípios	e	as	técnicas	da	Botânica	e	da	
Farmacologia.	Diversos	fatores	têm	estimulado	a	prática	
da	utilização	das	plantas	medicinais	pela	população,	entre	
as	quais	se	destacam:	a	decepção	com	os	resultados	ob-
tidos	em	tratamentos	com	a	medicina	convencional,	os	
efeitos	 indesejáveis	 e	prejuízos	 causados	 à	 saúde	pelos	
fármacos	sintéticos,	dificuldades	de	acesso	por	parte	da	
população	aos	medicamentos	e	a	crença	popular	de	que	
o	natural	é	inofensivo.	Objetivos:	Apresentar	o	projeto	
de	 implantação	de	plantas	medicinais	e	 fitoterápicos	na	
rede	de	saúde	dos	municípios	com	o	apoio	da	Secretaria	
de	Saúde	do	Rio	Grande	do	Sul.	Metodologia:	O	projeto	
se	propõe	a	realizar	um	conjunto	de	ações	que	podem	
ser	resumidas	nas	seguintes	atividades:	oferecer	as	plan-
tas	medicinais	e	fitoterápicos	como	mais	uma	opção	te-
rapêutica	à	população	de	baixa	renda;	oferecer	um	novo	
serviço	que	possa	facilitar	a	resolução	de	problemas	da	
Atenção	Primária	em	Saúde;	oferecer	um	recurso	tera-
pêutico	de	baixo	custo	e	baixa	iatrogenia	à	população	lo-
cal;	identificar	o	potencial	terapêutico	de	plantas	medici-
nais	da	região;	desenvolver	um	trabalho	integrado	com	a	
comunidade,	visando	a	resgatar	o	saber	popular	na	região	
e	desenvolver	a	formação	de	recursos	humanos	em	to-
dos	os	níveis	de	atuação	no	SUS,	para	atuarem	com	plan-

tas	medicinais.	Resultados	Esperados:	Espera-se,	com	
esse	projeto,	 integrar	a	medicina	tradicional	com	o	uso	
científico	de	plantas	selecionadas	por	sua	eficácia	e	segu-
rança	terapêutica	e	implantar	sua	aplicação	no	SUS.	Além	
disso,	espera-se	o	crescimento	do	número	de	médicos,	
odontólogos	e	farmacêuticos	prescritores	de	fitoterápi-
cos	nas	Unidades	de	Saúde;	o	desenvolvimento	das	Far-
mácias-Vivas,	locais	de	cultivo	e	produção	de	plantas	me-
dicinais;	economia	com	gastos	em	medicamentos	pelos	
municípios	que	implantarem	o	projeto;	estimular	e	res-
gatar	o	uso	de	plantas	medicinais	na	região.	Considera-
ções:	Embora	muitas	pessoas	ignorem	a	importância	das	
plantas	medicinais,	sabe-se	que	toda	a	farmacologia	tem	
como	base	exatamente	os	princípios	ativos	das	plantas.	
Na	verdade,	a	farmacologia	moderna	não	existiria	sem	a	
herança	de	conhecimentos	adquiridos	através	de	séculos	
de	prática	médica	ligada	ao	emprego	dos	vegetais.	O	uso	
terapêutico	das	plantas,	quando	 feito	 com	critérios,	 só	
tem	a	contribuir	para	a	saúde	de	quem	o	pratica.	Tais	cri-
térios	referem-se	à	identificação	do	quadro	clínico	apre-
sentado	(doença	ou	sintoma),	escolha	correta	da	planta	
a	ser	utilizada	e	sua	adequada	preparação.	Os	resultados	
de	pesquisa	com	plantas	medicinais,	normalmente	origi-
nam	medicamentos	com	custos,	muitas	vezes,	inferior	ao	
similar	sintético	e,	conseqüentemente,	de	aquisição	mais	
acessível	à	população.

PALAVRAS-CHAVE

Terapias	complementares,	fitoterapia,	Atenção	Primária	
à	Saúde.

fitoteraPia na atenção báSica em SaúDe

Marco Aurélio Dornelles
Mestre	em	Fisiologia	e	Farmacologia	-	UFRGS

Responsável	pelo	Programa	de	Fitoterapia	da	SES	-	DAS
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gruPo De geStanteS: uma eXPeriÊncia 
multiProfiSSional

Este	 trabalho	 pretende	 contar	 a	 experiência	 vivida	 por	
nós,	residentes	de	diferentes	áreas,	com	o	grupo	de	ges-
tantes	da	Unidade	Básica	de	 Saúde	 -	UBS	 II.	 Esta	 ativi-
dade,	por	nós	coordenada,	procura	oferecer	um	espaço	
onde	as	gestantes	da	comunidade	da	Vila	Vargas	possam	
expressar	seus	sentimentos,	ansiedades,	dúvidas	em	re-
lação	ao	período	gestacional	e,	a	partir	disso,	refletir	so-
bre	esta	 vivência	 junto	 às	demais(“iguais”).	Este	espaço	
também	apresenta	como	objetivo	informar	e	oportunizar	
a	troca	de	experiência	entre	o	grupo,	bem	como	estimu-
lar	o	autocuidado	e	promover	o	bem-estar	do	binômio	
mãe-bebê.	Os	encontros	acontecem	semanalmente,	num	
espaço	dentro	da	UBS,	das	13h15min	às	14h15min,	às	
terças-feiras,	 antecedendo	às	consultas	do	pré-natal,	na	
tarde	da	gestante.	Sendo	assim,	a	freqüência	das	gestantes	
no	grupo	aumenta	conforme	for	aumentando	sua	 idade	
gestacional.	O	número	médio	de	participantes	por	gru-
po	gira	em	torno	de	dez.	Nos	primeiros	quatro	encon-
tros,	organizamos	com	as	participantes	um	programa	de	
assuntos	que	estaríamos	desenvolvendo	durante	o	 ano.	
Solicitamos	que	elas	 levantassem	os	temas	a	serem	tra-
balhados,	aparecendo	temas	como	anatomia	e	 fisiologia	
do	aparelho	reprodutor	:	-“Gostaria	de	conhecer-me	por	
dentro”;	concepção	e	contracepção;	mudanças	fisiológi-
cas	 e	psicológicas	 na	 gestação	 -“Por	que	 a	 gente	 chora	
mais	quando	está	grávida?”;	alterações	nas	relações	com	
o	marido	e	filhos	-“É	normal	enjoar	do	marido?”;	hora	e	
tipos	de	parto;	cuidados	com	a	alimentação;	sexualidade	
na	gestação,	etc.	Nos	encontros	seguintes,	 trabalhamos	
com	 elas	 a	 partir	 dos	 temas	 sugeridos,	 utilizando,	 para	
isso,	alguns	instrumentos,	como	técnicas	de	dinâmica	de	
grupo,	 recursos	 audiovisuais,	 leituras,	 etc.	 Através	 dos	
encontros	que	tivemos	com	as	gestantes	de	nossa	área,	
percebemos	que	passamos	a	entendê-las	melhor,	pois	ti-
vemos	contato	com	sua	cultura,	seus	mitos,	suas	supers-
tições,	 sua	 linguagem,	 o	 que	 proporcionou	 o	 fortaleci-
mento	do	vínculo	profissional-usuário.	Identificamos,	no	

decorrer	dos	encontros,	que	as	gestantes	têm	buscado,	
no	espaço	do	grupo,	um	alívio	para	as	suas	ansiedades	e	
preocupações,	não	só	em	relação	às	modificações	físicas,	
como	também	psicológicas,	 familiares	e	sociais.	Obser-
vamos	o	fortalecimento	do	vínculo	das	gestantes	com	a	
equipe	de	saúde	como	um	todo,	em	especial	com	quem	
realiza	o	seu	pré-natal:	elas	se	sentem	mais	familiarizadas	
com	 a	 UBS.	 Outra	 questão	 importante	 a	 ser	 colocada	
foi	a	variedade	de	gestantes	com	idades	gestacionais	di-
ferentes.	O	que	para	nós,	coordenadoras	deste	grupo,	
inicialmente	 parecia	 representar	 um	 obstáculo	 para	 o	
desenvolvimento	das	atividades,	na	verdade,	foi	um	fator	
muito	rico,	pois	favorecia	a	troca	de	experiências	entre	
elas.	Observamos,	também,	que	as	informações	transmi-
tidas	ao	grupo	foram	bastante	assimiladas	pelas	gestan-
tes,	visto	que	percebemos	uma	significativa	mudança	no	
comportamento	e	nas	percepções	delas	sobre	a	gesta-
ção,	aleitamento	materno,	sexo	na	gravidez,	etc.	Enfim,	
percebemos,	a	partir	dessa	nossa	experiência,	que	ofere-
cer	um	espaço	de	escuta	e	troca	de	experiência	para	essa	
população	de	usuárias	do	serviço	de	Atenção	Básica	é	de	
fundamental	 importância,	 pois	 estaremos	 desenvolven-
do	uma	atividade	preventiva,	ou	seja,	a	partir	da	vivência	
que	as	gestantes	terão,	muitos	agravos	futuros	poderão	
ser	evitados.	Percebemos,	também,	que	a	troca	de	ex-
periência	entre	as	gestantes	primíparas	e	aquelas	que	já	
passaram	por	outras	gestações	é	muito	importante	para	
o	desenvolvimento	dessa	atividade.	Assim,	podemos	infe-
rir	que	essa	experiência	está	sendo	muito	enriquecedoras	
não	só	para	nós,	residentes	multiprofissionais	em	Saúde	
Coletiva,	como	também	para	essa	população	de	usuárias,	
que	apresenta	uma	demanda	significativa	de	cuidados,	de	
informação	e	de	afeto.	

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	mulheres	grávidas,	saúde	da	
mulher,	educação	em	saúde.

