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O Journal of Nursing and Health/Revista de Enfermagem e Saúde (JONAH/REnS) é uma 

conquista do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de 

Pelotas (FEN/UFPel). Para nós este momento é especial porque representa a concretização de uma 

história que foi construída com muitas lutas e desafios.  

Primeiramente, faço agora um parênteses para explicar “De onde viemos...” (como diz a 

primeira parte do titulo do Editorial). A Faculdade de Enfermagem foi criada na forma de curso 

independente, sendo seu departamento vinculado à Faculdade de Medicina da UFPel em 1976. A 

nossa história começa com a vinda de bravas professoras/enfermeiras baianas que aceitaram o 

desafio de montar e tocar o curso. Em 1988 o Curso de Enfermagem tornou-se Faculdade e que até 

o momento graduou mais ou menos 1068 enfermeiros. 

A Faculdade de Enfermagem ao longo de sua história desenvolveu e desenvolve atividades do 

ensino de graduação e pós-graduação (residência, especialização, mestrado), extensão e pesquisa. 

Estamos desde 2009 em processo desafiador de mudança curricular que pretende formar um 

enfermeiro generalista, crítico, reflexivo, competente em sua prática e responsável ética e 

socialmente através de uma proposta metodológica de integração entre conteúdos teóricos 

(competências e habilidades), mediados através da inserção precoce na realidade dos serviços de 

saúde e das comunidades.  

A FEn/UFPel seguindo a tendência da internacionalização científica possui ainda 

intercâmbios com a Università degli Studi di Torino – Faculdade de Medicina e Cirurgia San Luigi 

Gonazaga – Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale AOU San Luigi Gonzaga/ASL TO 3 – 

Regione Piemonte através do Projeto de Cooperação Sanitária Itália-Brasil: formação de 

profissionais em reabilitação psicossocial. 

Em 2007 foi aprovado o Programa de Pós- Graduação em Enfermagem que tem recebido 

apoio institucional para desenvolver pesquisas que discutem as práticas de saúde e de demandas 

regionais da população. 
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A FEn/UFPel conta com três grupos de pesquisa: 

• Núcleo de Condições Crônicas e suas Interfaces (Linhas: Família e Condições Crônicas de 

Saúde e Idoso e a família no cuidado para prevenção, reabilitação e controle das condições 

crônicas); 

•  Núcleo de Estudos em Práticas de Saúde e Enfermagem (Linhas: Família e Práticas em Saúde 

e Processo de Trabalho em saúde); 

•  Núcleo de Enfermagem, Saúde Mental e Saúde Coletiva (Linhas: Enfermagem Psiquiátrica e 

Saúde Mental; Ensino de Enfermagem em Saúde Mental, Avaliação de serviços em saúde mental e 

saúde da família; Saúde Mental, reabilitação psicossocial e família). 

Somos um curso de mestrado novo ainda não fomos avaliados, mas já demonstramos muito 

potencial para a formação de recursos humanos e pesquisa na área de enfermagem e saúde, 

traduzidas por qualidade e quantidade de nossas publicações (242 artigos publicados nos anos de 

2007 a 2010), por nossos projetos financiados. 

Atualmente a Faculdade de Enfermagem possui os seguintes projetos financiados: 

• Redes de Trabalho Afetivo na produção do cuidado em Atenção Psicossocial (Edital 

MCT/CNPq N º 14/2010 - Universal / Edital MCT/CNPq 14/2010 - Universal - Faixa A - Até R$ 

20.000,00) 

• Perfil dos Usuários de Crack; Consumo de Crack; Padrões de uso (Edital MCT/CNPq N º 

41/2010 - CRACK / Edital 41/2010 - Faixa II até 100.000,00) 

• Avaliação e Qualificação da Rede de Atenção psicossocial (Pesquisa de Avaliação dos CAPS da 

Região Sul do Brasil – CAPSUL II (Financiado pelo Ministério da Saúde) 

• Redes que reabilitam avaliando experiências inovadoras de composição de redes de atenção 

psicossocial (REDESUL) – (Edital MCT – CNPq/CT-Saúde/MS-SCTI-DECIT/33/2008). 

• Redes sociais de apoio à paternidade na adolescência: um estudo multicêntrico (financiada 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Edital  MCT/CNPq/MS-

SCTIE-DECIT/CT-Saúde nº 022/2007) 

• Avaliação Participativa do Processo de Trabalho da Equipe de Enfermagem do Hospital Escola 

de Pelotas/RS Edital MCT/CNPq N º 14/2010 - Universal / Edital MCT/CNPq 14/2010 - Universal - 

Faixa A - Até R$ 20.000,00. P 

• Plantas Bioativas de Uso Humano por Famílias de Agricultores de Base Ecológica na Região 

Sul do RS (Edital Universal). 

Em 2011 foi aprovado a segunda turma da Especialização em Atenção Psicossocial no âmbito 

do Sistema Único de Saúde e o Centro Regional de Referência para Formação Permanente de 

profissionais que atuam nas redes de atenção integral à saúde e assistência social com usuários de 

Crack e outras drogas e seus familiares, além disso, se realizará uma Capacitação para Familiares 

no Cuidado em Atenção Psicossocial. 
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E agora “Para onde vamos…” 

O primeiro número do JONAH/REnS é constituído por artigos de nossas pesquisas; relatos de 

experiência, inclusive de divulgação de nosso currículo; de atualização; e notas prévias de nossos 

parceiros de intercambio.      

O JONAH/REnS se propõe a ser um meio de divulgação da produção científica do nosso 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem dando vazão as publicações de trabalhos de conclusão 

de curso de graduação e pós-graduação em enfermagem, além dos resultados de projetos de 

iniciação científica e de nossas pesquisa financiadas, assim como da comunidade científica de 

enfermagem e saúde brasileira. 

O formato do JONAH/REnS é no Sistema Eletrônico de Editoração de Revista – SEER 

hospedada na plataforma da UFPEL (http://www.ufpel.edu.br/revistas/), pois  acompanha a 

tendência do mundo pós-moderno adotando a publicação por meio eletrônico de periódicos 

científicos.  

Nossa missão é divulgar conhecimentos científicos resultados de pesquisas e de relatos de 

práticas profissionais com relevância para Área da Enfermagem e demais áreas de interesse. É um 

periódico aberto, gratuito e semestral, composto de um volume por ano com dois números, e 

dedicado à divulgação arbitrada da produção científica na área de Ciências da Saúde, com ênfase 

em Enfermagem. Esperamos a partir desde momento contar com uma variada gama de manuscritos 

que contribuam para o desenvolvimento e consolidação da pesquisa em enfermagem e saúde.  

Temos certeza que com a publicação do primeiro número do JONAH/REnS haverá um 

crescente aumento do número de manuscritos para análise e publicações futuras, garantindo a 

qualidade dos artigos o que nos permitirá alcançar uma classificação no QUALIS CAPES. 

O JONAH/REnS recebe prioritariamente artigos originais destinados à divulgação de 

resultados de pesquisas, sendo ainda publicadas outras categorias de textos, como revisões 

sistemáticas ou integrativas, casos clínicos, relatos de experiência, artigos de atualização, notas 

prévias, editoriais, biografias e resenhas. 

Queremos agradecer a todos os envolvidos (autores, avaliadores, professores, secretários, 

alunos e comunidade acadêmica) neste novo desafio da FEN/UFPel e que não mediram esforços 

para que esse primeiro número fosse editado para que este sonho ser concretizasse.  

 E ao final “Para onde vamos…” sabemos que ainda temos muito a trilhar e muitos desafios 

a superar, sendo assim, nossa meta é buscar a melhor classificação no QUALIS CAPES, mas como diz 

o poeta espanhol Antonio Machado que “al andar se hace camino”. Sendo assim, convido a todos os 

leitores do JONAH/REnS para caminhar e participar desse novo desafio da FEn/UFPel  

Boa leitura. 
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Trata-se de um recorte da pesquisa Avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial da região sul do Brasil. É um estudo 
de caso realizado no município de Alegrete/RS que tem por objetivo identificar as contribuições das atividades de 
suportes terapêuticos desenvolvidos em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) a partir da percepção de usuários, 
familiares e profissionais. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, de abordagem qualitativa, que utilizou a 
avaliação de quarta geração. Foram entrevistados 11 usuários, 14 familiares, 26 profissionais e observação de campo de 
390 horas. Os CAPS se utilizam de diversos recursos como as oficinas terapêuticas que integram as oficinas de trabalhos 
manuais, as oficinas de saúde mental coletiva com temas diversos, visitas domiciliares, atendimentos individuais e 
grupais, atividades físicas e esportivas, passeios e lazer. Dessa forma, as atividades de suporte terapêutico são 
consideradas atividades que permitem o exercício da cidadania, a expressão de liberdade e a convivência dos 
diferentes e ainda espaços terapêuticos de tratamento.  
Descritores: assistência centrada no paciente; saúde mental; serviços de saúde mental. 
 
 
This is part of a research of Evaluation of Psychosocial Care Centers in Southern Brazil. It is a case study conducted at 
Alegrete / RS, which aims to identify the contributions of the activities of therapeutic supports developed in a 
Psychosocial Care Center (CAPS) from the perspective of users, their families and professionals. For this, it was 
conducted semi-structured interviews, of qualitative approach, that used the fourth generation evaluation. Were 
interviews with 11 users, 14 family members, 26 professionals and field observation of 390 hours. The CAPS is using of 
various resources such as the therapeutic workshops that integrate crafts workshops, workshops on mental health 
conference with various issues, home visits, individual and group consultations, physical and sports activities, trips and 
leisure. Thus, the support therapeutic activities are considered an activity that enables the exercise of citizenship, 
freedom expression and coexistence of differents and even therapeutic spaces of treatment.  
Descriptors: Patient-Centered Care; Mental Health; Mental Health Services. 
 
 
Esto es parte de una investigación de la evaluación de Centros de Atención Psicosocial en el sur de Brasil. Se trata de 
un estudio de caso realizado en Alegrete / RS, que tiene como objetivo identificar las contribuiciones de las actividades 
de apoyo terapéutico desarrollado en un Centro de Atención Psicosocial (CAPS) a través de la perspectiva de los 
usuarios, sus familias y profesionales. Fueron utilizadas entrevistas semiestructuradas, con enfoque cualitativo, que 
utilizó la evaluación de cuarta generación. Fueron las entrevistas con 11 usuarios, 14 miembros de la familia, 26 
profesionales y observación de campo de 390 horas. Los CAPS trabajan con diversos recursos, tales como los talleres 
terapéuticos, que integran los talleres de artesanía, talleres sobre la conferencia sobre salud mental con diversos 
temas, visitas domiciliarias, consultas individuales y de grupo, actividades físicas y deportes, paseos y ocio. Así, las 
actividades de apoyo terapéutico se consideran actividades que permiten el ejercicio de la ciudadanía, la libertad de 
expresión y la coexistencia de diferentes y todavía de espacios de tratamiento terapéutico.  
Descriptores: Atención Dirigida al Paciente; Salud Mental; Servicios de Salud Mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
1Professora Doutora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. E-mail: kantorski@uol.com.br 
2Professora Doutora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. 
3Acadêmica do 6º semestre da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Bolsista de Iniciação Científica CNPq. 
4Acadêmica do 6º semestre da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Bolsista de Iniciação Científica CNPq. 
5Acadêmica do 6º semestre da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Bolsista de Iniciação Científica CNPq. 
6Enfermeira. Mestre em Enfermagem - UFPel. Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem (PPGEnf) – UFRGS. 
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INTRODUÇÃO 

A assistência em saúde mental sofreu transformações advindas do processo de reforma 

psiquiátrica que se caracteriza por ações que efetivam a construção de um modelo de assistência 

integral a saúde das pessoas em sofrimento psíquico.  

Neste contexto surgem os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) como serviços substitutivos 

ao modelo hospitalocêntrico. Os CAPS se utilizam de diversos recursos como às atividades de 

suporte terapêutico buscando a reabilitação psicossocial do usuário, objetivando reinserir o 

indivíduo na sociedade junto à família e comunidade. 

As Atividades como suportes terapêuticos consistem nas visitas domiciliares, as oficinas 

terapêuticas, atendimentos individuais, atividades físicas e esportivas, festas, lazer e grupos. Tais 

recursos são fundamentais no atendimento do portador de transtorno mental, considerando que 

este necessita de cuidados terapêuticos que vão além da doença e que englobam as relações 

interpessoais na comunidade e território em que está inserido.  

Os CAPS vêm oferecendo uma diversidade de atividades aos seus usuários e familiares, essas 

atividades têm como objetivo o atendimento, o tratamento e acompanhamento dos usuários 

visando a sua inclusão social e resgate da cidadania.  

Dessa forma, a diversificação de programas é essencial para realizar o acolhimento dos 

usuários de forma integral, já que, com ofertas variadas e diversificadas de possibilidades, reduz-se 

muito a tentação da seleção.1 

O CAPS deve produzir territórios existenciais que possibilitem reinventar a vida em seus 

aspectos mais cotidianos, pois, é do cotidiano, principalmente, que se encontram privados os 

chamados doentes mentais. Deseja-se que as atividades possam funcionar como catalisadores de 

territórios existenciais nos quais os usuários possam reconquistar ou conquistar o seu cotidiano.2 

As atividades terapêuticas devem possibilitar espaços de produção de subjetividades, onde 

haja diálogo, interações, reciprocidade e construção de vínculos. 

OBJETIVO 

 Este estudo tem por objetivo identificar as contribuições dos suportes terapêuticos 

desenvolvidos em um Centro de Atenção Psicossocial da cidade de Alegrete do estado do Rio 

Grande do Sul. 

METODOLOGIA 

Este estudo integra a pesquisa de Avaliação dos CAPS da Região Sul do Brasil (CAPSUL), 

financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia através do CNPq, contemplado no Edital 07/2005 

apoiado pelo Ministério da Saúde. O CAPSUL foi coordenado pela Faculdade de Enfermagem e 

Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas, desenvolvendo o estudo com a parceria da Escola 

de Enfermagem da UFRGS e o Curso de Enfermagem da UNIOESTE – Cascavel. A pesquisa de 
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Avaliação do CAPSUL avaliou CAPS tipo I e II nos estados compreendendo Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná desdobrado em dois estudos um quantitativo e um estudo qualitativo. 

O estudo quantitativo teve uma abordagem epidemiológica de avaliação que contou com a 

estrutura, processo e resultado da atenção em saúde mental desenvolvida no CAPS segundo o 

referencial teórico e metodológico de Donabedian. A amostra teve como base 40 usuários e 40 

familiares em cada um dos 30 CAPS I e II (03 no Paraná, 09 em Santa Catarina e 18 no Rio Grande 

do Sul), totalizando 1200 usuários e 1200 familiares.   

A avaliação qualitativa concentrou-se em Centros de Atenção Psicossocial de cinco 

municípios da região sul do país nas cidades de Alegrete, Joinville, São Lourenço do Sul, Porto 

Alegre e Foz do Iguaçu, a avaliação foi desenvolvida na forma de estudo de caso. Para o estudo 

utilizou-se de entrevista semi-estruturada composta por três questões norteadoras, sendo incluídas 

novas perguntas através da utilização do circulo hermenêutico-dialético.3-4 

Os fragmentos de fala, presentes neste estudo, foram identificados da seguinte forma: E 

para profissionais da equipe, U para usuários do serviço e F para familiares; também receberam 

uma numeração que corresponde à ordem das entrevistas realizadas com cada grupo de interesse. 

Os instrumentos de coleta de dados foram entrevistas com 11 usuários, 14 familiares, 26 

profissionais e observação de campo de 390 horas.  

Os critérios de seleção dos sujeitos de interesse se deram de forma intencional, para a 

escolha do usuário levou-se em consideração o tempo que freqüenta o serviço, ter boas condições 

de comunicação e os vínculos com o serviço, os familiares do usuário se considerou uma boa e má 

inserção no serviço, com e sem adesão ao serviço e os considerados difíceis pela equipe, já os 

profissionais foi considerado o tempo de funcionamento e experiência do serviço e a disponibilidade 

dos trabalhadores em aderirem à proposta. Todos os entrevistados concordaram em participar da 

pesquisa mediante a assinatura de consentimento livre e esclarecido.  

O projeto de pesquisa de Avaliação dos CAPS da região sul do Brasil foi apreciado e aprovado 

(protocolo 074/05 de 11 de novembro de 2005) pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Pelotas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O serviço de saúde mental de Alegrete teve início em 1989, nesse período havia falta de 

recursos e as pessoas que trabalhavam na saúde mental não a faziam por escolha, mas sim por 

obrigação. Muitas eram punidas por que não tinham um bom desempenho em outros lugares, sendo 

forçadas a trabalhar nessa área. 

 Com o passar do tempo o serviço foi se estruturando e ampliando seus espaços na sociedade 

com propagandas na mídia, participação em eventos sociais, articulações políticas, melhorias nas 

condições do serviço, e implantação de residencial terapêutico. 

A equipe é composta por dois médicos sendo um psiquiatra e outro clínico, duas enfermeiras, 

quatro técnicos de enfermagem, um acompanhante terapêutico, um assistente social, seis 
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psicólogos, um terapeuta ocupacional, sete oficineiros (seis são estagiários pela Prefeitura 

Municipal, com contratos de duração de dois anos) que possuem formação em educação física e 

pedagogia, possui ainda, três profissionais na recepção, uma cozinheira, três funcionários na 

higienização, um motorista e quatro parceiros voluntários (sendo que um deles é nutricionista).  

Uma vez por semana ocorre a reunião do CAPS com a coordenação municipal de saúde 

mental, onde são abordados assuntos referentes a toda rede do serviço de saúde mental. As 

reuniões de equipe são semanais, com a participação de todos os profissionais, de todos os níveis 

de conhecimento (sejam técnicos de nível superior ou não). Neste espaço são tratados assuntos 

relacionados aos usuários, há um repasse de informações percebidas nas visitas domiciliares, 

questões administrativas, preocupação com a educação permanente da equipe, com a inserção 

social do indivíduo, a organização das atividades internas do serviço, oficinas, articulação com 

outros segmentos sociais como a promotoria pública.  

Conforme o cronograma do serviço, na segunda-feira pela manhã tem a reunião do sistema 

com a coordenação do serviço, o Atendimento Ambulatorial e Individual com médico e psicólogo, as 

oficinas de trabalhos manuais, atividade física e capoeira, as atividades físicas são realizadas todos 

os dias após o café. Na parte da tarde há atendimento ambulatorial individual com médico e 

psicólogo, oficinas de alfabetização, de cuidados e de trabalhos manuais. Na terça-feira de manhã 

há reunião de equipe até as 10 horas e após tem as oficinas de trabalhos manuais, na parte da 

tarde as atividades são as mesmas da segunda à tarde, já na quarta e quinta feira pela manhã tem 

grupo de dependência química (CADEq), atividades físicas, capoeira e visita domiciliar, na quarta a 

tarde há um grupo e reunião na associação, e na quinta Yôga, Oficina de saúde mental coletiva, 

Grupo Tulipa – obesidade e Grupo (CADEq), na sexta-feira na parte da manhã tem Reunião do 

Serviço de Residenciais Terapêuticos, Assembléia dos usuários e Grupo (CADEq). 

Quanto às atividades que integram o serviço, as oficinas de saúde mental coletiva, ocorrem 

diariamente, sendo desenvolvidas a cada dia por um profissional de formação diferente, os temas 

são diversos, privilegiando a integralidade do indivíduo em sofrimento psíquico. Também, fazem 

parte do cronograma de atividades oficinas de trabalhos manuais (tricô, crochê, pintura em tecido, 

desenho em pintura e bordados), possuindo uma variedade de materiais disponíveis, atividades na 

horta, atividades pedagógicas, teatro, yôga, capoeira, grupo de obesidade, grupo de alfabetização 

e oficina de família. 