Marla A. Danieli
Residente	de	Psicologia

Patrícia Frantz
Residente	de	Medicina	da	Família	e	Comunidade

Vanessa Splendor
Residente	de	Enfermagem

Carlo Cunha
Orientador

Luciane Kurtz
Orientadora

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	-	Porto	Alegre	–	RS
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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O	envelhecimento	populacional	é	um	processo	que	vem	
crescendo	 no	 mundo	 inteiro.	 No	 Brasil,	 estimativas	 da	
OMS	apontam	um	crescimento	de	15	vezes	para	a	po-
pulação	 idosa,	 enquanto	 que,	 neste	 mesmo	 período,	 a	
população	geral	crescerá	apenas	5	vezes.	O	aumento	da	
expectativa	de	vida	é	influenciado	pela	industrialização	e	
por	medidas	de	Saúde	Pública.	A	bibliografia	relata	as	mu-
danças	fisiológicas	no	organismo	do	idoso	que	geralmen-
te	são	acompanhadas	por	doenças	(co-morbidades).	De	
acordo	com	os	autores	consultados,	as	doenças	crônicas	
aumentam	com	a	idade	e,	conseqüentemente,	o	número	
de	consultas	médicas	e	uso	de	medicamentos	também.	O	
objetivo	deste	trabalho	é,	através	de	uma	breve	revisão	
de	bibliografia,	relacionar	pessoas	idosas	e	o	cuidado	de	
saúde,	 abordando	 o	 processo	 saúde-doença	 neste	 gru-
po	e	sua	associação	com	o	cuidado	(uso	de	serviços	de	

saúde,	cuidadores	e	consumo	de	medicamentos).	Os	es-
tudos	 indicam	que	os	 idosos	consomem	até	duas	vezes	
e	meia	mais	medicamentos	que	a	população	em	geral.	A	
maioria	dos	cuidadores	é	do	sexo	feminino,	com	estreita	
relação	familiar,	principalmente	filhas.	Trabalhos	baseados	
no	PNAD	1998	relatam	que	44,3%	dos	idosos	foram	a	
consultas	médicas	pelo	menos	três	vezes	ao	ano	e	apenas	
13,2%	foram	ao	dentista	há	menos	de	um	ano.	Através	
dos	estudos	analisados,	é	possível	concluir	que,	como	o	
envelhecimento	populacional	é	uma	situação	nunca	antes	
vivenciada	pela	humanidade,	é	preciso	que	haja	uma	re-
flexão	para	a	melhor	compreensão	dos	estágios	de	vida	e	
mudanças	no	foco	das	políticas	sociais	e	de	saúde.

PALAVRAS-CHAVE

Idoso,	prestação	de	cuidados	de	saúde,	saúde	do	idoso.

iDoSoS e cuiDaDo De SaúDe

Silvânia Suely Caribé de Araújo
Dalva Maria Pereira Padilha

Orientadora
Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo

Porto	Alegre	-	RS
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Objetivo:	Apresentar	a	inserção	do	Cirurgião	-	Dentista	
CD,	no	processo	de	territorialização	desenvolvido	pelas	
equipes	de	saúde	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo.	
Anualmente,	na	Residência	Integrada	em	Saúde	Coletiva	
com	ênfase	na	Atenção	Básica,	os	residentes	de	Odon-
tologia	 promovem	 essa	 atividade	 em	 conjunto	 com	 os	
demais	 colegas	 da	 Equipe	 Multiprofissional	 de	 Saúde.	
Metodologia:	 A	 territorialização	 consiste	 na	 delimita-
ção	da	área	de	abrangência	da	Unidade	Básica	de	Saúde	
-	UBS,	conforme	dados	predeterminados	pelo	Ministério	
da	Saúde	e	quantificados	pelo	IBGE	por	meio	da	identifi-
cação	das	causas	e	determinantes	de	saúde	da	população	
adstrita.	Esta	tarefa	envolve	a	vivência	dos	problemas	e	
das	 demandas	 em	 saúde	 da	 comunidade,	 traçando	 um	
perfil	 epidemiológico,	 fazendo	 um	 mapeamento	 da	 re-
gião	 onde	 está	 inserida	 a	 UBS	 e	 sistematizando	 os	 da-
dos	demográficos,	socioeconômicos	e	político-culturais.	
O	novo	modelo	brasileiro	de	Atenção	à	Saúde,	 regula-
mentado	pelo	Sistema	Único	de	Saúde	-	SUS,	garantido	

pela	Constituição	(Leis	nº	8.080	e	8.142),	prevê	acesso	
universal	a	todos	os	indivíduos,	tendo	como	princípio	o	
direito	à	saúde	e	à	participação	popular.	O	SUS	foi	ide-
alizado	para	ser	mais	eficiente,	eficaz,	eqüitativo	e	pau-
tado	pela	prática	da	vigilância	sanitária,	que	consiste	no	
acompanhamento	 periódico	 dos	 indicadores	 de	 saúde	
no	território	de	abrangência	das	unidades.	Resultados:	
Obtém-se	o	referenciamento	geográfico	por	meio	de	um	
mapa	que	 registra	os	domicílios	e	 ruas,	 assim	como	as	
características	 do	 ambiente:	 condições	 de	 saneamento	
básico,	áreas	 invadidas,	presença	de	 lixo	e	outros	 fato-
res	relevantes	à	saúde	dos	moradores.	Considerações	
finais:	Por	tudo	isso,	a	territorialização	deve	servir	como	
base	para	o	planejamento	das	ações	em	saúde,	bem	co-
mo	referência	para	atividades	 intersetoriais	com	outras	
secretarias	e	órgãos	governamentais.	

PALAVRAS-CHAVE

Saúde	bucal,	Unidades	Básicas	de	Saúde,	territorialização.

o cirurgião-DentiSta no ProceSSo De 
territorialiZação DaS uniDaDeS báSicaS 

De SaúDe

Paulo Vinicius Nascimento Fontanive
Fernando Ritter

Eloá Rossoni
Orientadora

Instituições:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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O	leite	materno	é	fundamental	para	a	saúde	das	crianças	
nos	seus	primeiros	seis	meses	de	vida	por	ser	um	alimento	
completo,	fornecendo	inclusive	água,	com	fatores	de	pro-
teção	contra	infecções	comuns	da	infância,	isento	de	con-
taminação	e	perfeitamente	adaptado	ao	metabolismo	da	
criança.	É	importante	também	para	desenvolver	relações	
afetivas	entre	mãe	e	filho.	O	hábito	cultural	da	amamenta-
ção	necessita	ser	restabelecido,	e	a	Rede	Básica	de	Saúde	
tem	 um	 papel	 fundamental.	 O	 Centro	 de	 Saúde-Escola	
Murialdo	-	CSEM	está	aderindo	à	iniciativa	Unidade	Básica	
Amiga	 da	 Amamentação	 e	 ações	 de	 incentivo	 ao	 aleita-
mento	 materno	 estão	 sendo	 implantadas.	 Este	 trabalho	
foi	realizado	durante	o	período	de	estágio	da	Residência	
Integrada	em	Saúde,	na	equipe	de	Vigilância	de	Saúde	da	
Instituição.	Teve	o	objetivo	de	conhecer	as	estratégias	uti-
lizadas	pelas	unidades	básicas	do	CSEM	para	a	promoção	
do	aleitamento	materno.	Foi	feito	um	levantamento	junto	

às	UBS	sobre	quais	as	estratégias	utilizadas	para	promoção	
e	incentivo	ao	aleitamento	materno	e	quais	os	profissio-
nais	envolvidos.	As	perguntas	 foram	dirigidas	aos	profis-
sionais	de	referência	em	saúde	da	criança	na	sua	unidade.	
Os	resultados	encontrados	foram	os	seguinte:	realização	
de	grupos	de	gestantes	e	do	Programa	Prá-Nenê,	agendas	
individuais	de	pré-natal	e	do	Prá-Nenê,	reuniões	e/ou	se-
minários	temáticos	na	equipe.	Importante	destacar	que	as	
iniciativas	relatadas	partiram	de	ações	individuais	dos	pro-
fissionais,	 não	havendo	uma	política	 institucional	 voltada	
para	o	tema.	Muitos	profissionais	de	referência	não	estão	
socializando	 informações	e	há	carência	de	planejamento	
específico	para	aleitamento	materno	no	CSEM.

PALAVRAS-CHAVE	

Aleitamento	materno,	Atenção	Primária	à	Saúde,	prática	
de	saúde	pública.

O ESTADO DA ARTE DO ALEITAMENTO 
MATERNO NAS UNIDADES BÁSICAS DO 

CENTRO DE SAÚDE - ESCOLA MURIALDO

Adriana. S. Machado
Residente	de	Nutrição.	CSEM.	2003

Daniela C. Tietzmann
Residente	de	Nutrição.	CSEM.	2003

Maria Elida Machado
Enfermeira.	Mestre	em	Enfermagem.	Orientadora

E-mail:	maria_elida@terra.com.br
Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	Porto	Alegre	–	RS
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Objetivo:	O	objetivo	deste	trabalho	é	apresentar	o	pro-
cesso	 de	 microterritorialização	 realizado	 na	 UBS	 2	 do	
CSEM,	em	Porto	Alegre,	no	ano	de	2003.	Metodologia:	
O	 trabalho	 foi	 realizado	 na	 antiga	 Rua	 F,	 atual	 Rua	 José	
Gonçalves,	com	o	uso	de	questionário	desenvolvido	pela	
Unidade	de	Saúde	com	o	fim	de	reconhecer	os	determi-
nantes	ambientais	e	socioeconômicos	das	enfermidades.	
Houve	a	busca	do	histórico	da	comunidade	e	da	parceria	
com	atores	 sociais	 como	 facilitadores	do	processo,	 en-
tre	 eles	 moradores	 com	 mais	 de	 20	 anos.	 Inicialmente	
realizou-se	 a	macroterritorialização	da	 rua	 com	o	 refe-
renciamento	 em	 mapa	 dos	 domicílios	 e	 características	
ambientais.	Os	dados	foram	coletados	por	duplas	de	pes-
quisadores	 após	 calibração	prévia.	Os	 resultados	 foram	

tabulados	e	compilados	com	os	Programas	Excel	2000	e	
Epinfo6.	Resultados:	Obteve-se	o	 georeferenciamento	
desta	 rua	que	apresenta	uma	grande	demanda	na	UBS,	
apontando	as	microáreas	de	risco	e	principais	ações	em	
saúde	necessárias	para	controle	das	enfermidades	 (pre-
dominam	as	doenças	respiratórias	e	doenças	crônico-de-
generativas).	 Considerações	 finais:	 A	 territorialização	
é	um	 instrumento	que	pode	servir	 como	norteador	das	
ações	em	saúde	e	como	determinante	de	ações	interse-
toriais	entre	as	secretarias	em	prol	da	saúde	coletiva	das	
comunidades.

PALAVRAS-CHAVE

Territorialização,	Unidades	Básicas	de	Saúde.

o ProceSSo De microterritorialiZação 
Da rua JoSé gonçalveS Da área De 
abrangÊncia Da ubS2 – vila vargaS

Tatiane Gomes da Costa
Residente	de	Nutrição

Tiago Teixeira Nunes
Residente	de	Medicina	Família	e	Comunidade

Patrícia Junges Frantz
Residente	de	Medicina

Vanessa Lidiane Splendor Cereser
Residente	de	Enfermagem

Paulo Vinicius Nascimento Fontanive
Residente	de	Odontologia

Madelaine Lopes Salgueiro
Enfermeira

César Augusto F. Ratke
Médico	de	Família	e	Comunidade

Instituições:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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Introdução:	A	asma	é	uma	doença	crônica	que	compro-
mete	10%	da	população	brasileira,	 sendo	 responsável,	
anualmente,	por	400.000	internações	hospitalares,	2.000	
óbitos,	 incontáveis	 assistências	 ambulatoriais,	 principal-
mente	 nas	 emergências.	 Objetivo	 do	 programa:	 a)	
Realizar	um	programa	breve,	prático,	acessível	e	capaz	
de	 transmitir	 informações	 atualizadas	 que	 propiciem	
uma	melhor	 compreensão	da	doença,	 com	poucos	 re-
cursos	técnicos	e	por	profissionais	de	áreas	básicas,	com	
treinamento	prévio,	para	que	possa	ser	 implantado	em	
Atenção	Primária;	b)	proporcionar	autocuidados	na	asma	
através	de	uma	visão	integrada	dos	fatores	biopsicosso-
ciais	da	doença,	destacar	a	importância	dos	familiares	na	
participação	ativa	do	processo	de	instrução	e	atendimen-
to	do	asmático,	reconhecimento	dos	sinais	de	gravidade,	
controle	dos	fatores	desencadeantes	e	manejo	adequado	
da	crise;	c)	diminuir	a	freqüência	e	a	gravidade	das	crises,	
atendimentos	em	emergência,	hospitalizações	e	mortali-
dade	por	asma.	Metodologia:	O	programa	consiste	em	
dois	 encontros	 (módulos)	 semanais,	 consecutivos	 que	
contemplam	os	aspectos	preventivos	e	terapêuticos	re-
levantes	ao	controle	da	asma.	Os	módulos	têm	duração	
aproximada	 de	 noventa	 minutos,	 sendo	 reservados	 os	
vinte	 minutos	 finais	 para	 esclarecimentos	 ou	 atividades	
demonstrativas.	É	dirigido	à	faixa	etária	pediátrica	e	a	fa-
miliares,	 com	participação	de	médico	pediatra,	médico	
residente	e	 assistente	 social.	O	primeiro	módulo	 inclui	
noções	 básicas	 sobre	 o	 aparelho	 respiratório,	 concei-
tuação	 da	 doença	 e	 seus	 aspectos	 genéticos,	 clínicos,	
epidemiológicos,	 sociais	 e	 psicológicos,	 salientando	 as	
manifestações	clínicas	e	os	sinais	de	gravidade	da	asma.	

Além	disso,	é	abordada	a	prevenção	da	asma	através	do	
controle	dos	 fatores	desencadeantes,	destacando	o	pa-
pel	dos	alergênicos	e	as	medidas	preventivas	adequadas.	
O	segundo	módulo	diz	respeito	aos	tratamentos	dispo-
níveis	 de	 acordo	 com	a	população	 assistida,	 formas	de	
administração	dos	fármacos	e	quais	as	melhores	medidas	
para	alivio	imediato	da	crise,	importância	das	medicações	
preventivas	 e	 da	 continuidade	 do	 tratamento	 da	 asma.	
Os	recursos	materiais	utilizados	são	retroprojetor,	trans-
parências,	folhas	A4	e	lápis	de	cor.	Resultados:	Obser-
vamos	que	os	pacientes	que	participaram	regularmente	
do	programa	e	 assistiram	aos	dois	módulos	 apresenta-
ram	 maior	 adesão	 ao	 tratamento	 e	 obtiveram	 melhor	
grau	 de	 conhecimento	 sobre	 sua	 doença	 em	 relação	 a	
informações	 prévias	 ao	 curso,	 diminuindo	 em	 95%	 as	
internações	hospitalares.	Conclusão:	A	proposta	de	um	
programa	de	autocuidados	em	asma	 infantil	 informa	ao	
paciente	 asmático	 e	 sua	 família,	 em	 curto	 período	 de	
tempo,	sobre	os	aspectos	preventivos	básicos	da	doen-
ça,	as	manifestações	da	asma	e	o	manejo	adequado	da	
crise,	utilizando	recursos	humanos	e	materiais	acessíveis	
em	nível	de	Atenção	Primária.	Constatamos	que,	ao	lon-
go	da	participação	no	programa,	os	pacientes	adquirem	
informações	 e	 habilidades	 necessárias	 para	 prevenir	 e	
controlar	a	doença,	desenvolvendo	mais	confiança	para	
utilizar	estas	habilidades	e	desmistificar	a	asma	e	os	con-
ceitos	errôneos	a	ela	relacionados.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	asma,	saúde	infantil,	doenças	
respiratórias.

Programa De autocuiDaDoS em aSma 
infantil em uniDaDe báSica De SaúDe

Helio M. L. Simão
Pediatra.	Doutor

Beatriz Mallmann
Assistente	Social

Carmen V. G. Daudt
Residente	de	Medicina	Família	e	Comunidade
Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo

Porto	Alegre	–	RS
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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O	Aleitamento	Materno	-	AM	é	uma	prática	preconizada	
por	diversos	órgãos	promotores	da	saúde.	A	orientação	
da	OMS	é	que	se	realize	Aleitamento	Materno	Exclusivo	
-	AME	nos	primeiros	 seis	meses	de	 vida	e	mantenha-o	
complementado	até	os	dois	anos	ou	mais.	No	entanto,	di-
versas	barreiras	têm	sido	apresentadas	para	desestimulá-
lo.	Um	hábito	que	as	pesquisas	tentam	apresentar	como	
um	desses	fatores	é	o	uso	de	chupeta.	O	objetivo	deste	
trabalho	foi	verificar	a	 influência	do	uso	de	chupetas	no	
desmame	precoce	de	crianças	assistidas	em	uma	Unidade	
Básica	de	Saúde	-	UBS	de	Porto	Alegre.	Para	tanto,	um	
questionário	foi	preenchido	pelos	responsáveis	das	crian-
ças	no	dia	da	Campanha	de	Multivacinação.	As	crianças	
(n=105)	deveriam	ter	2	anos	ou	menos	e	a	mãe	possuir	
prontuário	na	Unidade	onde	 foi	 realizada	 a	pesquisa.	A	
análise	 dos	 achados	 aconteceu	 através	 do	 Teste	 t,	 para	
diferença	entre	médias,	e	pelo	Teste	Exato	de	Fisher,	para	
avaliação	dos	dados	obtidos	quantitativamente.	Resulta-
dos:	A	oferta	da	chupeta	acontece,	em	67%	dos	casos,	na	
primeira	semana	de	vida.	A	relação	entre	a	prática	do	AM	
e	uso	de	chupeta	não	foi	significativa.	No	entanto,	a	dura-
ção	do	AM	foi	2,4x	maior	nas	crianças	que	nunca	haviam	
usado	chupeta	(12,38	±	5,30	meses;	p=0,000)	compa-

rado	com	as	que	usam	ou	usaram	(5,05	±	4,17	meses;	
p=0,000).	A	não-realização	do	AME	foi	significativamente	
relacionada	com	uso	da	chupeta,	pois	71,7%	das	crianças	
que	não	 foram	exclusivamente	amamentadas	chupavam	
bico.	Através	da	mesma	análise,	verificou-se	que	44,8%	
das	crianças	que	nunca	usaram	chupeta	realizaram	AME.	
A	duração	do	AME	também	manteve	uma	relação	impor-
tante	com	uso	de	chupeta,	pois,	das	crianças	que	foram	
amamentadas	exclusivamente,	as	que	não	usaram	chupe-
ta	permaneceram	5,18	±	1,82	meses	(p=0,011)	com	a	
prática	de	AME,	enquanto	que	as	demais	o	mantiveram	
por	 3,74	 ±	 1,89	 meses	 (p=0,011).	 Embora	 diversos	
outros	 fatores	 devam	 ser	 corrigidos	 e	 outras	 barreiras	
eliminadas,	o	uso	da	 chupeta	parece	 ter	uma	 influência	
negativa	na	amamentação.	Portanto,	os	trabalhadores	da	
Atenção	Básica	precisam	desenvolver	práticas	que	deses-
timulem	tal	atividade,	por	exemplo,	pelo	apoio	às	puérpe-
ras,	educação	e	informação	para	essas	famílias.	