Os CAPS têm como proposta a reinserção e reabilitação psicossocial da pessoa como cidadão: 

aquele que escolhe que tem liberdade e toma decisões dentro da sociedade 

Através do conceito de reabilitação psicossocial nos possibilita trabalhar a desconstrução de 

práticas fundamentadas na doença mental e a (re) construção de práticas voltadas para as reais 

necessidades do usuário; é aprimorar ou estabelecer relações que permitam ao usuário a 

apropriação, a significação e a reconstrução de suas histórias de vida.5  
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Eu penso que a saúde mental, trabalha com o problema psíquico que é o principal foco da 

saúde mental. [...] nos CAPS, eles trabalham tirando pessoas com esse problema psíquico de 

dentro das instituições e colocando-os na vida [...] que tenham realmente uma liberdade, 

uma postura melhor. [E (1) 17] 

Os Centros de Atenção Psicossocial destinam-se a acolher, escutar, tratar, reintegrar e 

oferecer liberdade de ir e vir aos usuários, tendo a comunidade e outros setores como parceiros.6 

Uma das formas de inserção social observadas no CAPS de Alegrete foi o Ensino de Jovens e 

Adultos (EJA) e outras escolas de ensino, ambas se apresentaram como importantes estratégias e 

instrumentos no cuidado ao paciente em sofrimento psíquico.  

Ah, eu quero a ajuda de vocês para volta a estudar. Então, a gente vai na escola, vê o EJA ou 

a classe regular conversa com o professor. [E (1) 6] 

O Ensino de Jovens e Adultos implica na aquisição de conhecimentos básicos, de 

competências profissionais e técnica, e também de habilidades socioculturais.7 

Quanto aos usuários da saúde mental, acredita-se que as habilidades socioculturais seja o 

que mais é buscado, considerando que alguns não têm pretensão de trabalhar ou não o fazem por 

medo de perder seu benefício. Além disso, ir a escola estimula a autonomia e inclusão social do 

usuário, afastando do cotidiano do transtorno e possibilitando a criação de novas relações sociais.    

A inserção dos portadores de transtorno psíquico na escola mostra-se efetiva na 

transformação assistencial atual, uma vez que o usuário dos serviços passa a ser encarado como um 

indivíduo que tem potencialidades e capacidades para uma vida mais autônoma e restabelece sua 

saúde mediante sua (re) inclusão social. 

Ainda o trabalho fora do CAPS, junto à comunidade e a família do usuário, realizam ações 

como, por exemplo, passear com os usuários, ir ao cinema, participar de festas, sendo fundamental 

para acabar e/ou diminuir o estigma que se tem em relação aos pacientes em sofrimento psíquico. 

A gente leva às vezes ao cinema [...] sempre que tem alguma coisa que a gente possa levar 

[...] no dia primeiro de abril teve uma gincana aqui na escola e nos convidaram, e uma das 

provas da gincana é que cada equipe tinha que montar uma escola de samba, e nos 

convidaram [...] nós fomos lá com a saúde mental, com os usuários [...] para eles foi muito 

bom. [E (1) 22] 

Quando tem festa, ela leva convite, eu venho. [F (1) 2] 

A elaboração, organização e busca de recursos necessários para a realização de eventos, 

passeios e festas geram um espaço muito rico de participação de todos, voltados para mesma 

tarefa, colocando profissionais, usuários e familiares lado a lado.4 Sendo assim torna-se importante 

à participação e o comprometimento dos profissionais nas atividades cotidianas do CAPS e da vida 

dos usuários, pois isso faz com que haja uma interação entre todos os sujeitos. 

Dessa forma, as oficinas terapêuticas contribuem para esse propósito por serem consideradas 

atividades que permitem o encontro de portadores de sofrimento psíquico, promovendo o exercício 

da cidadania, a expressão de liberdade e a convivência dos diferentes e são ainda espaços 
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terapêuticos de tratamento. As oficinas são constituídas por princípios específicos, ou seja, a partir 

da reinserção social das pessoas em sofrimento psíquico em seu meio social respeitando a 

singularidade de cada um as suas peculiaridades e regionalidades.8 

A atividade ofertada nas oficinas terapêuticas nem sempre é o que garante a presença do 

usuário, mas também, a possível inserção no social. Este espaço pode ser visto pelo usuário como 

um local de trocas, um momento para aliviar as tensões, gerar renda, ou até mesmo a reunião 

informal que ocorre antes do início da atividade proposta na oficina que é entrelaçada de encontros 

possíveis.9   

De acordo com as entrevistas alguns familiares e usuários consideram as oficinas como 

importante instrumento de tratamento a pessoa em sofrimento psíquico, pois oportuniza aprender 

algo que lhes possa ser fonte de renda, como também, formar laços de amizade, adquirir hábitos 

de responsabilidade, entre outros; além de ser uma forma de inserção social.  

Acho bom, esse serviço que ela faz, para ela também é bom, se distraí, fica ali conversando 

com as pessoas, quando vê está fazendo crochê [...] bordado. E eles vendem [...] Muito bom. 

[F (1) 1] 

Eu faço as oficinas, que eu pinto [...] faço costura [...] faço qualquer tipo de aula de arte 

[...] eu era o único que tinha para costurar, depois veio mais pessoas que sabiam costurar, eu 

saí daquela oficina e passei para outra de pintura. [U (1) 3] 

Os CAPS vêm oferecendo uma gama de atividades aos seus usuários e familiares como a 

utilização de grupos terapêuticos, oficinas, atividades de geração de renda, meio de inclusão 

social, atividades culturais, de lazer, de trabalho, de convívio; com o objetivo de 

atendimento/tratamento e de reabilitação psicossocial.10 

O serviço oferece ainda atividades físicas aos usuários, os mesmos relatam gostar de 

participar da oficina de educação física e consideram que tal atividade é muito importante para o 

bem estar do corpo e da mente, mas que o serviço deveria oferecer maior diversidade de 

atividades. Reforçam a importância dos efeitos terapêuticos nas atividades, como jogos e esportes 

no cuidado de usuários da saúde mental.  

Eu acho ótimo [...]. A ginástica é uma coisa muito importante, é necessário na vida de todos 

[...] atividade física é muito importante. [U (1) 7] 

Aqui tem poucas atividades físicas pela manhã [...] aula de capoeira, mas falta outras 

atividades [...] tem que ter um serviço especial para aqueles que não gostam de entrar nas 

oficinas, que às vezes ficam no quarto [...] aqui eu faço atividade física. Se tiver que 

caminhar eu caminho.  [U (1) 9] 

As atividades corporais, de forma geral, proporcionam aos usuários a oportunidade de 

expressarem a percepção que tem de si mesmos e pode ser um disparador de sentimentos 

vivenciados e como alívio para as tensões geradas pelas condições de vida do usuário.11 

Essas atividades físicas são recursos valiosos para possibilitar e ampliar os meios de 

tratamento e reabilitação dos usuários, pois através dessas atividades existe um estímulo da 
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motricidade, do cognitivo, do afeto e auto-estima, da interação grupal, assim como, contribui para 

a melhor qualidade de vida e a utilização de espaços coletivos dentro da sociedade.  

As falas dos membros da equipe demonstraram a necessidade de criação de um projeto de 

geração de renda que possibilite a inserção social pela via do trabalho, diminuindo o 

estigma/preconceito por parte da sociedade, com a pessoa em sofrimento mental. 

As atividades desenvolvidas no CAPS podem funcionar de maneira que os usuários possam 

reconquistar ou conquistar seu cotidiano. Neste contexto, acredita-se que as oficinas de geração de 

renda são mecanismos de inserção do usuário no mundo do trabalho.2 

O usuário tem a liberdade de participar ou não das oficinas garantido a autonomia da pessoa 

em escolher e participar daquilo que mais gosta, visando assim que o usuário se privilegiar das 

atividades que o CAPS oferece.  

Tem total liberdade de escolher a oficina que quer ficar e mudar para outra [...] eles não vão 

ficando numa oficina só, no caso dos intensivos que não tem alta eles não ficam muito tempo, 

vão passando por todas oficinas que tem no CAPS. [E (1) 17] 

A liberdade de escolha garante a autonomia do usuário nas oficinas terapêuticas. A oficina é 

um espaço que o indivíduo redescobre a sua capacidade produtiva e desenvolve sentimento de 

pertinência ao grupo, transforma os seus objetivos, executa tarefas e percebe o produto final 

conseguindo alcançar satisfação ao se auto-reconhecer, reconhecer o grupo, a equipe técnica e a 

família.8 

No entanto, essa liberdade de escolha acarreta, em alguns casos, a grande procura por uma 

mesma oficina causando a superlotação da mesma, não sendo possível dar uma atenção adequada a 

cada usuário, dificultando os objetivos e o andamento a que esta se propõe, tendo que redirecionar 

os usuários para outras atividades com menos procura. 

Sempre querem encaixar onde não tem mais, gente [...] é por dia, tem umas pessoas que vem 

dois, outras que vem todos os dias [...] Às vezes uma oficina tem 20, 25 de manhã. Eles só vão 

colocando, eu acho 3 oficinas muito pouco. [E (1) 17]  

Para gente fazer um trabalho bem feito eu acho que não é encher uma sala de usuário, e 

fazer uma oficina [...] São 20, cada um com o seu problema. [...] quando está cheia uma 

oficina eu preciso de alguém para me ajudar [...] Tem que ter um atendimento mais especial. 

[E (1) 18] 

As oficinas são espaços de troca de saberes, tratamento e reinserção social. Portanto, a 

super-rotação de algumas oficinas não oportuniza a revitalização, conseqüentemente prejudica a 

socialização dos usuários. Perdendo de vista o objetivo, fazendo com que se tornem apenas espaços 

para diminuir a ociosidade dos grupos, recriando a praxiterapia do modelo asilar.8   

A equipe identificou como uma dificuldade a grande demanda do atendimento do serviço que 

dificulta a realização de visitas domiciliares. Sendo que a importância das visitas domiciliares é 

ressaltada por alguns familiares, pois muitos têm dificuldades de levarem seus parentes aos 

serviços devido à crise, distâncias, dentre outras dificuldades.  
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O profissional disse que eu trouxesse ele, segunda-feira, junto [...] Trazer aqui eu não 

consigo. Acho que teria que ter acompanhamento de uma profissional em casa. Não é fácil, 

eu entendo isso, mas uma vez por semana ir lá conversar. E ele gosta. Porque, muitas vezes, 

uma pessoa tem uma coisa e não quer expressar para a gente que é mãe [...] Mas ele não 

quer vir aqui. [F (1) 5] 

Às vezes eles vêem uma vez no mês, às vezes duas depende do quadro dela [...] Qualquer um 

dos enfermeiros já trazem medicamento e junto à psicóloga [...] procuram ver qual é o 

problema, será que ela não tomou o remédio no horário, será que tu não esqueceu? [...] Eu 

acho que teria que aumentar mais funcionários, nessa parte da visita domiciliar. [F (1) 10] 

A visita domiciliar é um recurso fundamental para se obter informações a cerca da realidade 

de vida do usuário, família e comunidade, entendendo que estas influenciam no processo de 

adoecimento. Além disso, a inserção no contexto familiar possibilita a formação de vínculo, o que 

propicia compreender a dinâmica das relações familiares.12 

A realização de visitas domiciliares, quando bem utilizadas reduzem custos hospitalares, 

melhora o prognóstico dos usuários, estimula o autocuidado e a qualidade de vida, não somente do 

usuário, mas da família, que também é cuidadora. Ainda, por meio desta se pode também, 

entender a dinâmica familiar, com o objetivo de verificar as possibilidades de envolvimento da 

família no tratamento oferecido ao usuário.13  

As visitas domiciliares não deveriam ser apenas para um usuário e sim para a família, ou 

seja, os usuários de uma mesma família não podem ser vistos isoladamente, devem ser percebidos 

como um grupo familiar e que suas necessidades de saúde podem ser fruto de um contexto familiar 

conturbado e desajustado. A família faz parte do contexto do usuário com necessidades, sendo 

assim, não pode ser despercebida.14 

Observou-se que a visita domiciliar oferece um momento importante para trabalhar as 

necessidades da família em relação à saúde de cada um de seus membros e entre si mesma. E isso é 

confirmado pela fala do profissional a seguir:  

A visita domiciliar é para a gente enxergar ele como um todo, porque é muito complicado 

[...] às vezes tu trabalha aqui de uma maneira mas não sabe como que é essa estrutura em 

casa. [E (1) 1]  

A visita domiciliar é de fundamental importância para conhecermos todo o ambiente onde o 

usuário está inserido a sua subjetividade e as suas necessidades, oportunizado assim um cuidado 

integral visando oferecer um suporte para toda a sua família. Segundo os membros da equipe, 

ocorrem dificuldades para realizar visitas domiciliares aos pacientes intensivos, pois estes ficam 

expostos a situações de risco.  

Tem uns que se sentem inválidos, e a gente corre riscos. Já aconteceu deles atirarem, de 

bater com pá, de cachorro morder. Então, existe muito risco nessas visitas domiciliares. [E (1) 

1] 

O medo dos pacientes psiquiátricos, nas vistas domiciliares pode ser um limitador no 

trabalho da equipe do CAPS, pois o risco de agressão por parte dos pacientes em crise existe, no 
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entanto o profissional de saúde mental se resguarda com alguns cuidados básicos para o manejo 

dessas situações. O trabalhador não realiza visita domiciliar sozinho, entram na casa após ter 

permissão do usuário para que esse não se sinta invadido, respeitando assim o paciente em crise, 

observam na equipe quem tem mais vínculo com o paciente para que esse se sinta seguro, dentre 

outros.  

 Cuidar é considerar a importância da construção de projetos de vida que atenda a 

necessidade de cada pessoa, com eixo central na ação terapêutica. Pois é no enfrentamento do 

cotidiano que se deve criar espaços com o objetivo de protagonizar o sujeito que precisa readquirir 

ou adquirir a habilidade para efetuar suas trocas e suas escolhas.5  

Portanto, foi possível perceber através das atividades ofertadas no serviço que este tem 

conseguido associar as suas práticas neste eixo valorizando o sujeito como ser atuante e autônomo 

de sua história de vida.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho comprometido que o Centro de Atenção Psicossocial de Alegrete faz com a sua 

comunidade é de valiosa importância para os usuários e também para reforma psiquiátrica, pois 

demonstra o quanto à luta antimanicomial tem ganhado espaços no nosso país. 

Esse serviço tem se comprometido através das atividades terapêuticas em realizar um 

trabalho árduo de acompanhamento, cuidado e reinserção social da pessoa com transtorno mental. 

Embora o serviço tenha as suas limitações devido a sua demanda ser grande, ainda assim é possível 

observar a dedicação dos profissionais em realizar um cuidado integral.  

As formas de inserção social as quais refletimos aqui como importantes atividades do serviço 

é o acesso a educação, Ensino de Jovens e Adultos (EJA), e as atividades extra CAPS. Acreditamos 

que estas atividades devem ser introduzidas em outros serviços, pois é uma atividade rica para o 

aprendizado, para a autonomia e para a inserção da pessoa em sofrimento psíquico a sociedade. E 

que essas atividades sejam aprimoradas e fortalecidas dentro do serviço com a participação de 

todos os atores sociais que participam desse processo. 
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INTRODUÇÃO   

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi lançada oficialmente, no país, pelo Ministério da 

Saúde1 no ano de 1994. Foi apresentada com o nome Programa Saúde da Família (PSF), entendido 

como uma estratégia de re-orientação do modo de produção em saúde. Entretanto, uma estratégia 

tão importante quanto esta não poderia ser apenas simplificada a um programa, ação que 

geralmente se dá verticalizada as necessidades de saúde da população, atendendo 

preferencialmente alguns grupos. 

O Ministério da Saúde, inicialmente, concebeu a saúde da família como um programa, no 

entanto com a expansão e com o impacto positivo em alguns indicadores de saúde, passou a 

considerar a saúde da família como uma estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde, 

sendo essa substitutiva da rede básica tradicional.1 

 A saúde da família toma como base, alguns princípios operacionais, entre eles a 

integralidade das ações e a equipe multiprofissional, considerando que estes instrumentos possuem 

maior proximidade com a complexidade das necessidades das pessoas na Atenção Primária à Saúde 

(APS), promovendo maior resolutividade das necessidades ou problemas de saúde.2 

A qualidade de atenção à saúde oferecida pela ESF precisa ser fortalecida, e as práticas 

avaliativas, atualmente, surgem como mais um importante instrumento de gestores, 

profissionais/equipe, pesquisadores e usuários na conquista de maiores negociações sobre a 

equidade e representação social na garantia de direitos já conquistados na história da saúde 

brasileira.   

A análise da aceitabilidade da ESF pela comunidade é um dos instrumentos avaliativos 

essenciais para apoiar a transformação do modelo assistencial. O caminho da aceitabilidade do 

usuário/família pode ser construído com a ajuda dos profissionais de saúde e dos gestores, porque o 

processo de trabalho dos primeiros, no que se refere à lógica assistencial e relacional, ajuda a 

construir a aceitabilidade do usuário com o trato recebido. A qualidade do cuidado prestado poderá 

influenciar na decisão do usuário de seguir as orientações, o tratamento prescrito, bem como o seu 

retorno a Unidade Saúde da Família (USF). 

Os gestores também podem contribuir para a aceitabilidade do usuário/família por meio das 

suas decisões sobre as prioridades das políticas de saúde local, no que se refere a organização dos 

serviços complementares como, por exemplo: a facilitação das referências e contra-referências 

para a rede de saúde; a garantia da oferta de exames (laboratoriais e outros); e a motivação para a 

participação social. Essas ações e decisões podem despertar um “feedback” do usuário/família, 

para a construção efetiva de um novo e fortalecido modelo assistencial voltado para a promoção da 

saúde e fortalecimento do SUS. 
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OBJETIVO 

Esse artigo tem como objetivo analisar a organização da Unidade de Saúde da Família com 

vistas à aceitabilidade do usuário, no que se refere o desenvolvimento das atividades educativas, o 

acolhimento, a organização do sistema em rede e a precarização do trabalho. 

METODOLOGIA 

O presente estudo é um recorte de uma tese de doutorado que avaliou a aceitabilidade do 

usuário/família sobre a ESF. Ele se caracteriza por ser um estudo descritivo e exploratório com 

abordagem qualitativa.  

O estudo foi realizado em um município do interior do estado da Bahia. Este município 

apresenta 80% de sua área territorial coberta pela ESF. Segundo a divisão usada pôr Mendes para os 

momentos de implantação da ESF, o município estudado encontra-se no estágio de consolidação e 

institucionalização definitiva do programa, uma vez que tem a abrangência populacional superior a 

70%.3 

Foi selecionada uma USF, da área urbana, com equipe completa, que não fosse considerada 

unidade mista (Unidade tradicional e ESF no mesmo espaço físico), que possuísse equipe de Saúde 

Bucal e que tivesse na área o Conselho Local de Saúde. 

Os sujeitos do estudo foram: o Secretário Municipal de Saúde, o Coordenador Municipal da 

ESF, e os 17 profissionais da Equipe de Saúde da Família. 

  A coleta de dados só foi iniciada após a aprovação do Comitê de ética e Pesquisa da Escola 

de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Ela foi realizada no período de 20 de novembro a 1 

de dezembro de 2007. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados a entrevista semi-

estruturada e a observação. 

O roteiro de entrevista semi-estruturada foi utilizado pelos pesquisadores para realizar a 

entrevista com todos os entrevistados com gravação das falas, após autorização dos sujeitos.  