PALAVRAS-CHAVE	

Unidades	Básicas	de	Saúde,	cuidado	do	 lactente,	 aleita-
mento	materno,	desmame.

o uSo De cHuPetaS e Sua relação 
com o DeSmame Precoce em criançaS 
aSSiStiDaS Por uma uniDaDe báSica De 

SaúDe De Porto alegre

Annelise Krause
Nutricionista,	residente.	Colaboradora	da	Rede	IBFAN

annekrause_81@yahoo.com.br
Maria Rita Macedo Cuervo

Nutricionista	UBS	Morro	da	Cruz,	Hospital	Moinhos	de	Vento.	Professora	Pontifícia	Universidade	Católica	do	Rio	Grande	do	Sul	
–	PUCRS	-	Instituto	Porto	Alegre	–	IPA

Enilda Lara Weigert
Nutricionista	PSF	Ilhas,	Hospital	Moinhos	de	Vento.	Membro	da	rede	IBFAN

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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Objetivo:	A	educação	nutricional	é	uma	das	tarefas	mais	
importantes	da	Educação	em	Saúde.	Visa	à	melhoria	da	
saúde	pela	promoção	de	hábitos	alimentares	mais	ade-
quados,	tentativa	de	eliminação	de	práticas	dietéticas	in-
satisfatórias	além	de	promover	o	uso	mais	eficiente	dos	
recursos	alimentares.	A	educação	nutricional,	juntamen-
te	 com	 o	 cardápio	 variado,	 permite	 prevenir,	 corrigir,	
estimular	 e	 ressaltar	os	benefícios	de	uma	 alimentação	
balanceada	e	diversificada	para	a	manutenção	da	saúde.	
O	sucesso	do	trabalho	de	educação	nutricional	em	co-
munidades	 está	 vinculado	 à	 adesão	 dos	 atores	 em	 um	
processo	de	reeducação	alimentar.	Nesse	sentido,	surge	
a	idéia	de	Oficina	de	Nutrição,	uma	estratégia	com	o	ob-
jetivo	de	promover	um	espaço	de	construção	de	hábitos	
alimentares	 saudáveis,	 através	 da	 elaboração	 e	 análise	
nutricional	 e	 econômica	 de	 preparações	 alimentares.	
Materiais	e	Métodos:	A	Oficina	 funciona	em	sistema	
aberto,	porém	obedecendo	ao	 limite	máximo	de	 vinte	
participantes,	com	encontros	mensais	de	duas	horas	de	

duração.	As	receitas	são	previamente	combinadas	entre	
os	participantes	e	coordenador	da	Oficina,	sempre	após	
o	término	de	cada	encontro.	A	técnica	utilizada	é	a	de	
grupo	operativo.	A	coordenação	é	realizada	pela	nutri-
cionista	 da	 equipe,	 podendo	 haver	 participação	 de	 um	
ou	dois	outros	profissionais,	desde	que	combinado	com	
o	grupo	anteriormente.	Resultados:	Como	incentivo	a	
este	tipo	de	ação,	iniciou-se	um	projeto	de	elaboração	de	
um	livro	com	todas	as	receitas	desenvolvidas	nas	oficinas.	
Conclusão:	Considerando-se	a	importância	do	trabalho	
de	Orientação	Nutricional	junto	à	comunidade,	justifica-
se	o	desenvolvimento	deste	tipo	de	ação,	que	promove	
a	autonomia	das	pessoas	envolvidas	no	processo,	contri-
buindo	para	uma	melhor	qualidade	de	vida.

PALAVRAS-CHAVE

Educação	em	saúde,	nutrição,	educação	nutricional,	Uni-
dades	Básicas	de	Saúde.

oficina De nutrição: “gruPo De 
culinária teraPÊutica” em uma uniDaDe 

báSica De SaúDe Do centro De SaúDe- 
eScola murialDo

Fabiane Curvelo
Residente	de	Nutrição
Adriana Machado
Residente	de	Nutrição
Denise Miranda

Nutricionista,	Supervisora
Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo

Porto	Alegre	–	RS
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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Objetivo:	Analisar	o	perfil	das	crianças	integrantes	do	Pro-
grama	Prá-Nenê,	da	Unidade	Básica	de	Saúde	V	-	UBS	V,	do	
Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo,	no	período	de	agosto	de	
2002	a	agosto	de	2003.	Metodologia:	Este	é	um	estudo	re-
trospectivo	de	caráter	quantitativo,	no	qual	se	fará	a	coleta	
de	dados	através	da	investigação	nos	prontuários,	em	livros	
e	pastas	de	controle	de	informações	da	UBS	V	juntamente	
com	dados	da	Secretaria	Municipal	de	Saúde.	Após	a	cole-
ta,	realizar-se-á	um	banco	de	dados	com	posterior	análise	
descritiva	das	variáveis.	O	estudo	foi	aprovado	pelo	Comitê	
de	Ética	da	Escola	de	Saúde	Pública.	Resultados:	A	avalia-
ção	das	crianças	nascidas	no	período	permitirá	observar	as	
seguintes	 variáveis:	 -	 risco	nutricional	 (baixo	e	 alto	 risco);	
amamentação	 e	 desmame;	 -	 cobertura	 vacinal;	 -	 número	
de	crianças	acompanhadas	na	UBS	V;	-	número	de	crianças	
acompanhadas	em	outros	serviços	de	saúde;	-	número	de	
crianças	 que	 não	 estão	 sendo	 acompanhadas,	 pertencen-
tes	à	área	de	abrangência	da	UBS.	No	momento,	a	UBS	V	
tem	em	torno	de	setenta	crianças	 inseridas	no	programa.

Considerações	 Finais:	 Faz-se	 necessária	 a	 realização	
de	avaliações	periódicas	dos	programas	de	saúde	infantil	
existentes	para	observar	suas	repercussões	em	nível	de	
prevenção	e	manejo	das	doenças	mais	prevalentes	na	fai-
xa	etária	envolvida.	De	acordo	com	o	Programa	Prá-Ne-
nê,	o	serviço	deve	ser	efetivo	em	sua	região	de	atuação	
e	deve	atingir	suas	metas	em	relação	às	imunizações,	ao	
estímulo	à	amamentação	e	acompanhamento	do	cresci-
mento	e	desenvolvimento	do	lactente.	Muito	mais	que	
um	cuidado,	o	acompanhamento	no	Programa	Prá-Nenê	
é	um	investimento	que	a	equipe	de	saúde,	os	pais	e	fami-
liares,	podem	fazer	pela	saúde	da	criança,	prevenindo	e	
detectando	precocemente	patologias,	possibilitando-lhe	
uma	melhor	qualidade	de	vida.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	saúde	infantil,	Programa	Prá-
Nenê,	cuidado	do	lactente.

ProJeto De avaliação Do Perfil DaS 
criançaS ParticiPanteS Do Programa 
Prá-nenÊ atenDiDaS em uma uniDaDe 

báSica De SaúDe De Porto alegre

Marcia de Franceschi
Residente	de	Enfermagem

Hélio Miguel Lopes Simão
Pediatra.	Doutor.	Orientador

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Unidade	Básica	de	Saúde	V

Porto	Alegre	–	RS
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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Este	 trabalho	relata	a	experiência	de	quatro	residentes	
de	 primeiro	 ano	 das	 áreas	 de	 Enfermagem,	 Medicina,	
Serviço	 Social	 e	 Odontologia,	 supervisionados	 pela	 pe-
diatra	Terezinha	Falcão,	no	atendimento	de	puericultura	
da	Unidade	Básica	de	Saúde	VI	-	UBS	VI	do	Centro	de	
Saúde-Escola	 Murialdo	 -	 CSEM.	 Este	 atendimento	 sis-
tematizado	 iniciou	 há	 três	 anos,	 em	 virtude	 da	 grande	
demanda	de	crianças	referenciadas	a	esta	unidade.	Tem	
como	objetivo	promover	um	melhor	acompanhamento	
das	crianças	de	0	a	1	ano,	controle	da	situação	de	saúde	
e	prevenção	de	doenças,	através	da	vacinação	e	orien-
tações	 às	 mães.	 Este	 atendimento	 acontece	 todas	 as	
terças-feiras	pela	parte	da	 tarde.	Todas	 as	 crianças	 são	
agendadas	para	as	13h30min,	para	participarem	do	grupo	
de	puericultura	 ,	no	qual,	este	ano,	 foram	trabalhados,	
por	sugestão	das	participantes	ou	dos	coordenadores	do	

grupo,	assuntos	como	vacinação,	doenças	respiratórias,	
prevenção	de	acidentes	na	 infância,	aleitamento	mater-
no,	entre	outros.	Após	o	grupo,	 são	realizadas	as	con-
sultas	médicas	 (em	média	 sete	 consultas	por	 residente	
de	Medicina,	vinte	um	atendimentos	por	terça-feira),	nas	
quais	 são	avaliadas	a	antropometria	 ,	 situação	vacinal	e	
alimentação	no	primeiro	ano	de	vida	e	realizada	anamne-
se	e	exame	físico	da	criança.	Acreditamos	que	essa	forma	
de	organização	do	serviço	tenha	contribuído	para	a	pro-
moção	da	saúde	e	melhor	acompanhamento	das	crianças	
referenciadas	à	nossa	UBS.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	saúde	infantil,	cuidado	do	lac-
tente,	promoção	da	saúde.

Promoção Da SaúDe na Primeira 
infÂncia na uniDaDe báSica De SaúDe vi 
Do centro De SaúDe-eScola murialDo

Luis Alberto D. Cañete
Residente	de	Medicina
Paulo V. Fontanive

Residente	de	Odontologia
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Residente	de	Serviço	Social
Lisandra da Silva

Residente	de	Enfermagem
Terezinha Falcão

Pediatra
Supervisora

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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Introdução:	O	DM	é	um	importante	problema	de	saúde	
pública,	uma	vez	que	é	freqüente,	está	associado	a	com-
plicações	que	comprometem	a	produtividade,	qualidade	
de	vida	e	sobrevida	dos	indivíduos,	além	de	envolver	altos	
custos	no	seu	tratamento	e	de	suas	complicações.	Medidas	
de	prevenção	do	DM,	assim	como	de	suas	complicações,	
são	 eficazes	 em	 reduzir	 o	 impacto	 desfavorável	 sobre	
morbimortalidade	 desses	 pacientes.	 Segundo	 dados	 do	
Ministério	da	Saúde,	a	prevalência	da	diabetes,	no	Brasil,	
na	população	urbana	de	30	a	69	anos,	é	de	7,6%,	magni-
tude	semelhante	à	de	países	desenvolvidos.	A	intolerância	
à	glicose,	condição	de	maior	risco	tanto	de	evoluir	para	
a	diabete	como	de	desenvolver	doença	aterosclerótica,	
tem	prevalência	de	7,8%,	e	representa	uma	situação	em	
que	as	medidas	de	intervenção	podem	apresentar	grande	
impacto,	modificando	sua	evolução.	Em	Porto	Alegre,	a	
prevalência	é	de	8,89%.	Considerando-se	todas	as	faixas	
etárias,	estima-se	que	no	Brasil	existam	5	milhões	de	dia-
béticos,	dos	quais	metade	desconhece	o	diagnóstico.	A	
prevalência	é	semelhante	para	homens	e	mulheres	e	au-
menta	consideravelmente	com	o	avançar	da	idade.	Dados	
brasileiros	mostram	que	a	prevalência	varia	de	2,7%	para	
o	grupo	etário	de	30	a	39	anos	até	17,4%	para	o	grupo	de	
60	a	69	anos.	Diante	da	importância	desses	dados,	pensa-
mos	em	uma	atividade	de	educação	em	saúde	através	de	
encontros	com	os	diabéticos.	Objetivos:	O	objetivo	des-
te	grupo	é	melhorar	a	qualidade	de	vida	do	indivíduo	por-
tador	de	DM,	proporcionando	um	melhor	conhecimento	
sobre	a	doença	através	de	informações	e	da	troca	de	vi-
vências,	melhorar	a	adesão	dos	pacientes	ao	tratamento	e	
estimular	o	autocuidado.	Metodologia:	Este	é	um	estudo	

descritivo	das	experiências	das	residentes	de	primeiro	ano	
das	áreas	de	Medicina	e	Enfermagem,	quanto	às	ações	de	
educação	em	saúde	realizadas	no	Grupo	de	Diabetes.	O	
grupo	ocorre	desde	o	ano	de	2002,	na	Unidade	Básica	de	
Saúde	V,	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo.	Em	março	
de	2003,	iniciou	com	atividades	quinzenais	nas	sextas-fei-
ras.	Apesar	do	grande	número	de	diabéticos	existentes	
em	nossa	comunidade,	a	média	é	de	5	participantes	por	
reunião.	O	 formato	do	grupo	é	operativo,	aberto,	com	
assuntos	selecionados	tanto	pelos	coordenadores	quan-
to	pelos	participantes.	Há	uma	 introdução,	seguida	pela	
discussão	 do	 assunto,	 troca	 de	 experiências	 e	 encami-
nhamentos	para	o	próximo	encontro.	Após,	ocorrem	as	
medidas	de	peso	e	pressão	arterial,	renovação	de	receitas	
e	agendamento	de	exames	e	consultas	individuais.	Os	as-
pectos	éticos	relacionados	às	questões	dos	integrantes	do	
grupo	 são	preservados.	Considerações	 finais:	Através	
das	atividades	desenvolvidas	no	grupo,	percebemos	que	
esses	pacientes	estão	conhecendo	e	compreendendo	me-
lhor	vários	aspectos	de	sua	doença.	Percebe-se	que,	com	
o	aumento	do	nível	de	informações	sobre	o	DM,	os	pa-
cientes	estão	aumentando	a	adesão	ao	tratamento,	com	
queda	nas	intercorrências.	Sugere-se	o	desenvolvimento,	
no	 futuro,	 de	 pesquisas	 que	 avaliem	 objetivamente	 os	
achados	subjetivos	dos	coordenadores.

PALAVRAS-CHAVE

Diabetes	Mellitus,	educação	em	saúde,		doenças	metabó-
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Introdução:	A	gestação	compreende	múltiplos	significa-
dos	para	a	mulher.	O	contexto	de	cada	gestação	é	deter-
minante	para	a	relação	que	a	mãe	e	sua	família	estabele-
cerão	com	a	criança.	A	gestação,	o	parto	e	o	puerpério	
constituem	uma	experiência	humana	das	mais	significati-
vas	e	enriquecedoras,	com	forte	potencial	positivo	para	
todos	que	dela	participam.	A	possibilidade	de	intercâmbio	
de	experiências	e	conhecimentos	é	considerada	a	melhor	
forma	de	promover	a	compreensão	do	processo	de	ges-
tação	pela	mulher,	com	auxíilio	dos	profissionais	de	saúde.	
A	 equipe	 de	 saúde	 tem	 a	 oportunidade	 de	 colocar	 seu	
conhecimento	a	serviço	do	bem-estar	da	mãe	e	do	bebê,	
reconhecendo	os	momentos	críticos	em	que	suas	inter-
venções	são	necessárias	para	assegurar	a	saúde	de	ambos.	
A	assistência	pré-natal	torna-se	um	momento	privilegiado	
para	discutir	e	esclarecer	questões	que	são	únicas	para	ca-
da	mulher,	aparecendo	de	forma	individualizada,	até	mes-
mo	para	quem	já	teve	outros	filhos.	Objetivos:	Acolher	
a	mulher	no	período	de	sua	gestação,	momento	de	mu-
danças	físicas	e	emocionais,	que	cada	gestante	vivencia	de	
forma	distinta;	esclarecer	dúvidas	comuns	das	mulheres	
gestantes;	proporcionar	trocas	de	experiências	entre	as	
gestantes;	estimular	o	vínculo	mãe-bebê;	informar	às	ges-
tantes	sobre	educação	em	saúde	para	cuidados	com	seu	
corpo	e	com	o	bebê;	construir	um	espaço	para	dialogar	
sobre	assuntos	relevantes	às	gestantes	e	ao	período	inicial	
da	vida	dos	bebês;	informar	às	gestantes	sobre	seus	direi-
tos	como	cidadãs.	Metodologia:	O	grupo	se	desenvolve	
através	de	encontros	semanais	realizados	nas	segundas-
feiras,	no	início	da	manhã,	com	duração	de	uma	hora.	Es-
ses	encontros	são	realizados	na	Unidade	Básica	de	Saúde	
V,	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo.	Este	é	um	grupo	
operativo,	aberto	e	se	realiza	no	dia	reservado	às	consul-
tas	de	pré-natal	e	puerpério.	Sendo	um	grupo	distinto	de	
participantes	em	cada	semana,	os	assuntos	são	desenvol-
vidos	por	um	período	de	um	mês,	sendo	modificado	no	
mês	seguinte.	Cada	grupo	conta	com	a	participação	de,	
em	média,	 cinco	 gestantes.	 Foi	 planejado	o	desenvolvi-

mento	dos	seguintes	assuntos:	importância	do	pré-natal;	
sexualidade;	desenvolvimento	da	gestação;	modificações	
corporais	e	emocionais;	sinais	e	sintomas	do	parto;	uso	de	
substâncias	na	gestação	(medicamentos	e	drogas);	impor-
tância	 do	 planejamento	 familiar;	 informação	 acerca	 dos	
benefícios	legais	a	que	a	mãe	tem	direito;	impacto	e	agra-
vos	das	condições	de	trabalho	sobre	a	gestação,	o	parto	e	
o	puerpério;	importância	da	participação	do	pai	durante	a	
gestação;	aleitamento	materno;	importância	das	consultas	
puerperais;	cuidados	com	o	recém-nascido;	entre	outros.	
Existe	 a	 possibilidade	 de	 introdução	 de	 assuntos	 distin-
tos	propostos	pelas	participantes.	Sempre	que	possível,	
ocorre	 a	 participação	 de	 uma	 equipe	 multiprofissional,	
coordenada	por	uma	R1	de	Enfermagem,	sob	a	supervi-
são	direta	da	equipe	de	saúde	do	posto.	Para	o	desenvol-
vimento	de	alguns	assuntos,	houve	o	apoio	e	a	participa-
ção	de	colegas	da	equipe:	a	R2	de	Enfermagem,	a	R2	de	
Nutrição	e	a	Assistente	Social,	entre	outros.	Como	recur-
sos	materiais,	são	utilizados	materiais	didáticos,	folhetos	
informativos	 e	 educativos,	 educação	 e	 saúde,	 cartazes,	
e	outros.	Os	aspectos	éticos	referentes	às	participantes	
do	grupo	de	gestantes	são	preservados.	Considerações	
Finais:	O	envolvimento	da	equipe	multiprofissional	com	
as	mulheres	em	período	pré-natal	proporciona	o	 forta-
lecimento	do	vínculo	mãe-bebê,	dando	um	atendimento	
integral	a	esse	binômio,	e	facilita	a	construção	de	vínculos	
familiares,	sendo	uma	condição	básica	para	o	desenvolvi-
mento	saudável	do	ser	humano.	Com	a	escuta,	a	troca	de	
conhecimentos,	 e	um	diálogo	 franco,	 com	sensibilidade	
e	com	capacidade	de	percepção	de	quem	acompanha	o	
pré-natal,	a	mulher	terá	o	apoio	e	a	confiança	necessários	
para	 se	 fortalecer	 e	 conduzir	 com	 mais	 autonomia	 sua	
gestação,	o	parto	e	o	puerpério.

PALAVRAS-CHAVE
Unidades	Básicas	de	Saúde,	mulheres	grávidas,	saúde	da	
mulher,	educação	em	saúde.
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Atualmente,	deparamo-nos	com	um	contexto	e	uma	prá-
tica	 educacional	 “inundada”	 por	 dificuldades	 vindas	 de	
todos	 os	 lados.	 A	 instituição	 “Escola”	 encontra-se	 num	
momento	em	que	perdeu	a	clareza,	a	firmeza	e	o	limite	
do	seu	papel,	à	medida	que	a	sociedade	foi-lhe	atribuindo	
inúmeras	funções	e	responsabilidades	que	fogem	à	lógica	
esperada.	 A	 “Escola”	 depara-se,	 hoje,	 com	 uma	 socie-
dade	fragilizada,	com	a	qual	não	está	podendo	contar,	e	
essa	 ausência	projeta	 sobre	os	 educadores	um	excesso	
de	expectativas	e	missões.	Objetivo:	Apresentar	nossa	
experiência	numa	atividade	desenvolvida	com	um	grupo	
de	mais	ou	menos	15	educadores	de	uma	escola	 locali-
zada	na	área	de	abrangência	da	Unidade	Básica	de	Saúde	
-	UBS	II,	dando	continuidade,	mesmo	com	coordenação	e	
propostas	diferentes,	à	parceria	que	esta	equipe	de	saúde	
iniciou	em	2002	com	a	mesma.	Procuramos,	como	obje-
tivo	geral,	proporcionar	um	espaço	de	escuta,	de	reflexão	
e	de	discussão	sobre	a	educação	na	contemporaneidade,	
bem	como	o	papel	do	educador	diante	dessa	realidade.	
Também	procuramos	possibilitar	a	troca	de	experiência	
e	informação	entre	eles,	reduzindo,	assim,	as	ansiedades	
desses	profissionais	que	se	vêem	diante	de	uma	socieda-
de	que	lhes	atribui	funções	e	responsabilidades	que	não	
dizem	 respeito	 somente	 à	 classe	 dos	 educadores,	 mas,	
sim,	a	todo	um	sistema.	Este	trabalho	também	pretendeu	
oportunizar	um	momento	de	reflexão	sobre	as	relações	
e	comunicações	do	grupo,	bem	como	da	instituição	como	
um	todo.	Foram	realizados	oito	encontros,	com	freqüên-
cia	mensal,	sempre	na	segunda	segunda-feira	do	mês,	das	
8h15min	às	10h.	No	primeiro	dia,	realizamos	uma	apresen-
tação	do	grupo,	formulamos	um	novo	contrato	de	trabalho	
e	solicitamos	que	os	integrantes	do	grupo	levantassem	os	
temas	que	gostariam	de	estar	discutindo	no	decorrer	do	
ano.	Os	temas	trazidos	pelo	grupo	foram	os	seguintes:	se-
xualidade,	violência,	manejo	com	os	alunos,	limites,	agres-
sividade	x	agressão,	entre	outros.	Para	trabalharmos	essas	
questões,	 contamos	 com	 alguns	 instrumentos:	 técnicas	
de	dinâmica	de	grupo;	leitura	em	voz	alta;	dramatização;	
etc.	 Inicialmente,	percebemos	resistência	por	parte	dos	
educadores	em	se	envolver	na	proposta	de	trabalho,	ex-
pressa	através	de	atrasos,	 faltas	e	saídas	durante	o	gru-
po.	Constatamos,	também,	que	os	educadores	estavam	