As observações foram registradas no diário de campo, seguindo um roteiro. No diário de 

campo foram anotadas as observações e reflexões das expressões verbais e ações dos sujeitos.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 A ESF está organizada, dentre outras diretrizes, no trabalho em equipe multiprofissional e 

na participação social. Entende-se que ambas as diretrizes estão relacionadas à medida que 

decorrem e expressam as relações entre a população de referência, o serviço e a equipe de 

trabalho, se dão em um plano microscópico, às relações entre trabalhadores e usuários. Ambas as 

propostas, de participação social e do trabalho em equipe, supõem um processo de democratização 

das instituições.4  

Todo profissional da equipe de saúde da família possui uma determinada atribuição. No 

entanto, cabe a todos eles o desenvolvimento, conjunto de ações preventivas e de promoção da 
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qualidade de vida da comunidade, além de ações de recuperação e de reabilitação da saúde na 

USF, aliando, desta forma, a atuação clínica e técnica à prática da saúde coletiva.5 

A ESF deve desenvolver um trabalho com grupos de pessoas através dos ciclos vitais, mas 

também deve acompanhar os diversos grupos da população mais vulneráveis como as crianças, as 

gestantes, os idosos, os portadores de necessidades especiais por meio de ações programadas com o 

objetivo de minimizar ou reduzir os riscos. Também pode ser realizado o monitoramento das 

doenças crônicas, como, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, o alcoolismo e outros, por isso, 

também são utilizadas atividades educativas nos serviços de saúde.6 

   Na USF analisada as atividades parecem ser desenvolvidas pelo modo tradicional de 

atividades educativas, ou seja, baseada na informação a população sobre os diferentes tipos de 

prevenção, como por exemplo, a prevenção primária de doenças, sendo que, no caso dos idosos, a 

realização de atividades estava direcionada para o controle de doenças crônico degenerativas. 

Além disso, também era desenvolvida a prevenção secundária por meio da vacinação, e por meio da 

triagem de cáries dentárias. 

Na dinâmica do processo de trabalho dos trabalhadores de saúde, sejam eles da APS ou não, 

se faz necessário que a equipe conheça os problemas existentes, e o conhecimento de problemas 

não é uma tarefa fácil. Entretanto, o diagnóstico de problemas é um desafio para a equipe e a 

população, acostumadas com o modelo hegemônico, centrado no tratamento de doenças e 

aprisionador das relações interpessoais, onde possibilidades de negociação são praticamente 

inexistentes. Para a negociação das necessidades é necessário haver uma interação entre os 

profissionais da equipe, gestores e toda a comunidade.7  

[...] no início para atrair a população se fazia palestras dando café da manha, dando lanche 

[...] com o tempo eu fui vendo que só aumentava o número de participantes nas palestras, 

nas consultas, principalmente em dia de atividades educativas [...] duas semanas seguidas eu 

não tive como fazer o lanche e na terceira, das que sempre vinham aqui em média de 20-30-

40 pessoas só vieram cinco e aí eu perguntei as outras que eram vizinhas, [...] porque não 

estavam vindo?e elas disseram que não estava mais tendo lanche então era uma estratégia 

que eu tinha de fazer café da manhã para todos, daí eu parei, porque eles não estavam vindo 

para a palestra para ter e adquirir conhecimento, mas porque eles estavam se alimentando 

[...]. (P.9) 

A USF utilizava o fornecimento de lanches como um atrativo para a população participar das 

atividades educativas. Foi observada a falta de sucesso de algumas atividades educativas 

desenvolvidas na USF, principalmente, no que se refere à educação em saúde direcionada aos 

usuários portadores de doenças crônicas. 

 É necessário que inicialmente se compreenda a difícil situação socioeconômica dos usuários 

deste serviço, que na sua maioria, tem sérias dificuldades econômicas e que possivelmente, 

motivados pela barganha e não pela valorização deste tipo de atividade decidem ou não participar 

das atividades. 
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A equipe é responsável pela decisão que tomou para motivar os usuários a comparecerem nas 

atividades, assim como é responsável pela decisão de suspender tais atividades. As pessoas 

precisam participar efetivamente deste processo de construção das atividades educativas, pois será 

considerando seus desejos e necessidades em saúde que atividades desta natureza terão sucesso ou 

não.  

A barganha do “se participar ganha café” teve um preço alto para o insucesso desta prática 

na USF, as pessoas estavam motivadas pelo café que iriam ganhar e não pela importância da 

proposta para a manutenção da sua saúde.  

Estas atividades precisam ser negociadas com todas as partes interessadas, negociadas, no 

sentido de contratualizarem a existência de espaços para a educação em saúde, bem como a 

importância dos seus resultados na qualidade de vida das pessoas. Entende-se que a educação 

problematizadora, é também uma educação popular, que objetiva uma maior aproximação das 

pessoas e com o envolvimento destas e de suas comunidades com o cuidado a vida. 

Entende-se desta forma que, enquanto as atividades de educação em saúde apenas tiverem a 

finalidade de depositar conhecimento sobre riscos, normas, causas e efeitos, dificilmente 

conseguirão mobilizar e motivar as pessoas a terem atitudes e comportamentos saudáveis. Isso 

porque, mais uma vez o modelo tradicional será fortalecido, em detrimento do modelo alternativo, 

estando com isso, possivelmente fadadas ao fracasso da mobilização das pessoas para a 

transformação do modelo assistencial, bem como, da sua participação e responsabilização na 

promoção da saúde. 

Na educação problematizadora aplicada à saúde não acontece, na maioria dos casos, ações 

imediatas na transformação do comportamento. Esta mudança só poderá ser percebida quando o 

usuário der marcas da transformação de seu saber, que não são imediatas. Elas vão acontecer em 

processos contínuos, na intermediação e construção de novos saberes. A educação popular em 

saúde pressupõe a abertura e a disponibilidade para ouvir o outro, pois, neste encontro, “quem 

educa é dialeticamente educado”.8 

Uma relação acolhedora da equipe com a comunidade influencia no sucesso das atividades de 

educação em saúde. Por isso, neste estudo o acolhimento está sendo entendido como uma relação 

humanizada, acolhedora, que os trabalhadores estabelecem com os diferentes usuários para 

fortalecer a produção do vínculo. A criação de vínculos implica na criação de relações que 

aproximem o profissional dos usuários.9  

A produção do trabalho em saúde se dá por meio das relações interpessoais e por isso as 

pessoas precisam ser respeitadas como a outra parte essencial da relação, uma vez que sem a 

existência de usuários com necessidades, não existiriam profissionais de saúde.10 

Logicamente é necessário compreender que a qualidade e as condições de trabalho podem 

influir no processo de trabalho da equipe, entretanto é importante refletir sobre a importância 

desse processo para a reversão do modelo e qualificação das práticas de saúde. 
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O processo de trabalho da equipe norteado pelo acolhimento também deve garantir a 

qualidade da assistência não só no nível primário, mas também no nível secundário e terciário.  

Como contribuição para a qualidade desta assistência a gestão municipal se incorporou ao 

Programa de Pactuação Integrada (PPI) entre a União, o Estado e o município que objetivou 

implementar os programas em comum, considerando a demanda da sociedade e priorizando um 

projeto de desenvolvimento em nível sub-regional articulado a estratégia de desenvolvimento 

nacional. 

A Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006 dispõe como responsabilidade do município o 

cumprimento dos princípios da Atenção Básica, no que se refere à organização dos fluxos dos 

usuários, visando a garantia das referências à serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção 

Básica 

 A organização do serviço de saúde está baseada nas diretrizes do Plano Diretor de Regulação 

(PDR). O plano organiza o estado em rede, onde ela é composta por 09 macrorregiões de saúde no 

estado da Bahia.11   

Organização em rede apresenta um modelo de recursos que são compartilhados, 

contemplando assim a continuidade e a complementaridade necessária, mais que em qualquer 

outra área da saúde, para pensar uma estratégia resolutiva de cuidados que tenha de responder 

necessidades múltiplas de ordem afetiva, material, clínica requerem cada vez mais ações solidárias 

de governos, voluntariado e cidadãos comuns.12   

O município tem uma rede de cuidados no que se refere à infra-estrutura, entretanto, em 

alguns momentos a rede parece se enrolar, ou seja, os recursos existentes nem sempre contemplam 

a todas as pessoas e as suas necessidades. 

A articulação do trabalho das diversas equipes e serviços de uma rede não é construída só 

por normas e formulários, mas pela discussão conjunta de processos de trabalho e objetivos 

pactuados entre si e com a população. O papel dos gestores dos serviços é fundamental na 

condução desses pactos para o pleno funcionamento da rede.13  

Também foi observado outro problema com relação à precarização do trabalho, desta vez, 

no que se refere a insuficiente capacitação e motivação para o trabalho, como por exemplo, 

convite para cursos e/ou participação nas decisões de saúde. Foi observado que a falta de 

valorização do trabalho decai de acordo com o nível educacional. 

Considerando a perspectiva da ESF como uma proposta importante de transformação, a que 

se considerar a necessidade permanente de capacitação dos profissionais de saúde, com vistas a um 

melhor desempenho de atividades complexas que permeiam a promoção da saúde na comunidade, 

favorecendo com isso o sucesso da estratégia, bem como o alcance dos resultados esperados.14  

Os profissionais de saúde podem se sentir frustrados, quando percebem que suas angústias e 

necessidades não são percebidas pelos gestores, que em algumas situações não reconhecem a 

valorização do seu trabalho e continuam a exigir maior produtividade desconsiderando muitas vezes 
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que os profissionais de saúde são trabalhadores e como qualquer outro tipo de trabalho precisam de 

motivação para desenvolver um trabalho de qualidade que também lhes dê satisfação. 

O profissional deveria ser mais valorizado [...], principalmente a gente do nível mais baixo da 

pirâmide, a gente não é muito valorizado não, [...] da parte da gestão, por que a comunidade 

da até mais atenção para a gente [...] a gestão que esta lá em cima não liga muito não, não 

convidam a gente para nada, não fazem nada pela gente, [...] somos o famoso Severino, 

quebra-galho [...].  (P.7) 

Por isso, é tão importante que os gestores concedam aos seus trabalhadores satisfação 

consigo mesmo e com a instituição, para que seja ampliada a sua auto-estima e a percepção da sua 

contribuição social dentro do contexto saúde.14 

Outra caracterização da precarização do trabalho se refere as regulares condições de 

trabalho oferecidas aos trabalhadores, pois foi observado que em alguns momentos acontece a falta 

de material para curativo e medicação, principalmente de medicação anti-hipertensiva, o que se 

transforma num problema para a equipe e também para os pacientes, para os primeiros por que são 

eles que recebem todas as queixas dos usuários sobre a falta de medicação e de materiais, sem 

serem os responsáveis por isso, e os segundos por que ficam sem a medicação e o tratamento e o 

controle da doença é interrompido, favorecendo com isso um descontrole na manutenção da saúde. 

A ESF ampliou o acesso de certa forma liberou uma demanda reprimida, no entanto, isso 

implica em aumento de gastos e de necessidade de potencializar a capacidade de comunicação e 

otimização dos serviços de saúde. A fragilidade em oferecer um suporte de materiais, 

medicamentos e fluxos seguros de referência e contra-referência podem comprometer a 

materialização da integralidade.15  

[...] o município tem uma pactuação com o estado, uma programação e eles não conseguem 

cumprir nada [...] porque no ano passado eu deixei de cumprir algumas coisas e nesse ano eu 

não sei se vou conseguir cumprir por conta de todas estas mudanças que acaba fazendo a 

gente não tem governabilidade para decidir sobre elas, ter governabilidade para negociar o 

salário de médico, não ter governabilidade para negociar quantas equipes permanecem, 

quantas equipes não permanecem, para negociar a expansão, tinha que fazer a seleção para 

os ACS, na realidade de hoje a gente faz de conta que cobre família, mas muitas famílias não 

estão cobertas , eu tenho agente com mais de trezentas famílias e sabemos que é 

humanamente impossível a gente dar uma assistência a uma quantidade tão grande de 

famílias, ai você tem que começar a trabalhar numa flexibilização que compromete a 

estratégia como um todo, compromete todos os programas [...]. (P. 11) 

A participação dos usuários e profissionais nas decisões em saúde precisa ser realizada na 

ESF, visto que estas atividades potencializam a cidadania e o comprometimento destes com o 

fortalecimento da APS no nível local e também na organização da rede de serviços complementares 

de saúde.   Contudo as decisões parecem está centralizadas nos gestores.  

O município tinha oito equipes de saúde bucal que estavam lotadas nas USF, entretanto, na 

ocasião da coleta dos dados as equipes haviam sido desativadas pela gestão municipal sem 

nenhuma consulta prévia aos profissionais e usuários. As equipes foram implantadas de acordo com 

a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) proposta pelo Ministério da Saúde.   
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As oito equipes foram desativadas pela gestão sob o argumento do alto gasto com a folha de 

pagamento da SMS. O Conselho Municipal de Saúde (CMS) foi apenas informado da decisão. 

 [...] não foi feita uma consulta para a retirada, não houve nenhuma reunião prévia para se 

discutir, tentassem encontrar uma alternativa para que a gente não precisasse fazer esta 

mudança tão drástica ou acabando o programa [...]. O que nos deixa muito triste é que a área 

de saúde bucal melhorou bastante, impactou bastante, quando se conversa com munícipes e 

usuários, eles falam que melhorou a assistência, mas parece que a gestão central não 

consegue enxergar isto [...]. (P.11) 

Esta situação de desativação das equipes de saúde bucal vivenciada pelo município em 

novembro de 2007, pode sugerir a existência de problemas no planejamento das ações de saúde, no 

que se refere a condução dos programas instituídos, uma vez que foram implantadas dez USF e oito 

equipes de saúde bucal no período de um ano, tendo como meta a implantação de mais três USF o 

que tonalizaria treze USF até 2009 no Plano Municipal de Saúde. 

Em contrapartida são desativadas as equipes de saúde bucal vinculadas a ESF, há a tendência 

da redução das equipes de saúde da família devido a problemas de ordem econômica, para redução 

de gastos com a área da saúde no município. 

É possível pensar que os prejuízos para a saúde da população são imensuráveis, uma vez que 

houve um retrocesso nas atividades propostas para o quadriênio de 2005 a 2009 do ponto de vista 

do acesso ao programa de saúde bucal, considerando a desativação das equipes. Entretanto, 

segundo a fala abaixo a gestão esta trabalhando numa proposta alternativa criada pelo próprio 

gestor municipal.  

  Em um município do nordeste brasileiro foi observado que o componente tecnológico das 

práticas de planejamento, constituído por saberes operantes e saberes práticos, pode assumir a 

conformação de um cálculo sistemático, que articule o conhecimento com a ação e o presente com 

o futuro, para que as decisões pactuadas sejam cumpridas, mesmo mediante dos constrangimentos 

externos provocados pelo modelo de financiamento do SUS e a tutela da Prefeitura Municipal sobre 

os procedimentos administrativos necessários ao funcionamento da rede de serviços de saúde.16  

Entretanto, no estudo realizado por estes autores foi observado que a perícia dos dirigentes 

em construir viabilidade política para a implantação do SUS municipal, especialmente, junto ao 

Ministério da Saúde, principal fonte de apoio externo, foi fundamental para a condução de seu 

projeto de governo, diferentemente, da situação vivenciada no município estudado que optou por 

mudanças bruscas nas políticas de APS com a desativação do programa de saúde bucal vinculado a 

ESF. 

Como citação anterior, um importante ruído identificado foi à decisão de ter sido tomada 

apenas no palco da gestão municipal, uma vez que nem os profissionais e nem os usuários foram 

previamente avisados ou convidados para discutir a decisão. Sendo ainda importante salientar que 

o Conselho Municipal de Saúde apenas foi informado da desativação, ou seja, a referida tomada de 

decisão não foi democrática, por que de certa forma não estimulou e nem considerou a 

participação popular e isso vai de encontro aos princípios do SUS. 
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Para a transformação da forma de atenção a saúde é necessário a construção de um projeto 

comum entre a comunidade, profissional de saúde e gestores. A comunidade precisa participar 

ativamente desse processo, sendo reconhecida com sujeito da sua saúde, não meramente 

expectador dos fatos.  

As decisões sobre as prioridades á saúde não podem ser tomadas apenas pelos gestores e 

profissionais, mas sim em conjunto com a comunidade. Os usuários são a razão da existência da USF 

e eles precisam ser identificados como sujeitos capazes de avaliar e intervir, modificando o próprio 

sistema de saúde, fortalecendo, assim, o fazer democrático da saúde. 

CONCLUSÃO  

Os profissionais de saúde e os gestores podem motivar os usuários sobre a importância da 

discussão democrática sobre os princípios da estratégia para a promoção da saúde na comunidade. 

Desta forma, possibilidades podem ser criadas para que a aceitabilidade do serviço público 

se dê no momento em que as pessoas comecem a visualizar a ESF como algo seu, custeado por cada 

pessoa de cada família, e repassado pelos governos públicos a comunidade, em forma de acesso aos 

serviços de saúde, dentro de um processo organizado e representativo quando se propõe a 

participação de todos os atores envolvidos. 

A participação dos usuários nas decisões em saúde e a avaliação precisam ser realizadas na 

ESF, visto que estas atividades potencializam a cidadania e o comprometimento destes com o 

fortalecimento da APS no nível local e também na organização da rede de serviços complementares 

de saúde.    

A análise da aceitabilidade da ESF pela comunidade é um dos instrumentos avaliativos 

essenciais para apoiar a transformação do modelo assistencial. O caminho da aceitabilidade do 

usuário/família pode ser construído com a ajuda dos profissionais de saúde e dos gestores, porque o 

processo de trabalho dos primeiros, no que se refere à lógica assistencial e relacional, ajuda a 

construir a aceitabilidade do usuário com o trato recebido. A qualidade do cuidado prestado poderá 

influenciar na decisão do usuário de seguir as orientações, o tratamento prescrito, bem como o seu 

retorno a Unidade Saúde da Família (USF). 

Os gestores também podem contribuir para a aceitabilidade do usuário/família por meio das 

suas decisões sobre as prioridades das políticas de saúde local, no que se refere a organização dos 

serviços complementares como, por exemplo: a facilitação das referências e contra-referências 

para a rede de saúde; a garantia da oferta de exames (laboratoriais e outros); e a motivação para a 

participação social.  

Essas ações e decisões podem despertar um “feedback” do usuário/família, para a 

construção efetiva de um novo e fortalecido modelo assistencial voltado para a promoção da saúde 

e fortalecimento do SUS.  
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INTRODUÇÃO  

A complexidade e especificidade da atenção à Tuberculose (TB) requerem um novo olhar 

para o processo de adoecimento, considerando sua magnitude como doença socialmente produzida, 

que diferentemente de outras enfermidades, revela as condições de vida do homem, sua pobreza 

material e humana.1-3 

A Atenção Básica a Saúde (ABS) é a estratégia para atuar no complexo processo de geração e 

proteção da saúde individual e coletiva, abrindo caminho para a formulação de políticas públicas 

que conduzam ao desenvolvimento humano integral e sustentável4, cada vez mais necessário diante 

do panorama epidemiológico e sanitário, caracterizado pela presença de doenças crônicas e 

infectocontagiosas, ainda presentes, como é o caso da TB. 

A partir de 2001, após a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS SUS 01/2002) que 

estabeleceu a hierarquização da Saúde no país, a responsabilidade do controle da TB foi atribuída 

aos municípios, determinada como competência da Atenção Básica à Saúde em seus diferentes 

níveis - unidades de saúde e ambulatórios de referência. Assim, cabe aos municípios a organização 

da assistência aos doentes de TB e seus familiares.5-6 

Em 2004, foi lançado o novo Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT), o qual 

aponta a existência de dificuldades no processo de descentralização para os municípios brasileiros, 

bem como a atenção aos pacientes onde, em muitos lugares, continua ocorrendo em ambulatórios 

especializados, sem expansão para a ABS.7 

Assim, o PNCT reconhece a importância de horizontalizar o combate à TB, estendendo-o para 

todos os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), reiterando o objetivo de integração da 

doença na ABS, incluindo o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programa Saúde 

da Família (PSF) como forma de ampliar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento da TB em todo o 

Brasil.8 

O PSF, atualmente Estratégia de Saúde da Família (ESF) é um política de reorientação do 

modelo assistencial, que objetiva fortalecer a proposta de retirada da medida exclusivamente 

curativa para a preventiva e integral, priorizar ações de promoção e educação em saúde e 

reorganizar os serviços de saúde na busca pelo cumprimento das diretrizes do SUS.9  

Considera-se que a ABS, mais especificamente a ESF seja hoje, no Brasil, a principal porta de 

entrada do paciente com TB. Desta forma, o PNCT privilegia a descentralização das medidas de 

controle para a ABS, aumentando o acesso da população em geral, mas visando, principalmente, as 

populações com risco ampliado de contrair a doença.10 

Contudo, a falta de recursos humanos treinados para o diagnóstico, falhas na distribuição de 

drogas antituberculosas, notificação e acompanhamento do paciente com TB, ainda se configuram 

como dificuldades para o controle da doença.11 
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OBJETIVO 

Este artigo tem por objetivo analisar, sob a ótica dos profissionais de uma ESF, a prática da 

Busca dos Sintomáticos Respiratórios (BSR) da TB em suas atividades diárias, identificando as 

dificuldades encontradas para o desenvolvimento desta ação. 

MÉTODO 

O estudo vale-se do pressuposto de que os profissionais das ESF apresentam melhores 

condições técnicas e relacionais para a abordagem das pessoas com TB, buscando identificar os 

sintomas da doença que permitam estabelecer o diagnóstico precoce da TB pelo processo de 

capacitação, proximidade com os usuários e presença do Agente Comunitário de Saúde (ACS) imerso 

na comunidade, sendo capazes de conferir maior visibilidade ao problema e contribuir na 

sustentabilidade das ações de controle principalmente no que se refere às ações de BSR no 

contexto da ABS. 

A análise da prática das ações de BSR pelos profissionais de uma ESF teve como referência a 

abordagem qualitativa, que se volta para os significados e a intencionalidade das ações nos 

contextos das estruturas sociais.12 

O trabalho de campo foi desenvolvido em uma Unidade de Saúde da Família (USF) de um 

município de médio porte na região sul do Brasil, no mês de julho de 2010. O grupo social alvo 

desta pesquisa foram os cinco profissionais que conformam uma das ESF, escolhida em virtude de 

possuir a composição mínima necessária para ser considerada como ESF, as demais equipes da 

mesma USF não estavam completas no momento da entrevista. As entrevistas foram realizadas no 

local de trabalho. Houve necessidade de repetidas visitas devido a pouca disponibilidade de tempo 

dos profissionais. 

Elegemos a técnica da entrevista semi-estruturada para a coleta de dados que consiste na 

combinação de um roteiro sistematizado com perguntas abertas e fechadas que permitem ao 

pesquisador se orientar ao elaborar as questões que pretende abordar.12 

Elaborou-se um roteiro de entrevista constituída de duas questões norteadoras: fale sobre as 

práticas de saúde do serviço em relação à busca de sintomáticos respiratórios de tuberculose da 

sua unidade de saúde e fale sobre os fatores de dificultam e facilitam as ações de busca de 

sintomáticos respiratórios em sua unidade de saúde. 

Os dados foram gravados após previa concordância dos participantes do estudo, transcritos 

na íntegra, e agrupados por semelhança, formando uma unidade temática com dois núcleos de 

sentido.13 

Os profissionais foram identificados por codinomes para garantia do anonimato. No 

tratamento dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo temática “descoberta do que está por 

trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que está sendo comunicado”.12:74  
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“Fazer uma análise temática, consiste em descobrir os ‘núcleos de sentido’ que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou freqüência de aparição pode significar alguma coisa para o 

objetivo analítico escolhido”.12:105 

Nesse procedimento analítico, “núcleo de sentido” é visto como uma unidade de significação 

no conjunto de uma comunicação. Neste estudo, os núcleos de sentido foram entendidos como 

idéias-eixo em torno das quais giram outras idéias. Assim, a pesquisa buscou trabalhar uma unidade 

temática (cenário, atores e seus atos na descoberta da tuberculose) e com dois núcleos de sentido: 

cenário de produção da doença: a busca pela descoberta dos casos e Abordagem dos 

sintomáticos respiratórios do inicio ao fim. 

A análise percorreu os seguintes passos: (a) leitura inicial procurando ter uma compreensão 

global do material; (b) identificação das unidades de significado que emergiram das falas dos 

entrevistados por unidade de saúde; (c) descoberta de núcleos de sentido e (e) interpretação e 

discussão dos núcleos de sentido encontrados. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética na Pesquisa da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Pelotas, segundo os princípios e a resolução do Conselho Nacional de Saúde 

nº 196/6, com a aprovação de nº 116/2010. 

RESULTADOS  

Cenário de produção da doença: a busca pela descoberta dos casos 

As falas desenham o cenário e o fazer dos profissionais de saúde. A maioria dos depoimentos 

relata que as ações de BSR têm como cenário principal a comunidade. Essas ações são 

desenvolvidas por meio das visitas domiciliares realizadas predominantemente pelos ACS. 

[...] a busca sintomática é feita através dos agentes comunitários de saúde quando eles fazem 
as visitas domiciliares, se eles vêem que alguma suspeita. (Paola) 
 
[...] os agentes comunitários estão dentro das casas todos os meses, então eles acompanham 
[...] eles estão ali, embora não seja na visita domiciliar, mas eles cruzam muito com a 
comunidade, pacientes ou familiares, isso facilita muito. (Paola) 

 

Evidencia-se o potencial da ESF para intensificar as ações de controle da TB principalmente 

no que se refere à BSR no lugar onde ela se produz – comunidade, e reconhece-se o protagonismo 

do ACS nestas ações. 

[...] a gente detecta os sintomas e o enfermeiro no caso, encaminha para o médico, para 
solicita os exames. (Paola) 
 
[...] a enfermagem encaminha para médico e já fazem os pedidos dos primeiros exames para 
busca, para o diagnóstico. (Dora) 
 
[...] passa pela enfermagem, aí passa para médico, que dá os potes para faze o exame. 
(Jussara) 

 

Cenário de atuação: abordagem dos sintomáticos respiratórios do inicio ao fim 

Após a identificação do sintomático respiratório pelo ACS este encaminha a pessoa suspeita 

de TB para a USF. Percebe-se na maioria dos depoimentos que as pessoas que apresentam os 
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sintomas da doença necessitam passar por uma consulta médica para conseguir a solicitação do 

exame de baciloscopia, evidenciando assim o desconhecimento dos profissionais a respeito das suas 

atribuições, pois a solicitação desse exame laboratorial é pode ser realizada por qualquer 

profissional da saúde, desde que, devidamente informado e preparado. 

[...] acontece que tu encaminha e o paciente chega à unidade e faltam médicos, aí a 
enfermagem às vezes, ou até mesmo o agente de saúde às vezes passa uma tarde intera e 
uma manhã inteirinha com o paciente pra lá e pra cá, pra tentar que um outro médico, de 
uma outra equipe atenda. (Dora) 
 
[...] a gente não tem médico, e médico faz falta. (Paola) 

 

O processo de atenção à pessoa com suspeita de TB perpassa por vários espaços com oferta 

de ações singulares de acordo às necessidades do diagnóstico da TB e com a forma de organização 

dos serviços de saúde no contexto local. Diante da suspeita da doença a pessoa após a consulta na 

USF é encaminhada para o Laboratório Regional do município para a entrega do material biológico 

(escarro) para sua análise. 

[...] para fazer o teste de BK, aonde é encaminhado pra secretaria de saúde para aguardar o 
resultado da análise, o paciente vem até o posto, [...] eles fazem o cadastro e aí é 
encaminhado lá para secretaria. (Michele) 

 

A TB, por ser uma doença cercada de estigma, gera receio de contágio nos próprios 

profissionais de saúde ao lidarem com o enfermo, a falta de preparo da equipe os torna inseguros, 

fato que leva ao desconhecimento da forma de contágio da TB, gerando um bloqueio entre o 

usuário e o profissional de saúde, fato que pode comprometer significativamente a interação e a 

construção do vínculo entre ambos. 

 [...] eu acho que o pessoal não está preparado, aqui na unidade, para receber pessoas com 
tuberculose, porque se chegar alguém aqui com sintomas, tossindo, os próprios funcionários, 
já ficam se cuidando [...]. (Jussara) 

 

A insegurança do profissional de saúde diante o risco de contágio atribuído à falta de 

informação ou ao preconceito, acarreta dificuldade de acesso das pessoas com TB à unidade de 

saúde ocasionando retardo no diagnóstico e conseqüente agravamento da doença e do risco de 

contágio. 

DISCUSSÕES 

Na proposta de reorganização dos serviços de saúde prevê-se que as ESF incorporem às suas 

atividades a responsabilidade pelo desenvolvimento das ações de controle da TB. Espera-se que o 

profissional seja capaz de identificar na comunidade através de visitas domiciliares, aqueles 

indivíduos que apresentem tosse por três semanas ou mais (sintomático respiratório) e encaminhá-

los aos serviços de saúde.14- 15 

Na ESF espera-se que o ACS assuma uma posição central, pois além de residir na comunidade 

em que atua, mostra-se capaz de identificar na comunidade, por meio de visitas domiciliares, 

valores, costumes e linguagens, podendo assim produzir uma união entre o uso de 

tecnologia/conhecimento em saúde e as crenças locais.16 
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Os depoimentos permitem evidenciar este protagonismo do ACS, uma vez que é esse ator 

que, através do vinculo construído com a comunidade, realiza o primeiro contato com a pessoa com 

suspeita de TB, e estabelece o vínculo dela com o serviço de saúde, conforme previsto pela política 

de atenção à saúde. 

Percebe-se que o processo de atenção à pessoa com suspeita de TB vai além do espaço 

comunitário, dos muros da unidade de saúde, uma vez que, a estrutura e forma de organização da 

atenção às pessoas com TB desenham um determinado percurso pelo contínuo do sistema, 

implicando, muitas vezes, em repetidas visitas às diversas unidades ou serviços de saúde. Nesse 

processo é indispensável à comunicação/articulação entre os diferentes serviços para a 

continuidade e resolutividade das necessidades de saúde. 

A comunicação/articulação se torna ainda mais necessária diante da permanência de 

estruturas de organização centralizadoras das ações de controle da TB. Em alguns locais a rede de 

atenção a esta doença na ABS se mantém, na prática, como uma hierarquia devido à centralização 

das ações de controle da patologia nos programas, que geralmente estão dentro dos centros de 

referência.6 

O desconhecimento das atribuições dos profissionais perante uma pessoa com suspeita de TB, 

identificado na comunidade pelo ACS, pode comprometer a continuidade da atenção.  

A problemática identificada nas ações de controle da doença, especificamente na BSR está 

na falta de envolvimento da equipe de saúde e na dificuldade da realização de treinamentos desses 

profissionais.5 

Se de um lado temos doentes que precisam de orientação, do lado dos serviços de saúde 

precisamos de profissionais treinados para diagnosticar e, se preciso buscar esses doentes. Fato que 

não acontece, pois a falta de Recursos Humanos treinados para o diagnóstico, falhas na distribuição 

de drogas antituberculosas, na notificação e no acompanhamento do paciente com TB, se 

configuram como dificuldades para o controle da doença.11 

O processo de atenção à pessoa com suspeita de TB perpassa vários espaços com oferta de 

ações singulares de acordo as ações necessárias ao diagnóstico da doença e com a forma de 

organização dos serviços de saúde no contexto local.  

Um ambiente favorável à prevenção e gerenciamento das ações de controle da TB na ABS 

exige avançar para um modelo de atenção integrado, voltado para as condições crônicas, tendo a 

atenção primária à saúde como eixo norteador, porém sempre partindo da premissa que a 

conscientização, o preparo e a motivação das equipes de saúde são fundamentais para o 

compromisso com o controle da doença.17 

Assim, o processo de trabalho apresenta-se como potencializador ou inibidor das ações de 

BSR no contexto a ABS. O modo como se estruturam e são gerenciados os processos de trabalho 

configuram “um dos grandes nós críticos” das propostas que apostam na mudança do modelo 
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tecnoassistencial em saúde no Brasil que tem se mostrado comprometido com muitos interesses, 

exceto com a saúde dos cidadãos.18 

Uma das dificuldades da atenção a TB, especificamente no que diz respeito à BSR reside na 

simplificação desta ação, uma vez que parece uma atividade simples, mas na prática caracteriza-se 

como uma atividade complexa que requer conhecimentos que vão além da execução de 

procedimentos técnicos.  

Exige uma abordagem à família que transcende o saber biológico. Caracteriza-se como uma 

seqüência de atividades que vão desde o contato no domicílio, a orientação sobre a doença, sinais 

e sintomas, modo de transmissão, identificação dos sintomáticos respiratórios , orientação sobre a 

coleta de escarro, encaminhamento e recebimento do material pela Unidade Básica de Saúde 

(UBS), fluxo do exame ao laboratório de análise, recebimento do resultado pela unidade e usuário, 

até ao encaminhamento para o seguimento ambulatorial dos casos diagnosticados.19 

A insegurança do profissional de saúde diante do risco de contágio da doença seja pela falta 

de informação ou preconceito, evidenciado no relato dos profissionais, gera dificuldade de acesso 

desses pacientes à unidade de saúde ocasionando o agravamento da doença e o maior risco de 

contágio. 

Fica evidente que com as políticas voltadas para a atenção à TB, é fundamental o preparo 

dos profissionais para desempenharem seu processo de trabalho dentro das ações programadas por 

estas políticas. Assim é necessário dispor dos meios essenciais para o diagnóstico. Deve existir uma 

correlação entre o preparo profissional e a disponibilidade dos recursos materiais e políticas 

adequadas, de modo a potencializar as ações de busca e descoberta da TB. 

Um aspecto que interfere na incorporação do controle da TB na ABS é a qualificação dos 

profissionais de saúde, uma vez que passaram a assumir ações e programas de saúde nunca antes 

implementados. Em estudo realizado em um município de grande porte foi identificado que 

algumas equipes de ABS tiveram dificuldade em realizar a BSR, pois não estavam sensibilizadas e 

preparadas para detectar sinais e sintomas da TB.17 

 A doença não está contemplada como uma das prioridades para os gestores municipais em 

grande parte do país, o que interfere na disponibilização e sustentabilidade de recursos essenciais 

para o controle da doença no sistema de saúde destes municípios.20 

A incorporação das ações de controle da TB na ABS exige a conscientização, o envolvimento, 

a integração e a articulação permanente dos responsáveis pelo controle da doença nos diversos 

níveis dos serviços de saúde, para a efetivação de políticas, planejamento, avaliação e adequação 

do conjunto de estratégias e tecnologias adotadas principalmente no nível municipal, onde ocorre 

de fato a implementação das políticas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo apresenta como potencialidade trazer para a reflexão e discussão dos 

profissionais da saúde, a BSR, caracterizada como uma das ações prioritárias para o controle da TB, 

a qual deve ser desenvolvida prioritariamente na ABS.  

A ESF apresenta-se como modelo com grande potencial para diagnosticar precocemente os 

casos de TB, uma vez que na sua conformação envolve a inserção de um profissional vindo do 

contexto comunitário, legitimado pela população, fato que favorece a abordagem e a receptividade 

das pessoas com tuberculose. 

No entanto, as debilidades quantitativas e qualitativas dos profissionais que atuam na ESF 

comprometem a continuidade e sustentabilidade das ações de BSR de TB na comunidade e serviços 

de saúde. Cabe destacar a importância de um maior comprometimento dos gestores nas diferentes 

instâncias de governo para assegurar a conformação de equipes mínimas de saúde para o 

desenvolvimento das ações de controle da doença. 

A tuberculose tem cura e possibilidade de controle. Nesse sentido é imprescindível o 

comprometimento dos gestores, profissionais de saúde e da sociedade civil, no sentido de reverter 

a situação epidemiológica da doença e contribuir na melhora da qualidade de vida dos doentes. 
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Descrever um estudo multicêntrico realizado em três municípios de distintos estados brasileiros, que busca conhecer as 
redes de apoio à paternidade na adolescência. É composto de dois subestudos: um quantitativo e outro qualitativo, que 
respectivamente buscaram identificar o perfil das puérperas adolescentes e investigar as redes de apoio ao pai 
adolescente. A amostra quantitativa constitui-se de 559 puérperas adolescentes e a população do estudo qualitativo de 
74 pais adolescentes. A coleta de dados foi subsidiada no estudo quantitativo por entrevistas estruturadas com todas 
puérperas que realizaram parto nos hospitais participantes, no período de 2008 a 2009, e no qualitativo realizaram-se 
entrevistas semi-estruturadas, com elaboração de genograma e ecomapa dos pais adolescentes. Os dados ainda estão 
em processo de análise. No entanto, nos resultados apontados até a presente data na forma de dissertações de 
mestrado, trabalhos de conclusão de curso de graduação, comunicações orais e posters, evidencia-se a necessidade de 
políticas públicas direcionadas aos adolescentes, que contribuam para que os jovens possam fazer uma escolha mais 
consciente e autônoma com relação à maternidade e paternidade.  
Descritores: paternidade; adolescente; família; apoio social; atenção à Saúde. 
 
 
It describes a multicentric study conducted in three cities of different Brazilian states that seek to know the networks 
support to paternity in adolescence. It consists of two sub-studies: a quantitative and a qualitative, that respectively 
sought to identify the profile of adolescent mothers and to investigate the support networks for adolescent fathers. The 
quantitative sample consists of 559 adolescent mothers and the population of the qualitative study was on 74 teenage 
parents. Data collection was supported in the quantitative study by structured interviews with all mothers that were 
giving birth in hospitals participating in the period from 2008 to 2009, and in the qualitative one were performed semi-
structured interviews, development of the genogram and eco-map to teenage parents. The data are still under review 
process. However, the results presented to date in the form of articles, dissertations, final works for graduations, oral 
communications and posters highlights the need for public policies directed at adolescents to help that they can do a 
more conscious and autonomous choice in relation to motherhood and fatherhood. 
Descriptors:  paternity; adolescent; family; social support; health care. 
 
 
Describe un estudio multicéntrico realizado en tres ciudades de diferentes estados brasileños que buscan conocer las 
redes de apoyo a la paternidad en la adolescencia. Se compone de dos sub-estudios: uno cuantitativo y otro cualitativo, 
que, respectivamente, buscó identificar el perfil de las madres adolescentes e investigar las redes de apoyo para el 
padre adolescente. La muestra cuantitativa consistió de 559 madres adolescentes y la población del estudio cualitativo 
de 74 padres adolescentes. La recolección de datos fue apoyada por el estudio cuantitativo de entrevistas 
estructuradas con todas las madres que daban a luz en los hospitales que participan en el período de 2008 a 2009 y en 
el estudio cualitativo se realizaron entrevistas semi-estructuradas, construcción del genograma y ecomapa a los padres 
adolescentes. Los datos siguen siendo objeto de examen. Sin embargo, los resultados presentados hasta la fecha en 
forma de artículos, tesis, trabajos finales de graduación, comunicaciones orales y pósters, pone de relieve la necesidad 
de políticas públicas dirigidas a los adolescentes para ayudar a garantizar que se puede hacer una elección más 
consciente y autónoma en relación con la maternidad y la paternidad. 
Descriptores: paternidad; adolescente; familia; apoyo social; atención a la salud. 
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INTRODUÇÃO 

A adolescência é uma fase de metamorfose do ser humano. Acrescentar a essa etapa a 

paternidade é vivenciar um processo de transformações, construções e reconstruções, e uma busca 

de identidade para este homem ainda adolescente, bem como para sua família.  

Ao enfocar a paternidade na adolescência, percebe-se que a temática é pouco abordada 

pelos estudiosos, uma vez que o pai adolescente é relegado a segundo plano, pois as atenções dos 

mesmos, geralmente, estão voltadas à adolescente grávida e não ao pai adolescente.1-6 

Contudo, percebe-se que muito sutilmente está ocorrendo uma inquietação dos estudiosos 

com relação à paternidade, que começou a emergir nos estudos a partir dos anos de 1970, no 

Brasil.5 

Já os estudos evidenciando a paternidade na adolescência são escassos, tendo em vista que 

eles são mais contemporâneos do que os estudos com enfoque simplesmente na paternidade.2 

“Parece que a paternidade adolescente não existe como objeto de pesquisa no meio acadêmico 

brasileiro.” O estudo sobre a paternidade adolescente tem sido relegado a uma posição de menor 

destaque em relação ao da maternidade. 7:206 

Essa escassez de produção científica pode ser explicada, talvez, pela dificuldade de acesso e 

informações sobre o pai adolescente. Dados das instituições que atendem a jovens mães ressaltam 

que, para cada três mães adolescentes, apenas se possui informações sobre um pai adolescente.8 

Portanto, questiona-se: Quais são as redes de apoio que os adolescentes podem contar 

quando descobrem e/ou vivenciam a paternidade? Qual é o apoio dos serviços de saúde à 

paternidade na adolescência? Qual o suporte que a família e a sociedade oferecem à paternidade 

na adolescência? 