fragilizados,	 enfraquecidos	 como	 grupo.	 Nos	 primeiros	
encontros,	 alguns	 educadores	 permaneceram	 calados	
frente	ao	tema	proposto	ou	se	colocavam	numa	posição	
defensiva	(repetindo	um	comportamento	de	passividade	
diante	da	sociedade)	e	de	quem	esperava	respostas	pron-
tas,	“receitas”	do	que	e	como	as	coisas	podem	ser	feitas,	
expressando	isso	pelo	discurso,	fragilidade	na	relação	e	na	
comunicação.	 No	 entanto,	 conforme	 fomos	 apontando	
essas	 nossas	 observações,	 o	 grupo	 foi,	 gradativamente,	
“baixando	as	armas”	ou	seja,	aceitando-nos	melhor,	co-
locando-se	mais	e	responsabilizando-se	pela	sua	função,	
como	parte	 integrante	e	essencial	deste	 imenso	oceano	
que	é	o	sistema	educacional.	Com	o	tempo,	o	grupo	pas-
sou	 a	 contar	 com	 a	 presença	 assídua	 da	 Direção	 e	 Vi-
ce-direção	desta	escola,	bem	como,	apresentou	algumas	
mudanças	na	própria	disposição	de	lugares	no	círculo	que	
formávamos	 (reduziram-se	 as	 panelinhas)	 e,	 também,	
apresentando	mudanças	em	relação	à	sala	onde	nos	reu-
níamos,	colocando	quadros	de	aniversariantes	do	mês	e	
quadro	de	recados,	ao	mesmo	tempo	em	que,	através	das	
reflexões	 que	 realizávamos,	 os	 educadores	 começaram	
a	questionar-se	sobre	o	seu	verdadeiro	papel	diante	de	
todas	as	exigências	e	sobrecargas	de	 funções	e	respon-
sabilidades	que	a	sociedade	vem-lhes	delegando.	Por	fim,	
pode-se	 pensar	 que,	 mesmo	 vivendo	 num	 contexto	 de	
crise	de	identidade,	de	sobrecarga	de	papéis	e	de	respon-
sabilidades,	alimentados	pelo	mito	que	lhes	é	concedido	
de	salvadores	e	redentores	da	humanidade,	oferecer	um	
espaço	de	escuta	e	de	reflexão	foi	de	fundamental	impor-
tância	para	o	crescimento	dos	educadores	desta	escola.	
Sentimos	que	a	atividade	realizada	foi	apenas	uma	“gota”	
trabalhada	 dentro	 deste	 enorme	 “oceano”	 que	 são	 os	
Sistemas	 Educacionais,	 representados,	 aqui,	 pelos	 dife-
rentes	sujeitos,	vindos	de	famílias	diferentes,	pela	ampla	
rede	 social,	 cultural,	política	e	econômica.	Temos	plena	
consciência	de	que	muito	tem	a	ser	feito,	inclusive	nesta	
própria	escola,	no	entanto	uma	gota	trabalhada	já	é	uma	
gota	trabalhada.

PALAVRAS-CHAVE

Educação	em	saúde,	grupos	de	encontro.
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O	objetivo	deste	trabalho	é	apresentar	um	plano	de	aten-
ção	fisioterapêutica,	buscando	a	compreensão	dos	efeitos	
e	benefícios	que	a	fisioterapia	pode	trazer	aos	pacientes	
idosos	com	vertigem	de	origem	vestibular.	Nosso	estudo	
descreve	o	 tratamento	 fisioterapêutico	de	duas	pacien-
tes,	ambas	do	sexo	feminino,	com	67	anos	de	idade,	com	
vertigem	de	origem	periférica	e	história	de	vertigem	in-
termitente,	 instabilidade	postural	 e	decorrente	diminui-
ção	das	atividades	da	vida	diária.	Elas	 foram	submetidas	
a	exercícios	de	Cawthorne	&	Cookey,	Norré,	Büttner	&	
McMonage	e	do	protocolo	da	Associazione	Otologi	Os-
pedalieri	 Italiani.	 O	 programa	 fisioterapêutico	 enfatizava	
a	prática	de	atividades	que	alteravam	a	estabilidade,	utili-
zando	cinesioterapia	ativa	livre	nas	posições	deitado,	sen-
tado	e	em	pé,	com	uma	freqüência	de	aproximadamente	
3	a	4	vezes	por	semana,	durante	um	mês,	no	domicílio.	
As	avaliações	foram	realizadas	antes	e	após	o	tratamento	

para	 cada	 paciente,	 incluindo	 um	 acompanhamento	 em	
quatro	 séries	 da	 aplicação	 dos	 exercícios.	 As	 pacientes	
relataram	 melhora	 das	 queixas,	 com	 indicadores	 positi-
vos	baseados	no	 teste	do	 Inventário	das	Deficiências	da	
Vertigem,	no	teste	do	equilíbrio	de	Berg,	e	no	 índice	da	
marcha	dinâmica	desenvolvido	por	Shumway-Cook	et	al.	
Também	responderam	a	um	questionário	final	sobre	sua	
opinião	a	respeito	do	trabalho	realizado.	A	adoção	de	um	
programa	de	tratamento	fisioterapêutico	 individualizado	
documenta	a	melhora	funcional	dos	quadros	de	vertigem	
e	 instabilidade	 postural	 das	 pacientes,	 contribuindo,	 as-
sim,	significativamente,	para	a	melhoria	de	suas	atividades	
da	vida	diária	e	qualidade	de	vida.

PALAVRAS–CHAVE
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O	presente	 trabalho	 relata	a	experiência	de	quatro	 resi-
dentes	do	primeiro	ano	das	áreas	de	Enfermagem,	Medi-
cina,	Psicologia	e	Serviço	Social	 junto	aos	dois	grupos	de	
mulheres	da	Unidade	Básica	de	Saúde	-	UBS	VI	do	Centro	
de	Saúde-Escola	Murialdo	-	CSEM.	Seu	objetivo	principal	
foi	 trabalhar	a	educação	em	saúde	com	as	mulheres	que	
fizeram	parte	destes	grupos,	com	ênfase	no	planejamen-
to	 familiar.	Os	 grupos	 aconteceram	mensalmente	na	As-
sociação	Comunitária	da	Vila	 São	Miguel	 -	ACOVISMI,	e	
contavam	com	a	participação	média	de	20	mulheres	em	
cada	encontro.	Os	assuntos	trabalhados	durante	este	ano	
foram	levantados	por	elas,	sendo,	então,	elaborado	um	ca-

lendário	com	a	programação	sugerida.	Para	a	apresentação	
dos	temas,	foram	utilizados	alguns	instrumentos	como	car-
tazes,	álbuns	seriados,	próteses	mamárias,	materiais	para	
falar	sobre	anticoncepção,	coleta	de	CP	e	algumas	técnicas	
de	dinâmica	de	grupo.	Acreditamos	que	a	realização	deste	
grupo	tenha	contribuído	para	a	promoção	da	saúde	da	mu-
lher,	do	autocuidado	e	para	a	formação	de	uma	consciência	
crítica	sobre	a	atual	política	de	saúde	da	mulher.

PALAVRAS-CHAVE
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Alguns	 estudos	 têm	 demonstrado	 uma	 prevalência	 au-
mentada	de	Transtornos	de	Ansiedade	em	pacientes	com	
asma,	o	que	não	coincide	com	outras	doenças	crônicas	
que,	em	geral,	cursam	com	sintomas	depressivos.	A	per-
cepção	da	intensidade	dos	sintomas	assim	como	do	grau	
de	broncoconstrição	fica	prejudicada	em	pacientes	com	a	
coexistência	de	ansiedade,	levando	a	uma	superestimação	
ou	subestimação	dos	 sintomas.	O	presente	estudo	 tem	
como	 objetivo	 investigar	 a	 possível	 relação	 entre	 asma	
infantil	e	a	presença	de	ansiedade	em	familiares	dos	por-
tadores,	o	que	poderia	ampliar	as	dificuldades	enfrenta-
das	pelas	famílias	desses	doentes.	Pretende-se,	também,	
investigar	a	possibilidade	de	um	efeito	ansiolítico	de	uma	
modalidade	de	educação	para	asma,	a	grupoterapia	ope-
rativa	 tipo	ensino-aprendizagem.	Propõe-se	um	progra-
ma	de	educação	breve	com	apenas	três	encontros	dividi-
dos	em	módulos,	que	contemplam	aspectos	conceituais	
e	 preventivos	 relevantes.	 Os	 encontros	 são	 semanais,	
participam	 crianças	 de	 seis	 a	 doze	 anos,	 portadoras	 de	
asma	e	seus	familiares.	A	equipe	é	formada	pelo	médico	
residente,	 pediatra	 e	 assistente	 social.	 O	 estudo-piloto	

demonstra	melhora	na	habilidade	dos	pais	e	crianças	no	
manejo	da	doença	e	satisfação	com	esta	forma	de	atendi-
mento.	Foi	aplicada	às	mães	de	vinte	três	pacientes	classi-
ficados	como	portadores	de	asma	persistente	moderada	
e	 grave,	 conforme	o	 III	Consenso	Brasileiro	de	Manejo	
de	Asma,	uma	avaliação	numérica	de	ansiedade	traço	e	
estado,	chamada	IDATE,	que	foi	validada	pela	OMS,	antes	
da	primeira	e	após	a	última	sessão	com	intervalo	suficien-
te	para	evitar	um	possível	efeito	memória.	Observou-se	
redução	significativa	na	média	das	medidas	de	estado	de	
ansiedade	 antes	 e	 depois	 do	 trabalho	 clínico,	 enquanto	
o	traço	de	ansiedade	diminuiu	em	grau	não	significativo,	
confirmando	o	caráter	mais	estável	dessa	característica.	
Apesar	de	não	podermos	afirmar	que	o	grupo	de	aprendi-
zado	produziu	mudanças	de	personalidade,	observamos	
uma	 redução	 importante	 no	 estado	 de	 ansiedade	 para	
uma	situação	mais	confortável.