OBJETIVO 

 Realiza-se um estudo multicêntrico intitulado Redes Sociais de Apoio à Paternidade na 

Adolescência (RAPAD) que conta com o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), EDITAL MCT/CNPq/MS-SCTIE-DECIT/CT-Saúde nº 022/2007, e tem 

como objetivo geral: conhecer as redes de apoio à paternidade na adolescência.9 

METODOLOGIA 

O estudo RAPAD é multicêntrico, realizado em três hospitais universitários de universidades 

federais de três estados brasileiros: Universidade Federal de Pelotas – Pelotas – Estado do Rio 

Grande do Sul; Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis – Estado de Santa Catarina; 

Universidade Federal de Paraíba - João Pessoa – Estado da Paraíba. A coordenação geral é exercida 

pela Professora Doutora Sonia Maria Könzgen Meincke, docente da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Pelotas e um coordenador local em cada região. 

Os aspectos éticos foram respeitados em todo o processo. Antes do início da pesquisa, foi 

enviada carta convite aos responsáveis pelas instituições participantes e obtido o consentimento 
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formal das mesmas. Foi respeitada a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério 

da Saúde e, para tanto, o projeto da pesquisa RAPAD foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas, sob o Protocolo nº 007/2008, no dia 

24/03/2008.10 

Os(As) adolescentes foram convidados(as) a participar do estudo, sendo informados(as) sobre 

os seus objetivos e métodos, e tiveram a liberdade de participar ou não, sem qualquer prejuízo no 

atendimento do(a) filho(a). Aos(Às) adolescentes que tinham idade inferior a 18 anos foi solicitada 

autorização dos pais ou responsáveis, a fim de cumprir com os preceitos éticos e legais.11 

Aceitando o convite para participar dos estudos quantitativo ou qualitativo, os(as) 

adolescentes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Mesmo após a admissão no 

estudo, eles(elas) poderiam abandoná-lo ou retirar sua entrevista da análise a qualquer momento, 

se assim o desejassem, baseando-se nas normas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.10 

O sigilo de todos os sujeitos do estudo RAPAD foi garantido e mantido em todos os 

momentos. Para tanto, as puérperas adolescentes foram identificadas por número, de acordo com a 

sua região de origem e a do entrevistador. Os pais adolescentes foram identificados por nomes 

fictícios de sua livre escolha, acrescidos de sua idade e região de origem.   

A pesquisa envolveu exclusivamente a realização de entrevistas e, dessa maneira, não incluiu 

nenhum tipo de procedimento invasivo ou coleta de material biológico, ou experimento com seres 

humanos. 

A pesquisa RAPAD foi efetivada em dois subprojetos: um estudo quantitativo para conhecer o 

perfil da população de puérperas adolescentes, o qual também incluiu dados do pai adolescente, e 

um estudo qualitativo para uma investigação mais aprofundada das redes de apoio à paternidade na 

adolescência.  

O subprojeto quantitativo foi desenvolvido através de um estudo descritivo prospectivo para 

identificar a maternidade na adolescência, com a finalidade de evidenciar a paternidade na 

adolescência. A amostra do estudo quantitativo se compôs de 559 puérperas adolescentes que 

tiverem seus partos nos hospitais participantes, durante o período de dezembro de 2008 a 

dezembro de 2009, e que preencheram os critérios de inclusão: estar internada na maternidade do 

hospital participante do estudo; ser puérpera, com idade inferior a 20 anos; ter seu parto 

acompanhado no hospital participante do estudo; residir no perímetro urbano da cidade, desejar 

participar do estudo e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. E os critérios de 

exclusão foram: presença de patologias maternas graves que interferissem na comunicação e óbito 

fetal.  

As variáveis exploradas na vertente quantitativa abordaram os seguintes aspectos da 

puérpera adolescente: demográficos, socioeconômicos; história ginecológica e obstétrica; histórico 

da gestação, pré-natal, parto e do recém-nascido; bem como dados sobre o pai adolescente, tais 

como: demográficos, socioeconômicos, acompanhamento da gestação, freqüência a serviços de 
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saúde, acompanhamento ao parto, puerpério e expectativas da participação do pai da criança, na 

visão da mãe adolescente.  

O trabalho de campo foi efetivado após contato com as instituições participantes do estudo e 

com os sujeitos, momento no qual se realizou um convite para participação na pesquisa. 

Posteriormente, realizaram-se as entrevistas com aplicação de um instrumento estruturado a todas 

as puérperas adolescentes internadas que aceitaram participar da pesquisa. 

O instrumento quantitativo foi aplicado por entrevistadores escolhidos a partir de um 

processo de seleção e posteriormente treinados em curso de capacitação. Durante a coleta dos 

dados, os entrevistadores contaram com o suporte de um bolsista de apoio técnico do CNPq, do 

coordenador local e da coordenação geral do estudo. 

Após codificação, tabulação e revisão dos dados, duas digitações independentes dos 

instrumentos foram realizadas no Epi Info 6.04 (Centers for Disease Control and Prevention, 

Atlanta, Estados Unidos), cuja estrutura foi preparada para verificação de amplitude e 

consistência. Após a edição final do banco de dados, ele foi convertido para o pacote estatístico 

SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos), no qual estão sendo realizadas as análises. 

O estudo quantitativo ofereceu um cenário descritivo acerca da paternidade na adolescência 

e permitiu a identificação dos sujeitos do estudo qualitativo. 

No estudo qualitativo, buscou-se apreender a forma como o pai adolescente vivenciava a 

paternidade nesta fase do seu desenvolvimento humano e sua relação com as redes de apoio, bem 

como identificar as ações integrais de atenção à saúde do adolescente no processo de vivência da 

paternidade.  

Definiram-se como critérios de seleção para os pais adolescentes participarem do estudo: ter 

idade inferior a 20 anos; residir no perímetro urbano da cidade; aceitar receber o entrevistador em 

seu domicílio; desejar de participar do estudo e assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. E os critérios de exclusão: apresentar dificuldades de comunicação. 

A população do estudo qualitativo foi composta por 139 pais adolescentes. Desta população 

31 pais não preencheram os critérios de inclusão, sendo 3 pais em Pelotas; 17 em Florianópolis e 11 

em João Pessoa. Dos 108 pais adolescentes que preencheram os critérios de inclusão 74 foram 

entrevistados, sendo que 9 recusaram-se a participar do estudo, 4 não assumiram a paternidade, 21 

perdas.   

Os procedimentos para a coleta de dados no estudo qualitativo constituíram da realização de 

duas entrevistas semi-estruturadas com o pai adolescente, com agendamento prévio: a primeira 

quando do nascimento do(a) filho(a) e a segunda após seis meses de vivência da paternidade na 

adolescência. 

As entrevistas semi-estruturadas foram gravadas em meio digital e depois fielmente 

transcritas na forma de texto. Toda a documentação permanecerá guardada em arquivo particular 

da coordenadora geral por um período de cinco anos, e posteriormente será incinerada. 
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A análise dos dados do estudo qualitativo não ocorreu em uma fase pré-determinada, mas 

permeou todo o processo de investigação e os conteúdos estão sendo analisados embasados na 

análise temática e operacionalizados em três etapas: ordenação dos dados; classificação dos dados 

e análise final.12 

RESULTADOS  

Os resultados obtidos nesta pesquisa estão em processo de análise e ajudarão a descrever o 

perfil da puérpera adolescente; a identificar e avaliar as redes sociais de apoio ao adolescente na 

vivência da paternidade, bem como, os vínculos familiares apoiadores; além de evidenciar a 

atenção prestada a esse ser humano nos serviços de saúde. 

DISCUSSÕES 

Os achados do estudo possibilitarão organizar recomendações para o alcance da 

integralidade da atenção ao pai adolescente, através do diálogo entre diferentes sujeitos, das 

diversas perspectivas quanto ao modo de satisfazer as necessidades dos adolescentes e da 

instrumentalização dos serviços para o atendimento à saúde dos jovens, potencializando, assim, o 

cuidado prestado pelo SUS à população.  

Também concorrerão para qualificar o ensino, através da aplicação dos resultados do estudo 

na graduação e pós-graduação, em diferentes contextos, a partir das generalizações e 

individualizações das políticas de cuidado ao pai adolescente. 

CONCLUSÃO 

Acredita-se que, com a construção de uma tecnologia de cuidado à paternidade de 

adolescente, entendida como uma ferramenta mediadora de trabalho na enfermagem, é possível 

preencher a lacuna existente no atendimento desse adolescente nos serviços de saúde e, assim, 

contribuir na formação de um sujeito ativo, inserido de modo responsável nas redes sociais. 
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INTRODUÇÃO 

As ações voltadas para o atendimento domiciliar vêm ocorrendo de maneiras diferentes em 

todo território brasileiro, de acordo com os arranjos gerenciais dos Serviços de Saúde.1 

O primeiro sistema de atenção domiciliar à saúde no Brasil foi criado em 1967, pelo Hospital 

do Servidor Público Estadual de São Paulo, com o objetivo de diminuir o número de leitos ocupados. 

Atualmente há um crescimento de oferta desse serviço pelas empresas privadas e, no sistema 

público de saúde, é disponibilizado através da atenção primária à saúde.2 

Há três modalidades de atendimento domiciliar: visita domiciliar, que se caracteriza pela ida 

da equipe ao domicílio dos usuários, com a finalidade de avaliar as suas necessidades de saúde e de 

sua família e promover ações educativas; o atendimento domiciliar, que se relaciona a ações mais 

complexas, que exigem da equipe de saúde atividades técnicas e periódicas de atendimento da 

equipe ao usuário no seu domicílio, de acordo com as necessidades evidenciadas; e a internação 

domiciliar, que é uma categoria mais específica, pois envolve o uso de aparato tecnológico em 

domicílio de acordo com as especificidades de cada indivíduo, demandando a presença da equipe 

de saúde no domicílio por pelo menos quatro horas diárias.1-4 

A incorporação do atendimento domiciliar nas ações de saúde aponta para uma 

reestruturação e reorganização das práticas, para um cuidado mais humanizado e que preserve as 

relações familiares e socioculturais dos indivíduos. Além disso, na esfera econômica, promove uma 

redução de custos da atenção, tanto para a família como para o Estado, diminui o risco de infecção 

hospitalar e utiliza os leitos hospitalares de modo mais racional.2;5-7 

Na rotina do cuidador familiar, há vários fatores que podem influenciar negativamente na 

sua saúde, resultando no surgimento de problemas tais como o estresse e a depressão. Entre esses 

fatores encontram-se a quantidade excessiva de assistência requisitada pelo indivíduo que 

necessita de cuidados, os tipos de relações familiares, bem como características individuais, sociais 

e culturais das pessoas envolvidas nesse processo.8-9 

Entre as demandas existentes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Serviço de Saúde 

Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, encontra-se a assistência aos usuários restritos em 

seus domicílios por qualquer inabilidade ou incapacidade de locomover-se por si só a qualquer 

centro de atenção à saúde. Essa assistência é prestada através do Programa de Assistência 

Domiciliar (PAD) das UBS por uma equipe multidisciplinar e pelos profissionais da Residência 

Integrada em Saúde e da Residência em Medicina de Família e Comunidade. Faz parte das 

atividades do PAD realizar cuidados de saúde que contemplem resolutividade, universalidade e 

longitudinalidade aos usuários cadastrados no programa e aos seus familiares, em especial, o 

cuidador familiar. 

Através da inserção nas atividades do PAD, foi possível constatar que o cuidador familiar não 

estava sendo incluído nos planos de cuidado realizados pela equipe de saúde. Alem disso, a 

demanda de assistência por parte dos cuidadores familiares era grande e isso se dava através das 
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consultas-dias, ou seja, consultas de urgência na Unidade de Saúde. Dessa forma, o cuidador não 

tinha um acompanhamento integral e longitudinal em relação aos cuidados com sua saúde. 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi conhecer as estratégias que cuidadores familiares de usuários do 

Programa de Assistência Domiciliar de uma Unidade Básica de Saúde do Município de Porto 

Alegre/RS utilizam para cuidar de si e avaliar o grau de sobrecarga em relação à sua condição de 

cuidador. 

METODOLOGIA 

O estudo utilizou-se de abordagem qualitativa, com característica descritiva e exploratória. 

Foram incluídos na pesquisa apenas os cuidadores familiares de pacientes cadastrados no PAD com 

idade superior a 18 anos, que aceitaram o uso de gravador durante a entrevista e que não 

apresentavam algum problema de saúde que inviabilizasse a entrevista. 

No período de realização do estudo, estavam cadastrados no PAD 16 usuários, sendo que 

apenas 10 possuíam o familiar como cuidador principal. Apenas uma cuidadora não participou do 

estudo, por motivo de estar com um problema de saúde que inviabilizou a entrevista. As entrevistas 

foram realizadas pela pesquisadora no domicílio dos cuidadores, após contato e agendamento 

prévio, considerando a disponibilidade de tempo do cuidador. 

Para conhecer os sujeitos da pesquisa e o seu grau de sobrecarga, foi desenvolvida uma 

tabela com as seguintes informações: nome fictício, idade, parentesco, profissão, tempo como 

cuidador, grau de dependência do familiar cuidado e nível de sobrecarga do cuidador. 

Em relação ao grau de dependência do familiar cuidado, foi considerado com dependência 

total o indivíduo que não conseguia realizar os próprios cuidados básicos, como, por exemplo, 

caminhar, tomar banho e fazer sua comida, sendo totalmente restrito ao domicílio. A dependência 

parcial foi considerada quando o ser cuidado conseguia manter seus cuidados básicos, mas com o 

auxílio do cuidador, locomovendo-se com dificuldade e mantendo certa dificuldade de sair do 

domicílio. 

Para avaliação do nível de sobrecarga dos cuidadores, foi utilizada a escala Zarit-Burden 

Interview essa escala é composta de 22 itens que avaliam a relação cuidador-paciente, a condição 

de saúde, o bem-estar psicológico, finanças e vida social. A escala de respostas varia de 0 a 4, de 

acordo com presença ou intensidade de uma resposta afirmativa (0=nunca, 1=raramente, 

2=algumas vezes, 3=freqüentemente e 4=sempre).10 

A exceção é o último item, no qual o entrevistado é questionado se está se sentindo 

sobrecarregado no papel de cuidador e as respostas são: 0=nem um pouco, 1=um pouco, 

2=moderadamente, 3=muito, 4=extremamente. O escore total da escala varia de 0 a 88, quanto 

maior o escore, maior a sobrecarga. 
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Para captação das informações as estratégias utilizadas pelos cuidadores familiares para o 

autocuidado, foi utilizada a seguinte questão: O que o (a) senhor (a) faz para cuidar da sua saúde?. 

Os entrevistados tiveram a liberdade de discorrer sobre as atividades que eles estavam realizando 

ou não para manterem-se saudáveis.  

Após a realização das entrevistas, que duraram em média 30 minutos, foi realizada a 

transcrição na integra por uma das pesquisadoras. Os sujeitos foram identificados pelos seguintes 

nomes: Bento Gonçalves, Chiquinha Gonzaga, Napoleão, Monalisa, Princesa Isabel, Maria Bonita, 

Evita Perón, Anita Garibaldi, e Carlota Joaquina. O período de coleta de dados foi de fevereiro a 

abril de 2008. 

Através da técnica de análise de conteúdo, as informações qualitativas foram interpretadas e 

separadas por questões correspondentes, buscando-se uma lógica de raciocínio que possibilitasse a 

compreensão de cada fenômeno expressado nas falas e que fosse coerente com o pensar dos 

respondentes.11 Assim, iniciou-se um processo de sucessivas leituras, até a formulação de unidades 

temáticas.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Grupo Hospitalar Conceição, pelo Ofício de 

número 199/07. Os participantes foram informados da sua liberdade de participar da pesquisa ou 

não, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.12-13 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conhecendo o perfil dos cuidadores do programa de assistência domiciliar da unidade de saúde 

Ao observar o gênero, contata-se a predominância do sexo feminino, corroborando com os 

achados na literatura consultada, que aponta algumas características em relação aos cuidadores 

familiares que, no geral, são mulheres, mães, esposas e filhas, destacando o papel da mulher como 

cuidadora na nossa cultura.14-15  

A faixa etária dos cuidadores variou entre 37 anos para o mais novo e 84 anos para o mais 

idoso. Esses resultados se assemelham a de outros estudos, encontrando-se a maioria dos sujeitos 

na faixa etária de adulto de meia idade e adulto idoso.15-16 

Quanto à ocupação do cuidador, constatou-se a predominância de pensionistas e 

aposentados, que possivelmente está relacionada com a faixa etária dos cuidadores. Percebeu-se, 

porém, que um dos cuidadores, apesar de aposentado aos 64 anos de idade, voltou a trabalhar a 

fim de aumentar a renda da família. 

A maior parte dos cuidadores entrevistados envolveu cônjuges e filhas. O grau de parentesco 

em geral tem uma influência decisiva na escolha do cuidador, destacando-se os cônjuges e os 

filhos. Geralmente os cônjuges são os primeiros a assumirem os cuidados movidos pelo sentimento 

de “obrigação matrimonial”, assumido pelo casamento. A responsabilidade de cuidar em geral só é 

transferida aos filhos quando o cônjuge já é falecido ou quando esse não pode desempenhar o 

papel de cuidador.17 
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O tempo como cuidador variou entre sete meses a 26 anos. Este resultado reforça a idéia de 

que não há um tempo limite para desempenhar esse papel, pois esta variável depende tanto das 

características do familiar cuidador quanto do familiar cuidado. A equipe de saúde deve estar 

preparada para assistir o cuidador familiar, pois, os cuidadores podem ter mais problemas de saúde 

que pessoas da mesma idade que não desempenham essa função.18 

Em relação à sobrecarga do cuidador, os resultados desse estudo foram: dois cuidadores com 

sobrecarga pequena ou nenhuma, três cuidadores com sobrecarga leve a moderada e quatro 

cuidadores com sobrecarga moderada a severa. Achados na literatura, dizem que a sobrecarga do 

familiar cuidador em geral está relacionada ao estresse emocional e condições econômicas das 

famílias.14 

Após submeter às entrevistas à técnica de análise de conteúdo, foi possível extrair delas três 

unidades temáticas: Cuidando da sua doença; Cuidador e a Saúde Mental; e Cuidador e o Cuidado 

Integral. 

Cuidando da sua doença 

Vários sujeitos colocaram em evidência que o cuidado consigo, estava estreitamente ligado à 

presença de alguma doença já estabelecida e diagnosticado por um profissional de saúde, tanto 

que, após realizar a pergunta que guiou a entrevista, a primeira categoria de resposta que 

apareceu estava relacionada com a presença de algum diagnóstico médico ou queixa.  

Tenho prolapso valvular mitral, desvio de septo e artrose nos joelhos. (Carlota Joaquina) 

Não tenho nenhum problema de saúde, mas também não faço nenhum exame pra saber, mas 
sinto muita dor na coluna. (Anita Garibaldi) 

 Tenho pressão alta e por causa da pressão alta tive um infarto. (Chiquinha Gonzaga) 

Percebe-se, pelas respostas fornecidas pelos sujeitos, que a saúde está muito ligada a 

questões relacionadas ao corpo (físico), às dores ou às limitações produzidas pelos problemas de 

saúde citados.  

O cuidador familiar, ao assumir os cuidados diários com o paciente, se expõe de maneira 

prolongada aos diferentes estressores presentes na situação de cuidador, levando-o a desenvolver 

problemas de saúde semelhantes ao do familiar para quem ele provê os cuidados, tais como: 

hipertensão arterial, artrose, processos dolorosos, entre outros e/ou o agravamento de problemas 

de saúde prévios.19 

As atividades desenvolvidas para cuidar de si estão ligadas ao problema de saúde relatado. 

São, em grande parte, atividades voltadas para necessidades imediatas e pontuais. Como 

percebemos, atividades centradas na doença e na queixa do momento. 

Eu ando cansada, me sinto doente. Não estou fazendo nada para cuidar da minha saúde. 

Quando a coisa aperta, eu procuro o posto, quanto sinto dor na coluna. (Evita Perón) 

Agora no momento não faço nada. Só vou ao oftalmo, porque tenho que ir. Não faço mais 

nada. Tomo meu remedinho da pressão. (Princesa Isabel) 
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Ah, não! Eu vou ao médico periodicamente. Assim, quando vejo que o troço não tá bom, aí eu 

procuro o médico. (Napoleão) 

A enfermeira já marcou um exame preventivo de câncer pra mim, mas eu não fui, acho que já 

faz anos. Eletro do coração eu só faço quando tenho dor no peito. (Anita Garibaldi) 

Não vou ao posto para cuidar da pressão alta ou do diabetes. Eles me deram remédios eu vou 

tomando, mas a minha pressão tá sempre alta [...] Procuro bastante o posto de saúde para 

me cuidar. Tenho uma coceira no corpo há mais de 30 anos e nunca passa. (Bento Gonçalves) 

No dia a dia da UBS incluída no estudo, encontramos, com certa freqüência, os cuidadores 

demandando atendimento para ações pontuais em relação ao cuidado com sua saúde. Apesar da 

existência do PAD, cujo objetivo incluí a assistência à saúde do familiar cuidador, observou-se que 

o programa não estava atendendo as necessidades de cuidado desse sujeito de forma resolutiva. 

A partir das informações fornecidas pelos cuidadores, verificou-se que o engajamento deles 

em relação ao processo de cuidar de seu familiar é priorizado, deixando o autocuidado e seus 

desejos em segundo plano. O cuidar de si ou o autocuidado são atitudes e comportamentos que a 

pessoa tem em seu próprio benefício, com o objetivo de promover saúde, preservar, assegurar e 

manter a vida com qualidade.9 

As atividades de promoção e prevenção em saúde são relatadas como raras na vida dos 

cuidadores deste estudo, seja por falta de tempo, de outras pessoas para dividir a tarefa de cuidar 

ou porque muitos se vêem como sendo as únicas pessoas capazes de oferecer o cuidado adequado 

para seu familiar. 

Eu até tenho vontade de cortar o cabelo, fazer as unhas no final de semana. Eu até tenho 

vontade, mas acontece que, como eu digo, são poucas as pessoas pra me ajudar. (Princesa 

Isabel) 

Gostaria de fazer fisioterapia e musculação, por causa da coluna, mas precisa de tempo e 

dinheiro. (Evita Perón) 

Verifica-se que o cuidado com a aparência, o cuidado da espiritualidade, o cuidado em fazer 

coisas que lhes proporcionem prazer, satisfação e contentamento ficam sempre para depois, não 

são relevantes enquanto essas pessoas se mantiverem no papel central de cuidador. 

O cuidador, ao se colocar em segundo plano, contribui para que o seu bem-estar psicológico, 

físico e social diminua, acarretando também a diminuição da eficácia do seu papel como 

cuidador.19 

 O ideal é o cuidador manter um equilíbrio entre os cuidados consigo e os cuidados 

fornecidos ao familiar dependente. Afinal, nunca se sabe ao certo quanto tempo pode durar a 

atividade de cuidador familiar, mas sabe-se que a energia que se dispensa no primeiro momento 

diminui, conforme o passar dos anos. 
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Cuidador e a saúde mental 

Identifica-se que os cuidadores, com o passar do tempo, acabam esquecendo ou 

negligenciando os cuidados com sua saúde mental. Deixam muitas vezes de valorizar momentos de 

lazer com a família e com os amigos, pois se sentem desconfortáveis em dividir suas angústias, 

medos e frustrações. Em nenhum momento da entrevista com os cuidadores, os mesmos citaram os 

profissionais da saúde como rede de apoio para essa demanda de saúde, mas referenciaram o 

profissional médico, como o profissional que procuram mais freqüentemente, com o objetivo de 

tratar algum problema pontual, como, por exemplo, dor na coluna, crise hipertensiva, etc. 

Eu procuro ter força interior, mental. Eu acho que meu problema maior é mental [...] Eu tô 

muito nervosa [...] não procuro ajuda, porque, quando eu procuro, eu começo a chorar e as 

pessoas que eu procuro não me entendem, acham que isso é uma negatividade [...] o que me 

desespera é a saudade que já começa a participar da minha vida, porque para mim vai ser 

uma grande perda, eu nunca aceitei. Lá no fundo, eu digo pra ti, perder eu acho que deveria 

sempre ser de outra forma, mas eu acho que não é. (Carlota Joaquina) 

Não tenho muito com quem conversar, desabafar. Tenho minha família aqui, mas tem coisas 

que não falo para minha mãe para não preocupar [...] Já usei remédio para depressão 

antigamente, mas, no que me sinto bem, eu paro. Meu filho fez acompanhamento psicológico 

por causa do acidente do meu marido e, aí, eu ia junto. (Evita Perón) 

A equipe de saúde precisa estar preparada para prestar uma escuta efetiva aos cuidadores. 

Essa escuta caracteriza-se pela compreensão da equipe em relação às vivências, a partir do 

significado que o outro tenta emitir e da interpretação dele sobre elas. Foucault identificou a 

escuta, a dialética, o cuidado com o corpo e o exame da consciência como ferramentas para o 

cuidado de si.20-21 

As falas de Carlota Joaquina e Evita Perón expressam claramente a necessidade de suporte 

emocional que os cuidadores precisam para se fortalecer. Isso mostra que eles precisam ser 

cuidados, tanto quanto os seus familiares enfermos. 

Para minha saúde mental, tomo os antidepressivos, porque sem eles acho que não daria. 

(Anita Garibaldi) 

[...] eu até tenho vontade [sair final de semana, ter atividades de lazer], mas, como eu digo, 

são poucas as pessoas pra me ajudar [...] Vou te ser sincera, que melhoraria meu nível de 

estresse. Então, onde eu estivesse com a cabeça um pouco mais tranqüila, eu acho que eu ia 

me sentir bem mais tranqüila. (Carlota Joaquina) 

O estresse do cuidador imediato é grande e ele necessita manter sua integridade física e 

emocional, para planejar maneiras de convivência. Entender os sentimentos e aceitá-los como um 

processo normal de crescimento psicológico talvez seja o primeiro passo para a manutenção de uma 

boa qualidade de vida.9 

A sobrecarga do cuidador é um fenômeno multidimensional que envolve alterações no estado 

físico, no estado emocional, desequilíbrio entre atividade e repouso, e enfrentamento individual 

comprometido.19 
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Dessa forma, faz-se necessária uma assistência profissional direcionada à sua resolução ou à 

minimização desses problemas. O suporte social é uma estratégia que contribui para a manutenção 

da integridade física e psicológica do cuidador. 

Para Silva, os cuidadores sofrem porque são duros consigo, acabam sofrendo mais pelo 

aspecto emocional do que pelos aspectos práticos do atendimento. A divisão de tarefas, além de 

aliviar a sobrecarga física de quem cuida, auxilia também na saúde mental, pois possibilita ao 

cuidador ter tempo para realizar outras atividades de seu interesse.22 

Cuidador e o cuidado integral 

A integralidade do cuidado busca cuidar do ser humano inserido na sua realidade social, 

levando em consideração a subjetividade do sujeito e do processo de cuidar.23 

Dissociar o corpo da mente, resolver problemas pontuais, deixar o corpo chegar ao extremo 

do cansaço e sofrimento psíquico são atitudes tomadas por alguns dos cuidadores. Já outros 

encontram na atividade física e na alimentação formas de melhorar a qualidade de vida e prevenir 

agravos à saúde. 

Levanto e tomo café com dieta dada pela nutricionista. Depois saio a caminhar por uma hora 

e meia. (Bento Gonçalves) 

Estou fazendo caminhada. Estou caminhando todo dia uma hora, 40 minutos, depende do 

espaço. Estou fazendo todo dia, eu gosto de caminhar. [...] Os passeios que eu faço é bom, 

porque vejo pessoas, converso com pessoas, mas fico preocupado com ela. (Napoleão) 

Agora faço caminhada de vez em quando. Quero ver se eu volto a caminhar todos os dias. 

(Chiquinha Gonzaga) 

A condição física encontra-se positivamente ligada à saúde mental e ao bem-estar. Nos casos 

de depressão do tipo moderado-grave ou grave e severa, a atividade física serviria de complemento 

ao tratamento medicamentoso. Além dos benefícios fisiológicos, acarreta benefícios psicológicos, 

tais como: melhor sensação de bem-estar, humor e autoestima, assim como redução da ansiedade, 

tensão e depressão.24 

 Outros sujeitos vêem no trabalho e nos grupos oferecidos pelo serviço de saúde de sua 

referência espaços de promoção de qualidade de vida, de troca de experiências, e uma 

oportunidade de estar cuidando de maneira integral da sua saúde. 

Eu transferi todo meu cansaço, mal-estar e depressão para os estudos. Mentalmente, meu 

trabalho veio pra me ajudar, pois saio e consigo pensar em outras coisas. (Evita Perón)  

O curso de cuidadores do posto ajudou, pois ouvir os outros também ajuda. (Anita Garibaldi) 

Vir no grupo [Fazendo Arte] me ajuda a me distrair. (Monalisa) 

A participação em grupos e/ou cursos de cuidadores ou a inserção dos cuidadores em algum 

grupo já existente no serviço de saúde pode vir a trazer benefícios a curto prazo para a saúde dos 

cuidadores, pois possibilitam a ampliação da rede de apoio, além de ser um espaço de troca, 

escuta, fala e promoção do bem-estar. 
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Os grupos direcionados aos cuidadores são espaços importantes, onde acontecem trocas de 

experiências, ensinamentos e aprendizagem sobre a arte de cuidar, possibilita aos cuidadores 

conversarem sobre suas angústias, medos, dúvidas e dificuldades. Compartilhar experiências traz 

alívio, pois assim o cuidador percebe que não está sozinho e que suas experiências podem ser 

valiosas para outros cuidadores.9 

A troca de experiências que acontecem nos grupos possibilita a inter-relação e a 

conscientização dos cuidadores em relação a algumas atitudes negligentes para consigo, que podem 

ser devido à falta de motivação, levando-os ao desinteresse em cuidar de si.25 

Os serviços de saúde, em especial aqueles que possuem ações de assistência domiciliar como 

o PAD das UBS, precisam ter sensibilidade ao lidar com o cuidador, auxiliando-o a prestar um 

cuidado adequado, criando espaços para sua inserção em atividades que contribuam para a redução 

de danos e agravos a saúde. Disponibilizar informações sobre como realizar adequadamente o 

cuidado com seu familiar, assistência à saúde e fornecer apoio físico e emocional aos cuidadores 

são algumas das maneiras mais importantes de ajudar, pois preparam o indivíduo para controlar a 

situação em que se encontra.  

Além disso, as equipes de saúde deverão desenvolver ações intersetoriais com a participação 

da comunidade, para planejarem ações que busquem melhorar a qualidade de vida das pessoas 

dependentes e dos cuidadores.15,16 

CONCLUSÃO 

Com a mudança de paradigma no cuidado aos pacientes com problemas crônicos, e, por ser o 

domicílio um local com baixo custo estrutural para o sistema de saúde e que mantém a privacidade 

e estimula os vínculos familiares aos indivíduos, acredita-se que a demanda pelo Programa de 

Assistência Domiciliar aumentará em vários locais, assim como aumentou significativamente a 

procura, nos últimos dois anos, no serviço de saúde onde foi realizado o estudo. 

A experiência de assumir os cuidados diários com um familiar doente e dependente coloca o 

familiar cuidador em situações de tarefas exaustivas e estressantes, seja pelo envolvimento 

emocional e físico, como também, pelas relações afetivas anteriores ao adoecimento. 

O processo de cuidar no domicílio faz com que a família assuma uma importante parcela dos 

cuidados de saúde de seus familiares. Os profissionais de saúde deverão perceber esses cuidadores 

como um cliente que merece ser incluído criteriosamente nas suas ações e planejamentos de 

saúde, pois ele não pode ser visto apenas como um executor de atividades. 

O cuidar no domicílio realizado pelos profissionais da saúde, através do Programa de 

Assistência Domiciliar, contribui significativamente para a prática profissional, pois os estimula a 

refletir, provocando mudanças positivas na forma de cuidar.  

Neste estudo, verificou-se que existe a necessidade de incluir os cuidadores familiares nos 

planos de cuidado da equipe de saúde, pois, em grande parte, eles se encontram sobrecarregados, 
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ao ponto de estarem negligenciando cuidados essenciais e básicos para a manutenção da sua saúde, 

o que, conseqüentemente, acarretará prejuízos também para a saúde do familiar assistido por eles. 

 Desejamos que este artigo venha ajudar as equipes de saúde que trabalham com a 

assistência domiciliar a repensarem sobre as ações dirigidas aos cuidadores familiares, assumindo 

novos contornos; entendendo que o cuidador, por assumir uma tarefa que muitas vezes não foi 

planejada para si e devido à enfermidade do seu familiar, ele também se torna fragilizado e 

necessitado de cuidados. 

A partir dos resultados obtidos, pretendemos contribuir para a elaboração de estratégias e 

intervenções que favoreçam a manutenção da saúde dos cuidadores, contribuindo, dessa forma, 

para um cuidado integral, universal e humanizado das famílias assistidas pelo PAD.  
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Avaliar a evolução da demanda de saúde bucal no município de Amaral Ferrador – Rio Grande do Sul, através de uma 
série histórica, contemplando o período entre 2000 e 2007, e contribuir para o dimensionamento do esforço para 
universalização da cobertura de saúde bucal em pequenos municípios. Este é um estudo de avaliação de dados 
secundários, contidos em base de dados do Ministério da Saúde do Brasil. A população de referência foram os 
moradores da localidade estudada. A coleta de dados para caracterização da demanda atendida foi feita pela utilização 
de indicadores de saúde bucal. Houve um aumento rápido e considerável no número de Procedimentos Individuais 
Básicos e no indicador de 1ª Consulta Odontológica Programática. Observou-se uma redução relativa no indicador de 
Proporção de Exodontias, embora o número de procedimentos anuais tenha se mantido estável ao longo do período. 
Também foi observada uma variabilidade na freqüência de Procedimentos Coletivos. Houve um aumento constante da 
cobertura populacional das ações de Saúde Bucal, em boa parte devido ao aumento de procedimentos individuais.  
Descritores: saúde da família; necessidades e demandas nos serviços de saúde; sistemas de informação; serviços de 
saúde bucal. 
 
 
To assess the trends of demand of oral health in the municipality of Amaral Ferrador, southern Brazil, through a 
historical series, from 2000 to 2007, and to contribute to establish the effort to reach the universal coverage of oral 
health in small municipalities. This study is a review of secondary data, contained in the database of the Ministry of 
Health of Brazil. The reference population was residents of the locality studied. To data collections to characterize the 
demand were used oral health indicators. The results showed a considerable increase in the number of Individual Basic 
Procedures and in indicator of 1st Dental Consultation. The proportion of tooth extractions showed a relative reduction 
regarding the total dental procedures, despite the stability in the number of annual dental extractions (around 600) 
observed along the period. It was also identified a remarkable variability in the frequency of Collective Procedures. 
There was a constant increase of the population coverage of the procedures of Oral Health, especially related to the 
increase of individual procedures.  
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Evaluar la evolución de la demanda de salud bucal en el municipio de Amaral Ferrador - Rio Grande do Sul, por una 
serie histórica, contemplando el período comprendido entre 2000 y 2007, y contribuir al esfuerzo para la 
universalización de la cobertura de salud bucal en pequeños municipios. Este es un estudio de evaluación de datos 
secundarios, que están en la base de datos del Ministerio de la Salud de Brasil. La población de referencia fueron los 
habitantes de la localidad estudiada. La coleta de datos fue hecha por la utilización de indicadores de salud bucal. 
Hubo un aumento en el número de Procedimientos Individuales Básicos y en el indicador de la primera consulta 
odontológica programática. Se observó una reducción en el indicador de proporción de extracciones aunque el número 
de procedimientos anuales tenga se mantenido estable. También fue observada una variabilidad en la frecuencia de los 
procedimientos colectivos. Hubo un aumento constante de la cobertura de la población de las acciones de Salud Bucal, 
en gran parte debido al aumento de los procedimientos individuales.  
Descriptores: salud de la familia; necesidades y demandas en los servicios de salud; sistemas de información, servicios 
de salud bucal. 
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INTRODUÇÃO 

A inserção das Equipes de Saúde Bucal (ESB) no modelo da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) veio para fortalecer os esforços de universalização da assistência odontológica no serviço 

público.1 

Além do atendimento ambulatorial, as ESB orientam-se à integração da educação, promoção 

e prevenção de saúde. As evidências mostram uma ampliação da cobertura populacional de Saúde 

Bucal, destacando os benefícios sociais da combinação entre ESB e ESF.2 

A proporção da população brasileira que nunca consultou um dentista mostrou redução de 

18,7% em 1998 para 15% em 2003.3 

Esta redução seria justificada pela mudança de prestação de serviços de saúde bucal no 

Brasil, que historicamente era de baixa complexidade, mutiladoras, de acesso restrito e curativas. 

Situação que vem se modificando nos últimos anos, com a integração das ESB na ESF.2 

Apesar disso, a capacidade de resposta dos serviços odontológicos públicos parece ainda 

limitada. Barros4 ao avaliar as desigualdades nos serviços odontológicos no Brasil, verificou que o 

SUS é responsável por apenas 24% dos atendimentos odontológicos. 

Para avaliação do sistema de saúde, a utilização de sistemas de informação de saúde é uma 

forma de aproveitamento de dados secundários de coleta continuada, oportunidade de fazer a 

comparação em diferentes âmbitos, identificação de problemas e melhoria de sua qualidade, 

facilitar a tomada de decisão dos profissionais da saúde e gestores.5 

O Sistema de Informação Ambulatorial (SIA-SUS) possui a vantagem de ter abrangência 

nacional e permitir agregar informações até as Unidades Básicas de Saúde, porém apresenta 

problemas de qualidades dos registros, em boa medida decorrente da ênfase na produtividade. 

Portanto, sua utilização seria mais adequada para a análise quantitativa dos procedimentos 

realizados num determinado período.1;6-7 

Entretanto, ainda são escassas as avaliações do desempenho das ESB e a utilização de 

instrumentos como o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), o Sistema de Informações 

Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS) e o Pacto de Indicadores para esta finalidade, apesar das 

recomendações do Ministério da Saúde. Em conseqüência, a tomada de decisões em relação aos 

serviços de saúde ainda é pouco baseada em evidências científicas.1;5-6 

OBJETIVO 

O presente artigo teve como objetivo avaliar a demanda atendida pelas Equipes de Saúde 

Bucal no período de 2000 a 2007, no município de Amaral Ferrador, RS, que possui cobertura total 

pela Estratégia de Saúde da Família. 
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METODOLOGIA 

Realizou-se um estudo de avaliação de dados secundários de demanda da série histórica de 

práticas de saúde bucal efetuadas no período de 2000 a 2007, no município de Amaral Ferrador - 

Rio Grande do Sul, através de dados obtidos no SIA-SUS.  

A população de referência deste estudo é compreendida por todos os residentes no município 

de Amaral Ferrador neste período, variando entre 5.740 a 5.592 indivíduos. A amostra do estudo 

incluiu 9.120 procedimentos coletivos e 21.508 procedimentos individuais.  

Os dados referentes aos procedimentos odontológicos especializados inexistem, pois estes 

não são disponibilizados no município. Tais informações constavam na base de dados do SIA-SUS, do 

Ministério da Saúde, o DATASUS.8 

A coleta de dados foi realizada em janeiro e fevereiro de 2009. As variáveis em estudo foram 

os procedimentos odontológicos em atenção básica, subdivididos em grupos: 1) Procedimentos 

coletivos; 2) Procedimentos individuais preventivos; 3) Dentística básica; 4) Odontologia cirúrgica 

básica; 5) Periodontia.7 

Todas as informações adquiridas foram compiladas no banco de dados no programa Microsoft 

Office Excel e analisadas através da construção dos indicadores de saúde, taxas e coberturas, a 

cada ano da série histórica.  