PALAVRAS-CHAVE

Transtornos	da	ansiedade,	asma,	educação	em	saúde,	saú-
de	infantil.

inventário Da variação De anSieDaDe 
aPÓS curSo De eDucação Para aSma

Fernando A. Vargas
Médico	Psiquiatra

Hélio M.L. Simão
Pediatra.	Doutor	em	Medicina

E-mail:heliomigue@terra.com.br
Instituição:	Centro	de	Estudos	do	Instituto	Abuchaim

Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre-RS
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O	presente	trabalho	relata	a	experiência	de	duas	residen-
tes	de	primeiro	ano	das	áreas	de	Enfermagem	e	Psicologia	
junto	ao	grupo	de	gestantes	da	Unidade	Básica	de	Saúde	
VI	-	UBS	VI,	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	-	CSEM.	
Seu	objetivo	principal	 foi	 trabalhar	a	educação	em	saúde	
com	as	gestantes	participantes	do	grupo,	com	ênfase	no	
aleitamento	materno	exclusivo.	O	grupo	acontece	sema-
nalmente,	às	quartas-feiras,	às	13h30m,	anteriormente	às	
consultas	médicas,	no	rol	de	entrada	da	UBS	e	conta	em	
média	 com	 a	 participação	 de	 15	 gestantes.	 Os	 assuntos	
trabalhados	no	grupo	foram	escolhidos	pelas	participantes,	
sendo	eles,	desenvolvimento	do	bebê	no	útero,	mudanças	
físicas	e	psicológicas	que	acontecem	na	mãe,	relação	com	

o	marido/companheiro	e	os	outros	filhos,	cuidados	com	o	
bebê,	aleitamento	materno,	entre	outros.	Para	a	apresen-
tação	 dos	 temas,	 foram	 utilizados	 cartazes,	 álbuns	 seria-
dos,	prótese	mamária,	boneca,	 técnicas	de	dinâmicas	de	
grupos,	entre	outros.	Acreditamos	que	o	desenvolvimento	
do	grupo	de	gestantes	tenha	contribuído	para	a	promoção	
da	saúde	da	mãe	e	do	bebê,	pois,	além	da	consulta	individu-
al,	é	um	espaço	em	que	a	mulher	pode	sanar	suas	dúvidas	
com	a	troca	de	experiências	entre	as	participantes.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	mulheres	grávidas,	saúde	da	
mulher,	educação	em	saúde.

gruPo De geStanteS: uma eXPeriÊncia 
PoSitiva

Marla Andréa Danieli
Residente	de	Psicologia
Lisandra da Silva

Residente	de	Enfermagem
Suzane Schreiner

Médica	de	Família	e	Comunidade.	Supervisora	do	Grupo	de	Gestantes
Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo

Porto	Alegre	–	RS
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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POLíTICA	EDITORIAL

Identificação

Com	início	em	1969,	o	Boletim	da	Saúde	é	
um	periódico	de	divulgação,	inicialmente	publi-
cado	pela	Secretaria	de	Estado	dos	Negócios	da	
Saúde	do	Rio	Grande	do	Sul.	De	1974	até	1980,	
sua	 publicação	 realizou-se	 em	 convênio	 com	
a	Fundação	Serviço	Especial	de	Saúde	Pública	
-	SESP.	Desde	1981,	a	Escola	de	Saúde	Pública	
da	Secretaria	da	Saúde	e	do	Meio	Ambiente	do	
Rio	Grande	do	Sul	-	SSMA,	passou	a	ser	respon-
sável	pela	revista.	Em	junho	de	1986,	houve	uma	
interrupção	em	sua	edição,	sendo	reeditada	em	
1999/2000,	com	um	novo	projeto	editorial.	

Objetivos

O	Boletim	da	Saúde	 tem	como	objetivo	
divulgar	a	produção	técnica	e	científica	e	pro-
mover	a	disseminação	de	experiências	para	a	
formação	 do	 conhecimento	 necessário	 para	
apoiar	os	processos	de	mudança	e	construção	
de	novas	práticas	em	saúde.	

EDITORIAL	POLICY

Identification

Beginning	in	1969,	The	Boletim	da	Saúde	
is	a	divulging	periodical,	which	was	initially	pu-
blished	by	the	Rio	Grande	do	Sul	State	Health	
Business	Department.	From	1974	to	1980,	its	
publication	 was	 done	 in	 agreement	 with	 the	
Special	Service	of	Public	Health	Foundation	-	
SESP.	Since	1981,	the	Public	Health	School	from	
the	Rio	Grande	do	Sul	Department	Health	and	
Environment	Department	-	SSMA,	has	been	in	
charge	of	the	magazine.	In	June	1986,	there	was	
an	interruption	of	its	edition,	being	reedited	in	
1999/2000,	with	a	new	editorial	layout.	

Goals

The	Boletim	da	Saúde	aims	at	divulging	the	
technical	and	scientific	production	and	promo-
ting	the	dissemination	of	experiences	for	the	
necessary	knowledge	construction	to	support	
the	processes	of	 change	and	construction	of	
new	health	practices.	
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Responsabilidade

As	opiniões	emitidas	nos	trabalhos,	bem	
como	 a	 exatidão,	 adequação	 e	 procedência	
das	referências	e	citações	bibliográficas	são	de	
exclusiva	responsabilidade	dos	autores.

Seleção dos trabalhos

Os	trabalhos	recebidos	para	publicação	no	
“Boletim	da	Saúde”	serão	encaminhados	para	
apreciação	 de	 dois	 avaliadores,	 cujos	 nomes	
serão	 mantidos	 em	 sigilo,	 omitindo	 também	
os	nomes	dos	autores.

Trabalhos já publicados

Serão	aceitos	trabalhos	já	publicados	em	
outros	periódicos,	desde	que	autorizados	pelo	
Conselho	Editorial	do	periódico	em	que	o	arti-
go	tenha	sido	originalmente	publicado.

Envio do artigo

Os	 trabalhos,	 para	 a	 apreciação	 do	
Conselho	 Editorial,	 devem	 ser	 enviados	
para	 o	 Centro	 de	 Informação	 e	 Documen-
tação	 em	 Saúde	 -	 CEIDS,	 Avenida	 Ipiranga	
6311	 -	 Bairro	 Partenon	 -	 CEP	 90610-001	
-	 Telefones:	 (51)	 3901	 15	 03	 -	 3901	 14	 96			
e-mail:	boletimdasaude@saude.rs.gov.br	

Responsibility

The	opinions	given	in	the	articles,	the	ac-
curacy,	adequacy	and	reference’s	origin	as	well	
as	the	bibliography	are	solely	on	the	authors’	
responsibility.

Selection of Articles

The	articles	received	to	be	published	in	the	
Boletim	da	Saúde	will	be	sent	to	be	evaluated	
by	 two	 experts,	 whose	 names	 will	 be	 main-
tained	 in	 secrecy,	 also	 omitting	 the	 authors’	
names.	

Articles already published 

It	will	be	accepted	articles	already	publi-
shed	in	other	periodicals,	since	authorized	by	
the	 periodical	 Editorial	 Board,	 in	 which	 the	
article	was	originally	published.

How to send the articles

The	 articles,	 to	 be	 appreciated	 by	 the	
Editorial	 Board,	 shall	 be	 sent	 to	 the	 Centro	
de	 Informação	 e	 Documentação	 em	 Saúde	
–	CEIDS	(Health	Documentation	and	Informa-
tion	Center),	Avenida	 Ipiranga	6311	-	Bairro	
Partenon	-	CEP	90610-001	-	Phone	numbers:	
(55)	(51)	3901-1496	and	3901-1503	-	e-mail:	
boletimdasaude@saude.rs.gov.br
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Políticas de publicação

A	revista	 reserva-se	o	direito	de	 sugerir	
mudanças	no	texto,	visando	a	manter	o	nível	da	
publicação,	respeitando	o	estilo	dos	autores.	A	
revista	manterá	a	guarda	dos	originais	durante	
o	período	de	12	meses.	

NORMAS	EDITORIAIS

As	matérias	a	serem	elaboradas	devem	ter	
como	eixo	temático	a	saúde	pública	e	saúde	
coletiva,	estruturados	em:

•	 artigos	de	periódico	-	originais,	inédi-
tos	ou	de	revisão;

•	 ensaios	e	reflexões;

•	 relatos	de	experiências;

•	 estudo	de	caso;

•	 notícias	 de	 projetos	 de	 pesquisa	 ou	
de	ação,	sob	forma	de	notas	ou	resu-
mo;

•	 resenhas	(resumos	de	textos	 lidos	e	
importantes	para	divulgação);

DEFINIÇÃO	DAS	ESTRUTURAS

Artigo	de	periódicos	-	Texto	com	auto-
ria	declarada,	que	apresente	e	discuta	idéias,	
métodos,	 técnicas,	 processos	 e	 resultados	
nas	diversas	áreas	do	conhecimento.	O	artigo	
pode	ser:

•	 original,	quando	apresenta	temas	ou	
abordagens	próprias;

Publication Policies

It	is	up	to	the	publication	the	right	to	sug-
gest	changes	in	the	text,	aiming	at	maintaining	
its	 level,	 respecting	 the	 authors’	 style.	 The	
publication	will	maintain	the	originals’	safeguard	
for	12	months.	

EDITORIAL	RULES	

The	 texts	 to	be	developed	 shall	 have	as	
subject	matter	the	public	health	and	collective	
health,	structured	in:	

•	 Periodical	articles	-	original,	unpubli-
shed	or	a	review;

•	 Essays	and	reflections;

•	 Experience	reports;

•	 Case	study;

•	 News	of	survey	or	action	plans,	pre-
sented	as	notes	or	abstracts;	

•	 Reports	(summary	of	the	texts	which	
were	read	and	important	to	divulga-
tion);

STRUCTURE	DEFINITIONS

Periodical	article	–	Text	with	declared	
authorship,	 presenting	 and	 discussing	 ideas,	
methods,	 techniques,	 processes	 and	 results	
in	 different	 areas	 of	 knowledge.	 The	 article	
can	be:	

•	 original,	when	it	presents	the	author’s	
own	subject	matters	or	approaches;
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•	 de	revisão,	quando	resume,	analisa	e	
discute	informações	já	publicadas.

Ensaios	 e	 reflexões	 -	 textos	 analíticos	
resultantes	de	estudos,	pesquisas	e	revisões.

Relatos	de	experiências	-	apresentação	
de	experiência	profissional,	com	base	em	estu-
dos	de	casos	de	interesse,	acompanhados	de	
comentários	sucintos,	úteis	para	a	atuação	de	
outros	profissionais	na	área.

Estudo	 de	 caso	 -	 um	 estudo	 de	 caso	
refere-se	a	uma	análise	intensiva	de	uma	situ-
ação	particular.	É	uma	inquirição	empírica	que	
investiga	um	fenômeno	contemporâneo	dentro	
de	um	contexto	da	vida	real.

Notícias	 de	 projetos	 de	 pesquisa	 ou	
de	ação	-	em	formato	de	resumo.

Resenhas	-	de	maneira	genérica,	a	recen-
são	ou	resenha	designa	um	tipo	de	trabalho	de	
síntese,	 análise	 resumida	 ou	 arrolamento	 de	
produções	 científicas,	 ou	 exposição	 sintética	
de	assuntos	tratados	em	uma	obra.	A	recensão	
crítica	 analisa,	 em	 profundidade,	 o	 assunto,	
conferindo	apreciação	do	valor	informativo	da	
obra.	Geralmente,	é	elaborada	por	especialistas	
da	área	em	questão.

Resumos	 -	 apresentação	 concisa	 dos	
pontos	 relevantes	 de	 um	 texto.	 Resumo	 In-
formativo	 -	 informa	 ao	 leitor,	 para	 que	 este	
possa	decidir	sobre	a	conveniência	da	leitura	do	
texto	inteiro.	Expõe	finalidades,	metodologia,	
resultados	e	conclusões.

Orientações Gerais para Apresentação 
dos Originais

Todos	 os	 trabalhos	 devem	 ser	 enviados	
em	duas	cópias	impressas	em	papel	e	em	dis-

•	 review,	when	it	summarizes,	analyses	and	
discusses	information	already	published.

Essays	and	reflections	–	analytical	texts	
resulting	of	studies,	researches	and	reviews..

Experience	report	-	presentation	of	pro-
fessional	experience,	based	on	interesting	case	
studies,	followed	by	succint	comments,	useful	
for	other	professionals	of	the	area..

Case	study	-	a	case	study	refers	to	an	in-
tensive	analysis	of	a	particular	situation.	It	is	na	
empirical	inquiry,	investigating	a	contemporary	
phenomenon	within	the	context	of	real	life.

News	on	research	or	action	projects	
-	abstract	format.

Reports	–	in	a	generic	way,	the	report	or	
summary	denotes	a	kind	of	synthesis	work,	a	
summarized	 analysis	 or	 scientific-production	
inventory,	or	a	synthetic	exposition	of	subject	
matters	treated	in	a	work.	The	critical	report	
analyses,	in	depth,	the	subject	matter,	checking	
the	 work	 information	 value.	 In	 general,	 it	 is	
developed	by	experts.

Abstracts	–	a	concise	presentation	of	the	
relevant	points	of	a	text	–	Informative	summary	
–	 it	 informs	 the	 reader	 in	 order	 that	 he/she	
may	decide	on	the	convenience	of	reading	all	
the	text.	It	shows	the	objectives,	methodology,	
results	and	conclusions.

General Guidelines for the Original 
Presentation 

All	the	works	shall	be	sent	in	two	printed	
copies	in	paper	and	diskette	(Word for Windo-



políTica e Normas ediToriais | 239

BoleTim da saúde | porTo aleGre | Volume 18 | Número 1 | JaN./JuN. 2004

quete	no	editor	de	textos	Word for Windows,	
com	espaçamento	entre	linhas	de	1,5,	margem	
esquerda	e	superior	de	3	cm	e	margem	direita	
e	 inferior	 de	 2	 cm,	 fonte	 Arial	 12,	 com,	 no	
máximo,	15	páginas.	

A	primeira	página	(folha	de	rosto)	deverá	
conter	apenas	o	título	do	trabalho,	versão,	em	
inglês,	 do	 título,	 nome(s)	 completo(s)	 do(s)	
autor	(es),	indicando	o	responsável	pela	corres-
pondência,	nome	e	endereço(s)	da	instituição	
a	que	está	(estão)	vinculado(s),	além	de	breve	
currículo	do(s)	autor	(es).	

Recomenda-se	que	os	trabalhos	tenham	a	
seguinte	estrutura:	

•	 título	-	(em	negrito,	em	letras	maiús-
culas)	conciso	e	informativo	na	língua	
do	texto	e	em	inglês;

•	 autoria	 -	 (centralizada,	 abaixo	 do	
título)	 nome	 completo	 de	 cada	 um	
dos	autores,	titulação	mais	importante	
de	cada	autor,	instituição	ao	qual	está	
vinculado	e	endereço	eletrônico;	

•	 resumo	-	informativo,	com	extensão	
de	até	250	palavras;

•	 palavras-chave	-	Indicar	até	4	descri-
tores,	que	são	termos	ou	expressões	
indicativas	 do	 conteúdo	 do	 trabalho.	
Utilizar	termos	integrantes	da	lista	pu-
blicada	pelo	Centro	Latino-Americano	
e	do	Caribe	de	Informação	em	Ciências	
da	Saúde	-	BIREME,	disponível	no	ende-
reço	eletrônico:	http://decs.bvs.br/.

•	 abstract	-	deverá	ser	uma	versão	em	
inglês	do	resumo	em	português;

•	 key	words	-	deverá	ser	uma	versão	
em	inglês	das	palavras-chave;

ws),	space	between	lines:	1.5;	left	and	top	mar-
gin:	3	cm,	and	right	and	bottom	margin:	2	cm;	
font:	Arial	12;	with	15	pages	at	the	utmost.	

The	first	page	(title	page)	shall	only	con-
tain	 the	 title	 of	 the	 work,	 the	 version	 into	
English	of	 the	 title,	 complete	name(s)	of	 the	
author(s),	 indicating	 the	 responsible	 for	 the	
correspondence,	the	name	and	address	of	the	
institution,	to	which	they	are	linked,	besides	a	
brief	curriculum	of	the	author(s).	

It	 is	 suggested	 that	 the	 works	 have	 the	
following	structure:	

•	 title	 -	 (in	 bold	 and	 Capital	 letters)	
concise	and	informative	in	the	langua-
ge	of	the	text	and	in	English	;

•	 authorship	 -	 (in	 the	middle,	 below	
the	title)	complete	name	of	each	one	
of	 the	 authors,	 the	 most	 important	
degree	of	each	author,	the	institution	
to	which	he/she	 is	 linked	and	e-mail	
address;	

•	 abstract	 -	 informative,	 up	 to	 250	
words;

•	 key	 words	 –	 Indication	 of	 up	 to	 4	
descriptors,	which	are	 terms	or	ex-
pressions	indicating	the	content	of	the	
work.	Utilization	of	terms	integrating	
the	 list	published	by	Latin-American	
and	 Caribbean	 Center	 on	 Health	
Sciences	Information	-	BIREME,	avai-
lable	on:	http://decs.bvs.br/.

•	 abstract	–	it	shall	have	an	English	ver-
sion	of	the	abstract	in	Portuguese;

•	 key	words	–	It	shall	be	an	English	ver-
sion	of	the	key	words	in	Portuguese;	
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•	 texto	 -	 podendo	 haver	 subtítulos	
sem	numeração.	As	tabelas	e	figuras	
(fotos,	quadros	e	ilustrações)	deverão	
estar	 inseridas	dentro	do	texto	com	
espaço	definido	7,5	cm	ou	15,5	cm.	
Os	gráficos	deverão	ser	transforma-
dos	em	tabelas.	As	figuras	deverão	ser	
em	preto	e	branco,	não	excedendo	o	
total	de	5.	

•	 referências	-	devem	aparecer	listadas	
em	 ordem	 alfabética	 para	 facilitar	 a	
citação	 do	 trabalho.	 A	 exatidão	 das	
mesmas	é	de	responsabilidade	do(s)	
autor(es).	

Os	 trabalhos	 devem	 seguir	 as	 normas	
abaixo:	

•	 Associação	 Brasileira	 de	 Normas	
Técnicas	-	ABNT.	NBR	6023,	NBR	
10520.

•	 Fundação	Instituto	Brasileiro	de	Ge-
ografia	e	Estatística	-	IBGE.	Normas	
de	apresentação	tabular.

•	 text	–	 It	 can	have	 subtitles	with	no	
numbers.	 The	 tables	 and	 pictures	
(photos,	tables	and	illustrations)	shall	
be	 inserted	 within	 the	 text	 with	 a	
defined	space	7.5	cm	or	15.5	cm.	The	
graphs	 shall	 be	 changed	 into	 tables.	
The	 pictures	 shall	 be	 in	 black	 and	
white,	up	to	5.	

•	 references	–	They	shall	be	presented	
listed	in	alphabetic	order	to	make	easy	
the	 work	 citation.	 The	 author(s)	 is	
(are)	 responsible	 for	 the	 their	accu-
racy.	

The	works	shall	follow	the	rules	below:	

•	 Brazilian	 Association	 of	 Technical	
Rules	 -	 ABNT.	 NBR	 6023,	 NBR	
10520.

•	 Brazilian	 Institute	of	Geography	and	
Statistics	 -	 IBGE.	 Tabular	 Presen-
tation	Rules
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