Dentre os indicadores, foram avaliados o Indicador de Procedimentos Odontológicos Básicos 

(razão do número de procedimentos odontológicos básicos individuais pelo total da população 

residente - foi comparando aos parâmetros do Ministério da Saúde, com valores pactuados entre 0,4 

e 1,6 procedimentos/habitantes/ano9-10).  

Assim como, o número de procedimentos odontológicos básicos individuais, número de 

procedimentos coletivos, número de procedimentos odontológicos básicos por grupos de diferentes 

tipos de práticas, indicador de proporção de exodontias (calculado através divisão do número de 

Exodontias no ano pelo número de Procedimentos Odontológicos Básicos Individuais no mesmo 

período, multiplicado por 100 - pactuado no valor de 8%, pela Secretaria Estadual de Saúde em 

20062).7 

Outros indicadores foram o número absoluto de Exodontias, taxa de Exodontias a cada 100 

habitantes (calculada a partir da divisão do número de Exodontias pelo número da população 

residente maiores de 14 anos, multiplicado por 100), cobertura de 1ª Consulta Odontológica 

Programática (calculada pela divisão do número total de 1ªs consultas realizadas no município em 

determinado ano pela população total do município e multiplicados por 100 - não possui parâmetro 

mínimo e máximo estabelecido pelo Ministério da Saúde, porém é pactuado anualmente com a 

Secretaria Estadual de Saúde).2;9;11 

O projeto foi examinado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Pelotas, sob o protocolo nº 025/08, de acordo co a Resolução 

196/96 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, em um projeto único do curso de 
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Especialização Multiprofissional em Saúde da Família, denominado Avaliação de serviços em 

Unidades Básicas tradicionais e com Estratégia de Saúde da Família e diagnóstico da situação de 

Pelotas e região. 

RESULTADOS 

Observou-se um aumento constante na cobertura do atendimento ambulatorial de saúde 

bucal em Amaral Ferrador no período estudado. A razão de procedimentos básicos por habitante 

aumentou mais de cinco vezes em oito anos, superando em 2004 o limite mínimo definido no Pacto 

da Atenção Básica.  

Considerando que os parâmetros das Ações Básicas em Odontologia procedimento/habitante/ano, 

no qual os devem ficar entre 0,4 a 1,6, em 2007, chegou-se ao valor de 1,17, próximo do limite 

máximo (Figura 1). 

Figura 1 – Indicador de procedimentos básicos e parâmetros do número de procedimentos – Amaral Ferrador, RS 
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Todos os tipos de procedimentos individuais mostraram um forte e consistente crescimento, 

que passaram de 1.344 procedimentos em 2000 para 6.518 procedimentos em 2007. O número de 

procedimentos preventivos aumentou mais de 50 vezes na série histórica.  

Ainda assim, no final de 2007 eram duas vezes menores do que os procedimentos de 

dentística e praticamente iguais aos procedimentos cirúrgicos. Os procedimentos periodontais 

passaram de zero para 1730 no período (Tabela 1). 

O número anual de procedimentos de exodontia mostrou estabilidade no período, oscilando 

em torno de 600. A exceção foi o ano de 2004, quando houve uma redução mais pronunciada nas 

exodontias, que voltaram a aumentar a partir deste ano.  

O aumento expressivo no número de atendimentos odontológicos básicos individuais fez com 

que a proporção de procedimentos de exodontia diminuísse em relação ao número de 

procedimentos totais.  
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Em 2002, dos 1.657 procedimentos odontológicos básicos individuais, 1.063 eram 

procedimentos cirúrgicos, dos quais 625 eram de exodontia de dentes permanentes. Já em 2007, 

1.186 dos 6.518 procedimentos odontológicos básicos individuais eram cirúrgicos, dos quais 668 

eram exodontias de dentes permanentes. (Tabela 1). 

Tabela 1 – Procedimentos individuais por grupo – Amaral Ferrador, RS 
Ano Procedimentos 

Preventivos 
Procedimentos em 
Dentística 

Procedimentos 
cirúrgicos 

Procedimentos 
Periodontais 

2000 22 455 867 0 
2001 8 248 906 0 
2002 11 324 1063 259 
2003 182 417 972 259 
2004 385 1059 591 347 
2005 510 1290 877 397 
2006 467 1356 861 857 
2007 1221 2381 1186 1730 

Fonte: DATASUS – SIA/SUS 

Outro dado interessante em relação ao indicador de Proporção de Exodontias é que se 

manteve sempre acima de 8%, valor pactuado pela Secretaria Estadual de Saúde em 2006. O valor 

mais aproximado foi em 2007 (10,2%). Em 2000, o indicador apresentou seu valor mais alto (44%). 

Em 2004, o valor caiu drasticamente para 11,0% e, em 2005 e 2006, ficou em torno de 13% (Figura 

2). 

Figura 2 – Variação da taxa de Exodontias por 100 habitantes maiores de 14 anos e do Indicador de Exodontias em série 
histórica – Amaral Ferrador, RS, 2000-2007 
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 O indicador de Cobertura de 1ª Consulta Odontológica, apresentou aumento gradual na série 

histórica, com leve redução em 2005 e 2006. Primeiramente, o aumento de cobertura não resultou 

em maior número de exodontias, o que aumentou foi o número de procedimentos totais, reduzindo 

a proporção de exodontias de cerca da metade para aproximadamente 10% dos procedimentos 

registrados.  

Também se observa neste gráfico que, no município, na medida em que se reduz a proporção 

de exodontias, cresce o indicador de 1ª Consulta Odontológica (Figura 3).  
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Figura 3 – Relação do Indicador de Exodontias e Cobertura de 1ª Consulta Odontológica Programática – Amaral Ferrador, 
RS, 2000-2007 
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Ressalta-se que o número de procedimentos coletivos variou consideravelmente, 

apresentando um valor de 4.270 em 2005 e 11 em 2004. (Tabela 2). 

Tabela 2 – Número de Procedimentos Coletivos a cada ano da série histórica em comparação com o número de 
Procedimentos Odontológicos Básicos Individuais – Amaral Ferrador, RS 

Ano 
Número de Procedimentos Odontológicos 

Básicos Individuais 
Número de Procedimentos Coletivos 

2000 1344 1210 

2001 1162 430 

2002 1657 2088 

2003 1830 46 

2004 2382 11 

2005 3074 4270 

2006 3541 90 

2007 6518 Nenhum registro 

Total 21508 9120 

Fonte: DATASUS – SIA/SUS 

 

DISCUSSÃO 

A avaliação de dados secundários é uma forma rápida e útil de caracterizar o local de 

atendimento, além de recomendada pelo Ministério da Saúde para monitoramento das ações de 

saúde.5 

Entretanto, os problemas de registros nos sistemas de informação são freqüentes nas 

unidades básicas, muitas vezes devido à falta de capacitação dos profissionais de saúde.1  

O Pacto de Indicadores da Atenção Básica, através da Portaria nº 493, de 10 de março de 

2006, afirma-se como instrumento nacional de monitoramento das ações de saúde, com objetivo de 

avaliar a aplicação dos recursos e o impacto na saúde da população. 
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É um instrumento formal de negociação entre gestores, com metas a serem alcançadas para 

indicadores previamente acordados, indicando a intenção de melhora da atenção básica e da saúde 

da população.9;11-12 

Na área de saúde bucal foram definidos indicadores para a avaliação das ações e serviços de 

saúde bucal referentes à atenção básica. Os indicadores pactuados, relevantes para este estudo, 

são cobertura de 1ª Consulta Odontológica Programática, média de Procedimentos Odontológicos 

Básicos Individuais (possibilita análise comparativa com dados epidemiológicos, estimando-se assim, 

em que medida os serviços odontológicos básicos do SUS estão respondendo às necessidades de 

assistência odontológica básica de determinada população), indicador de Procedimentos Coletivos e 

indicador de Proporção de Exodontias.2;11 

A 1ª Consulta Odontológica Programática normalmente depende da iniciativa individual, ou 

seja, parte de uma demanda espontânea, podendo interferir na estimativa do denominador para o 

cálculo dos indicadores de saúde.13 

Além disso, a territorialização da clientela das unidades de Saúde da Família é imperfeita, 

podendo a 1ª Consulta Odontológica Programática ser computada para o mesmo indivíduo diversas 

vezes no mesmo município em serviços diferentes.  

Ainda em relação ao registro incorreto de procedimentos, pode-se pensar que a prática de 

realização de Procedimentos Coletivos no município estudado não é considerada relevante à saúde 

da população, por isso não é corretamente registrada, ou talvez realmente estes procedimentos 

não tenham sido realizados de maneira padronizada.  

De acordo com a Portaria nº 493,11 o Indicador de Procedimentos Coletivos é apresentado na 

forma de razão, sendo uma relação favorável aquela em que os valores estão mais distantes de 0,0 

e próximos de 1,0.12 

Desta forma, não é ideal que o aumento progressivo da realização de procedimentos 

individuais básicos diminua as ações educativas e preventivas, mantendo um modelo cirúrgico-

restaurador caro e pouco resolutivo. A inconstância das atividades coletivas observadas, 

apresentada nos resultados deste estudo, pode indicar a manutenção do número de extrações no 

município reforçam essa suspeita. 

Para a melhoria deste tipo de instrumento de avaliação, os profissionais de saúde precisam 

estar atentos para o preenchimento diário correto de todos os procedimentos e atividades 

realizadas e, também, receber capacitação quanto ao uso das tecnologias de monitoramento.  

A adoção de registros diários pelo próprio profissional, e não por agentes administrativos da 

equipe, faz com que a equipe de saúde tenha subsídios para discutir a atuação de cada um de seus 

membros.1;5;14 

A utilização regular dos sistemas de informação contribui para a melhoria dos registros e 

qualifica a avaliação do desempenho dos serviços e profissionais de saúde.  
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A Proporção de Exodontias em relação aos Procedimentos Odontológicos Básicos Individuais 

tem sido utilizada no Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de demonstrar se o modelo de 

saúde praticado pelo município é de promoção de saúde ou apenas mutilatório.  

A meta pactuada deste indicador para o Estado do Rio Grande do Sul em 2006 foi de 8%. A 

expectativa é que os municípios cuja proporção de exodontias supere 10% apresentem redução 

anual de 1,5 a 2%. No caso do município estudado, a meta parece estar sendo alcançada.2 

O comportamento deste indicador pode revelar a falta de acesso da população aos serviços 

de odontologia, gerando uma demanda acumulada de exodontias, resultado da historia natural da 

cárie dentária, tipo de prática desenvolvida pelos profissionais, falta de investimento do município 

em ações preventivas de longo prazo, tipo de gestão desenvolvida no município que não prioriza 

investimentos em materiais e equipamentos odontológicos para garantir uma prática mais 

conservadora, uma realidade cultural de algumas comunidades que tem como expectativa de uma 

boa estética bucal a extração dos dentes naturais e colocação de prótese total.2 

Haverá possibilidade de aumento no indicador discutido acima em áreas com grande 

demanda de necessidades, principalmente por falta de acesso da população a serviços 

odontológicos em locais com inserção da ESB na ESF.2 

Também, pelo mesmo motivo, nas situações em que determinada população passa a ter 

acesso a serviços odontológicos, como costuma ocorrer na área rural, como no caso do município 

em questão.  

A Figura 3 sugere uma relação inversa entre o aumento de 1ª Consulta Odontológica e a 

redução da Proporção de Exodontias. Entretanto, é preciso considerar que, além do aumento da 1ª 

Consulta, a diversificação dos tipos de procedimentos registrados implica necessariamente na 

redução da representatividade das exodontias na demanda avaliada. Portanto, a redução da 

proporção de exodontias não se deveu à redução no número deste procedimento, mas ao aumento 

de outras ações de saúde.  

Um estudo realizado em Santa Catarina avaliou alguns destes indicadores, nos anos de 2000 a 

2003, também através de dados de banco eletrônico, testando associações entre os Indicadores de 

Saúde Bucal com os Indicadores socioeconômicos dos municípios.  

Os resultados mostraram que: quanto maior a cobertura de 1ª Consulta Odontológica, menor 

a Proporção de Exodontias do município; conforme aumenta a razão de profissionais cadastrados 

pelo SUS em relação à população, aumenta a cobertura de 1ª Consulta Odontológica; enquanto 

aumenta a razão de procedimentos coletivos, reduz a proporção de exodontias em relação ao total 

de procedimentos individuais.15  

Porém, o interessante é que apesar do município estar cada vez mais próximo dos 

parâmetros estaduais no indicador de Proporção de Exodontias em relação aos Procedimentos 

Individuais Básicos, essa “evolução” se dá as custas de outros procedimentos em maior quantidade 

e não a redução no número de extrações indicadas.  
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Isso mostra a fragilidade do indicador recomendado pela Secretaria Estadual de Saúde, assim 

como do modelo de assistencial praticado no município. Avaliar o número absoluto de 

procedimentos de exodontia ou estimar a taxa (relação com a população de referência) poderia ser 

uma forma mais adequada de avaliar a evolução dos procedimentos de exodontia, obtendo-se uma 

comparação mais fidedigna do que o próprio indicador pactuado. O uso da taxa permitiria fazer a 

comparação entre tipos de práticas em municípios de diferentes portes populacionais, o que não é 

possível através do número de procedimentos. 

CONCLUSÃO 

A conclusão que se obtém neste estudo é que, apesar da proposta ser de reorganização, o 

que tem ocorrido é a expansão do serviço de atendimento em livre demanda, vinculado à 

distribuição de um número fixo de fichas de atendimento por profissional, além disso, há uma 

demanda reprimida crescente de atendimento cirúrgico-restaurador. 

Acredita-se que deve haver uma participação da população a respeito de possibilidade de 

mudança na demanda de atendimentos, como por exemplo, agendamentos dos atendimentos.  

Embora haja progressos observados no período, ainda há lacunas importantes a serem 

preenchidas na melhoria da saúde bucal no município. Uma questão que deveria receber atenção, 

tanto de gestores quanto da Equipe de Saúde Bucal, é a realização de procedimentos coletivos, 

principalmente as Escovações Dentais Supervisionadas e as Aplicações Tópicas de Flúor em Gel. 

Estas ações, de acordo com o Caderno de Saúde Bucal5, são a melhor forma de prevenir a cárie em 

grande escala. Desta forma, a necessidade de procedimentos restauradores e de exodontias no 

futuro serão reduzidos, poupando tempo e recursos públicos.  

Dada a implantação recente das ações de saúde bucal no município e em muitos locais do 

país, o artigo poderá contribuir para o conhecimento de seu desempenho, caracterizando os 

diferentes tipos de práticas profissionais.  
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INTRODUÇÃO 

A Atenção Psicossocial foi introduzida pela reforma psiquiátrica como um novo modelo de 

atenção. Essa reforma se caracteriza por um movimento de luta contra o manicômio visando o 

cuidado em liberdade do portador de sofrimento psíquico. 

No Brasil, os princípios que direcionam as ações rumo a desinstitucionalização sofreram forte 

influência do movimento da psiquiatria democrática italiana e estão sistematizados em um 

conjunto de atos legais que norteiam o processo, e que têm tido grande influência na 

implementação das políticas públicas no campo da saúde mental. Esses documentos foram uma 

conquista de todo o movimento social de luta antimanicomial que se instalou no país, num campo 

de interesses divergentes, em que a sua aprovação implicou uma luta e negociação árdua. Podemos 

comprovar isto pelo fato de que a nova legislação nacional só foi aprovada recentemente. 

Em 19 de fevereiro de 2002 surge a portaria 336/2002, classificando em ordem crescente por 

abrangência populacional e por complexidade os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), definindo 

a equipe mínima de profissionais e estabelecendo sua clientela alvo.1 

O movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira busca a substituição do modelo 

hospitalocêntrico de atenção, por uma rede de atenção integral à saúde mental, conferindo maior 

resolubilidade, evitando a necessidade de internação, promovendo a inclusão social dos portadores 

de sofrimento psíquico e qualificando a sua existência. 

Essa rede, de acordo com a legislação em Saúde Mental, é composta pelos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), Ambulatórios de Saúde 

Mental, Hospital-Dia, Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais e a Saúde Mental (SM) na Atenção 

Básica (AB), mas essa realidade ainda não está presente nos municípios brasileiros, pois temos 

ainda a presença de serviços isolados.1 

Hoje, os CAPS, constituem-se como principal serviço na reestruturação do modelo 

assistencial em saúde mental brasileiro. Sendo este o espaço de articulação dentro da rede de 

serviços substitutivos ao modelo asilar com grande relevância para atendimento de sujeito em 

sofrimento psíquicos, transformando-se em um espaço de resgate da dignidade da cidadania para 

estas pessoas. 

A luta, discutida anteriormente, exige a implantação vários equipamentos que respondam 

aos diferentes momentos e necessidades da pessoa. Então, um processo avaliativo dos CAPS deve 

levar em conta que os mesmos, isolados e fora da rede, podem dar respostas parciais não apenas 

devido às suas limitações internas, mas também por não estarem inseridos em uma proposta 

política mais ampla. 

 Sabe-se que ao cuidar do portador de sofrimento psíquico, um conjunto de aspectos deve 

ser considerado, assim, os problemas compreendidos sob o rótulo de “sociais”, como: a falta de 

moradia, de alimento e documentos, entre outros, fazem parte da realidade do serviço. Por isto, o 

trabalho nesta área deve evitar reduzir a complexidade do indivíduo ao seu diagnóstico e trabalhar 



62   

 
 

 

Kantorski LP, Coimbra VCC, Jardim VMR, Ferreira GB, Pinheiro GEW, Almeida L, Franzmann UT, Nadal 
MC. Aspectos relacionados à plasticidade de um centro de atenção psicossocial da região sul do Brasil. 

Rev. enferm. saúde, Pelotas (RS) 2011 jan-mar;1(1):60-68. 
 

de acordo com suas necessidades e situações reais, fomentando a sua participação e de familiares 

na identificação de demandas e na busca de soluções, promovendo efetivamente processos de 

validação social.2 

Este trabalho exige que o serviço adapte técnicas e combine atividades de modo a melhor 

adequar-se ao modo de cuidado diferenciado, levando-se em consideração os escassos recursos e 

aspectos sociais, culturais e econômicos, presentes na vida diária, ou seja, que o serviço apresente 

plasticidade.3 

Neste artigo será abordado a plasticidade, um dos marcadores internos do processo de 

trabalho, considerando como a capacidade que o serviço tem ou não de acolher as demandas para 

além das questões relacionadas a doença, estendendo-se para vida do usuário, ou seja, o cuidado 

diversificado que o CAPS presta a sua clientela envolvendo medicação, acolhimento, a alimentação, 

o quanto o atendimento neste serviço propicia transformações concretas relacionadas as questões 

familiares, sociais, econômicas e relacionais.4 

Para concretizar o cuidado ao portador de transtorno psíquico o CAPS precisa ser muito mais 

que um serviço de saúde, pois a reabilitação psicossocial busca também as transformações sociais. 

OBJETIVO 

O artigo tem o objetivo de identificar os aspectos relacionados à plasticidade de um Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS) da região sul do Brasil. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um recorte da pesquisa de avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial 

realizada na região sul do Brasil – CAPSUL, realizada pela Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Pelotas, a Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul e a Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Foi financiada pelo 

Ministério da Saúde através do Edital MCT-CNPq 07/2005.  

No Estudo de Avaliação Qualitativa de CAPS, foi utilizado o referencial de quarta geração, 

construtivista, responsiva e com abordagem hermenêutico-dialética de Guba e Lincoln adaptado 

por Wetzel.5-6 

Neste estudo avaliamos os CAPS da região sul do Brasil, a partir de entrevistas com usuários, 

familiares e equipe (definidos como grupos de interesse para compor o círculo hermenêutico-

dialético), sendo este um processo construtivista e formativo, que propiciasse que estes sujeitos 

usuários e/ou vítimas do processo avaliativo estabelecessem as prioridades da avaliação e as 

possíveis negociações em torno delas. 

A metodologia empregada para esta análise baseia-se na interpretação qualitativa das 

entrevistas semi-estruturadas realizadas com onze usuários, quatorze familiares e vinte e seis 

trabalhadores, de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Sul do Brasil, localizados no 

município de Alegrete – RS. 
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O município de Alegrete foi selecionado devido a sua trajetória no campo da saúde mental, 

especialmente o da Atenção Psicossocial, pelo fato de se constituir um município sem hospital 

psiquiátrico. Assim, formando uma rede de saúde mental sólida, diversificada e resolutiva. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Pelotas, conforme ofício nº. 014/07 de 16 de abril de 2007. 

O centro de atenção psicossocial 

O CAPS de Alegrete teve início em 1989, faz parte da estrutura física do CAPS uma sala de 

recepção com uma secretaria anexa, refeitório, sala de enfermagem, cozinha, sala com três 

lugares para repouso dos usuários, sala de TV, e uma sala de atendimento individual, três salas de 

oficinas. 

O CAPS II foi gerador de outros serviços substitutivos na rede de saúde mental do município, 

como: CAPSad, CAPSi, Serviço Residencial Terapêutico (SRT), articulações com os serviços de 

fonoaudiologia e fisioterapia. A rede de saúde mental ainda conta com leitos psiquiátricos em 

Hospital Geral, sendo que possui uma coordenação geral dos serviços e em cada unidade existe um 

coordenador específico.  

Em relação às atividades que integram o serviço, as oficinas de saúde mental coletiva, 

ocorrem diariamente, sendo facilitadas a cada dia por um profissional de formação diferente, os 

temas são diversos, privilegiando a integralidade do indivíduo em sofrimento psíquico. Também, 

fazem parte do cronograma de atividades oficinas de trabalhos manuais (tricô, crochê, pintura em 

tecido, desenho em pintura e bordados), possuindo uma variedade de materiais disponíveis, 

atividades na horta, atividades pedagógicas, teatro, yôga, capoeira, grupo de obesidade, grupo de 

alfabetização e oficina de família. 

A reunião do CAPS com a coordenação municipal de saúde mental ocorre uma vez por 

semana, onde são abordados assuntos referentes a toda rede do serviço de saúde mental. Há, 

também reuniões de equipe semanais, com a participação de todos os profissionais, de todos os 

níveis de conhecimento (sejam técnicos de nível superior ou não). Neste espaço são tratados 

assuntos inerentes aos usuários, há um repasse de informações percebidas nas visitas domiciliares, 

questões administrativas, preocupação com a educação permanente da equipe, com a inserção 

social do indivíduo, a organização das atividades internas do serviço, oficinas, articulação com 

outros segmentos sociais como a promotoria pública. 

A equipe profissional compõem-se por dois médicos sendo um psiquiatra e outro clínico, duas 

enfermeiras, quatro técnicos de enfermagem, um acompanhante terapêutico, um assistente social, 

seis psicólogos, um terapeuta ocupacional, sete oficineiros (seis são estagiários pela Prefeitura 

Municipal, com contratos de duração de dois anos) que possuem formação em educação física e 

pedagogia; possui ainda, três profissionais na recepção, uma cozinheira, três funcionários na 

higienização, um motorista e quatro parceiros voluntários (sendo que um deles é nutricionista).  

Apenas três integrantes da equipe não compuseram o grupo de entrevistados, devido ao fato 
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de encontrarem-se afastados do serviço em licença saúde.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O cuidado em saúde mental vem sofrendo várias transformações nos últimos anos, antes 

centrado no hospital psiquiátrico, sem prever nenhum tipo de integração social a esses indivíduos 

portadores de transtorno mental. Porém surge uma nova forma de cuidar, com a Reforma 

Psiquiátrica, que preconiza o cuidado em liberdade, a inserção social e a interação com a família. 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tem um importante papel nesse contexto, pois é 

considerado um dispositivo essencial para a reabilitação psicossocial, sendo um serviço de saúde, 

de modalidade aberta, de cunho comunitário, que visa à reinserção social do sujeito, resgatando 

sua cidadania. 

A equipe do CAPS estudado refere que possui um comprometimento com as transformações 

sociais da vida destes usuários, pois relatam que o CAPS vai além de um serviço preocupado com a 

saúde, integrando questões do cotidiano e buscando melhora na qualidade de vida de cada usuário. 

Evidenciado nas falas a seguir: 

A gente busca situações de geração de renda, orienta a cuidar da casa, construir uma horta, 

estudar, situações bem básicas do dia-a-dia para poder ir melhorando as condições de vida. 

Então, a gente foi somando isso ao nosso trabalho como uma forma de ajudar a pessoa a se 

estruturar melhor emocionalmente, para enfrentar as dificuldades que a vida impõe. [E (1) 

4]. 

A doença deve ser colocada entre parênteses, com isso o olhar deixa de ser exclusivamente 

técnico ou clínico, a pessoa passa a ser o objeto de trabalho, a ênfase não será mais no processo de 

cura, mas no processo de invenção da saúde e de reprodução social do paciente.7 

Os CAPS pretendem estabelecer uma relação serviço/usuário/profissional universal, integral, 

humanizada e resolutiva, na qual o cuidado garante o resgate da subjetividade do sujeito, de suas 

necessidades sociais através de uma ação intersetorial, e contam com a participação da 

comunidade no desenvolvimento de suas ações, garantindo a cidadania dos doentes mentais até 

então excluídos da sociedade.8 

A plasticidade do serviço em relação ao acolhimento das demandas do usuário inclui a 

escuta, ajuda e investimento na autonomia do usuário. Em estudo realizado sobre acolhimento, 

este foi considerado como um espaço de encontro entre usuários/trabalhadores da saúde, e sendo 

uma tecnologia de relação possibilita a interação entre esses sujeitos e o usuário/família, sendo 

objeto do trabalho em saúde, ou seja, percebendo o usuário como cidadão que porta necessidades, 

carências e sofrimentos.6 

Sendo assim, o acolhimento se apresenta como possibilidade de ser uma combinação de 

autonomia e responsabilização dos sujeitos envolvidos. Acolher as demandas do usuário significa 

também investir na autonomia deste. 

 



65   

 
 

 

Kantorski LP, Coimbra VCC, Jardim VMR, Ferreira GB, Pinheiro GEW, Almeida L, Franzmann UT, Nadal 
MC. Aspectos relacionados à plasticidade de um centro de atenção psicossocial da região sul do Brasil. 

Rev. enferm. saúde, Pelotas (RS) 2011 jan-mar;1(1):60-68. 
 

O serviço de saúde mental de Alegrete é como uma mãe [...] Porque são pessoas que apesar 

de todos os acontecimentos, algumas pessoas aqui lutam com coração porque elas se 

importam com a gente [...] se a gente está limpo, passando mal, doente, não tem moradia 

[...] para mim o serviço aqui de saúde mental tem ajudado muito porque eu fui largado pela 

minha família [...] e o serviço de saúde mental vem ajudando com tratamento, psicólogo, 

moradia, apoio, em todos os momentos [...] E acreditam no meu potencial como no de 

qualquer um. [U (1)1] 

 

Escutar significa uma disponibilização do profissional de compreender a fala do usuário, não 

só o que está explícito, mas o que está implícito em seu relato. É também ajudar o usuário a 

entender o que está sentindo, e aliviar seu sofrimento.  

A escuta como instrumento de trabalho estabelece um espaço de troca de informações. O 

espaço de escuta e de relação entre o profissional e o usuário pode contribuir para o alívio do 

sofrimento, para o esclarecimento de dúvidas e para o direcionamento inicial do plano terapêutico 

individual. Nesse sentido a pessoa tem um “modo-de-ser” e também tem um “modo-de-adoecer”, e 

esses modos são únicos, e sobrevêm de circunstâncias criticas.9 

Isso reforça a importância do plano terapêutico ser individual e prover questões singulares de 

cada sujeito, para enfim contribuir com seu protagonismo no processo saúde-doença. 

Na fala do usuário nota-se a importância da construção de um vínculo com o serviço. Criar 

vínculo implica em estabelecer relações mais próximas com o usuário, que sensibilize os 

profissionais com o sofrimento do outro. O vínculo dos profissionais e usuários é reforçado pelo 

comprometimento dos profissionais com o trabalho no CAPS, estando disponíveis para o 

atendimento dos usuários.  

Eu acho ótimo o atendimento [...] o CAPS é quase vinte e quatro horas, embora não fique 

aberto, mas a gente tem o contato e pode entrar em contato estão sempre pronto para 

ajudar a gente. [U (1) 7] 

 A disponibilidade da equipe para atender o usuário fora de hora e nos momentos que este 

precisa, principalmente no caso de crise faz com que o mesmo sinta-se vinculado ao serviço e 

principalmente cuidado, sendo assim, acolhendo de fato o usuário.  

A continuidade da assistência também é uma forma de estabelecer o vínculo e desenvolver o 

autocuidado do usuário, ela pode ser alcançada através do acompanhamento do usuário nos 

diferentes espaços, ou seja, a continuidade vai do cuidado mais simples ao mais complexo e nos 

diferentes campos onde o indivíduo circula.10 

Um fator comprometedor da continuidade do tratamento é a falta de medicação, 

evidenciado nas falas dos sujeitos a seguir:  

Nós notamos a falta de uns remédios [...] deixa mais intranqüilo, porque eles precisam desses 

remédios. [E (1) 9]. 



66   

 
 

 

Kantorski LP, Coimbra VCC, Jardim VMR, Ferreira GB, Pinheiro GEW, Almeida L, Franzmann UT, Nadal 
MC. Aspectos relacionados à plasticidade de um centro de atenção psicossocial da região sul do Brasil. 

Rev. enferm. saúde, Pelotas (RS) 2011 jan-mar;1(1):60-68. 
 

A falta de medicação pode comprometer o tratamento do usuário. Percebe-se que o uso dos 

medicamentos no tratamento psiquiátrico se mantém por meio de uma representação socialmente 

compartilhada, permitindo, assim, adesão significativa da medicação como condição básica de 

tratamento psiquiátrico.11  

No entanto, não se pode centrar o tratamento somente no medicamento (ele é essencial, 

mas não único) precisa-se ter um olhar ampliado e saber que o tratamento também tem o suporte 

nas atividades da vida. 

Os psicofármacos devem ser considerados como parte integrante do arsenal terapêutico para 

o tratamento dos transtornos mentais e não como a única alternativa cabível.12 

Na plasticidade do serviço também se destaca a alimentação. 

Recebo alimentação [...] quando preciso tomo banho café de tarde [...] o alimento é de boa 

qualidade melhor do que em casa [...] o banho que estavam querendo cortar [...] tem umas 

pessoas que são rebelde para tomar banho. [U(1) 3 ] 

As atividades da vida diária se caracterizam pelos cuidados pessoais, em atividades 

realizadas pelo homem no seu cotidiano, tais como: alimentação, higiene pessoal, locomoção, 

comunicação, habilidades manuais e tarefas domésticas.13 

Sendo assim, o serviço quando disponibiliza banho e alimentação deveria contribuir para a 

adaptação e educação do usuário nessas práticas cotidianas da vida.  

No CAPS em Alegrete os usuários utilizam garfos, facas de alumínio e pratos de porcelana, 

isso estimula a auto-estima dos mesmos. 

Nas refeições existe uma relação de contato próximo, pois se sentar junto significa deixar de 

lado as diferenças, e o lugar da refeição é onde o relacionamento é alimentado e o afeto emerge.14 

Não se pode ter postura acolhedora, reflexiva e inovadora sem perceber que o fato de 

compartilhar o alimento mostrando a humanidade do profissional, criando vínculo e fortalecendo-os 

é muito importante principalmente para essa patologia.15  

O alimento, muito mais do que um instrumento para preencher uma necessidade fisiológica, 

deve ser percebido como uma possibilidade - através do comer junto - de transformar o corpo 

doente em corpo sadio, não apenas do ponto de vista físico, mas também do psicológico.15 

As emoções são mobilizadas e reorganizadas em torno da mesa, criando e fortalecendo 

vínculos entre os pacientes, com o terapeuta e com o serviço, facilitando a adesão e motivando 

para o tratamento.15 

CONCLUSÃO 

Nota-se que o CAPS de Alegrete possui uma alta capacidade de cuidar dos usuários, estes se 

sentem em sua maioria acolhidos, escutados, cuidados e inseridos na sociedade. Dessa forma, 

observa-se um comprometimento da equipe com as transformações sociais extrapolando o 
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conhecimento técnico e clinico, contemplando questões além da saúde e da doença, através da 

construção do vinculo, da disponibilidade dos profissionais e da continuidade da assistência. 

Por outro lado, percebe-se que a falta de medicação é prejudicial ao tratamento por ser 

considerada de fundamental importância nesse processo. Por isso, a terapêutica não deve basear-se 

exclusivamente no uso de psicofármacos, é preciso perceber que o tratamento medicamentoso 

deve apenas complementar o tratamento psiquiátrico. 

Além disso, a alimentação, o banho e os afazeres domésticos contribuem no processo de 

adaptação e educação nas práticas cotidianas da vida, caracterizadas pelas atividades realizadas 

cotidianamente pelos usuários. Essas atividades, disponibilizadas pelo serviço de saúde mental, 

colaboram e estimulam os usuários a adquirir autonomia. 

Portanto, o CAPS de Alegrete possui limitações e potencialidades no cuidado em saúde 

mental, destacando-se a capacidade de cuidar, de acolher, de escutar e, principalmente, de 

reinserir os usuários na sociedade. Dessa forma, apesar das dificuldades existentes no serviço, a 

equipe, os usuários e os familiares buscam repensar novas formas de colocar em prática um modo 

de cuidado baseado na liberdade e na construção da autonomia. 
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Descrever o perfil nutricional de idosos hipertensos e diabéticos cadastrados no Sistema HiperDia da Unidade Básica de 
Saúde Simões Lopes, na cidade de Pelotas, RS, Brasil. Trata-se de um estudo descritivo, baseado em dados secundários 
da ficha de cadastro de usuários, incluindo idosos de ambos os sexos. Os dados foram coletados no período de outubro a 
novembro de 2008. A análise do estado nutricional teve como base o Índice de Massa Corporal (kg/m2), segundo a 
classificação recomendada pelo Ministério da Saúde. Dos 273 idosos estudados, 70,4% são do sexo feminino, com faixa 
etária de 60 a 69 anos de idade (52,8%), de cor branca (71,3%) e com 1º grau incompleto (72,1%).  Verificou-se que 
52,3% dos idosos apresentavam excesso de peso, 38,1% peso adequado e 9,6% baixo peso. A alta prevalência de 
sobrepeso nos idosos estudados reforça a necessidade de desenvolver ações preventivas e de orientações nutricionais 
na atenção básica de saúde. 
Descritores: sobrepeso; idosos; hipertensão; diabetes. 
 
 
To describe the nutricional profile of elderly registered in cadastre hipertensos and diabetic in the HiperDia System of 
the Basic Unit of Health Simões Lopes, in the city of Pelotas, RS, Brazil. One is about a descriptive study, based in 
secondary data of the fiche of  register in cadastre, including of both the sexos elderly. The data had been collected in 
the period of October the November of 2008. The analysis of the nutricional state had as base the Index of Corporal 
Mass (kg/m2), according to classification recommended for the Health department. Of the 273 elderly  studied, 70.4% 
are of the  female , with etaria band of 60 the 69 years of age (52.8%), white color (71.3%) and with 1º incomplete 
degree (72.1%). One verified that 52.3% of the elderly presented weight excess, 38.1% adequate weight and 9.6% low 
weight. The high prevalence of overweight in the elderly studied strengthens the necessity to develop preventive and 
primary care guidelines on the nutritional health. 
Descriptors: overweight; aged; hypertension; diabetes. 
 
 
Describir el perfil nutricional de los ancianos hipertensos y diabéticos inscritos en el Sistema HiperDia de la Unidad 
Básica de Salud Simões  Lopes, la ciudad de Pelotas, RS, Brasil. Se trata de un estudio descriptivo, con base en datos 
secundarios obtenidos de la ficha de inscripción, incluidos los ancianos de ambos sexos. Los datos fueron recolectados 
entre octubre y noviembre de 2008. El análisis del estado nutricional se basa en el índice de masa corporal (kg/m2) de 
acuerdo con la clasificación recomendada por el Departamento de Salud. De 273  ancianos estudiados, 70,4% eran 
mujeres, con edades comprendidas entre 60 a 69 años de edad (52,8%), blancos (71,3%) y con escolaridad escuela 
(72,1%). Se encontró 52,3% ancianos con sobrepeso, 38,1% peso adecuado y 9,6% peso inferior a lo normal. La alta 
prevalencia de sobrepeso de ancianos en el estudio refuerza la necesidad de acciones de prevención y orientación 
nutricional en la atención primaria de salud. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento é uma realidade presente na maioria das sociedades. No 

Brasil, estima-se que existam cerca de 17,6 milhões de idosos. Acredita-se ainda, que em 2050 

existam cerca de 2 bilhões de pessoas com 60 anos ou mais no mundo, a maioria vivendo nos países 

em desenvolvimento.1 

O envelhecimento da população reflete uma mudança de alguns indicadores de saúde, como 

a queda da fecundidade e da mortalidade, além do aumento da expectativa de vida. Entretanto, 

cada pessoa pode sofrer influência dos processos de discriminação e exclusão associados ao gênero, 

à etnia, ao racismo, às condições sociais e econômicas, à região geográfica de moradia, entre 

outros fatores.1 

No Brasil, as doenças do aparelho circulatório têm sido as principais causas de óbitos, 

principalmente nas últimas décadas. Dentre elas, a hipertensão é um dos agravos crônicos mais 

comuns e com repercussões clínicas sérias, pois desencadeia uma série de patologias 

cardiovasculares.2 

O diabetes é uma doença crônica que tem tido sua incidência aumentada nos últimos anos, 

inclusive por modificação no estilo de vida da sociedade moderna, que leva às pessoas ao 

desenvolvimento da obesidade, ao sedentarismo e ao consumo desenfreado de uma dieta rica em 

calorias e gorduras.3 

O excesso de peso é recorrente na população idosa, gerando a predominância do desvio 

nutricional sobre a eutrofia. No entanto, o efeito de uma alimentação inadequada, gerada tanto 

por déficit de nutrientes, como por excessos, reflete em um quadro de má nutrição.4 

Em um estudo que descreve o perfil nutricional de idosos, através de dados obtidos pelo IBGE 

identificou 5,7%, de prevalência geral de baixo peso de eutrofia 50,4%, sobrepeso 32,3% e 

obesidade 11,6% da amostra estudada.5 

O gênero feminino apresentou risco 1,32 vezes maior de desenvolver sobrepeso e 4,11 vezes 

maior de obesidade. Além disso, o envelhecimento aumentou o risco de baixo peso e diminuiu o de 

sobrepeso e obesidade.5 

Sendo assim, com propósito de reduzir a morbi-mortalidade relacionada às doenças crônicas, 

o Ministério da Saúde implantou em 2002, o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão e ao 

Diabetes Mellitus. Além disso, foi possível disponibilizar aos estados e municípios, um Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Portadores de Hipertens ão e Diabetes, conhecido por 

HiperDia.1 

Através do Sistema HiperDia é possível descrever o perfil epidemiológico dos pacientes 

cadastrados. Os indicadores de controle de hipertensos e diabéticos podem ser uma ferramenta 

importante para os gestores e planejadores de saúde na formulação e avaliação de políticas 

públicas.2 



71   

 
 

 

Borba TB, Muniz RM. Sobrepeso em idosos hipertensos e diabéticos cadastrados no Sistema HiperDia da 
Unidade Básica de Saúde do Simões Lopes, Pelotas, RS, Brasil. Rev. enferm. saúde, Pelotas (RS) 2011 

jan-mar;1(1):69-76. 
 

Nesta perspectiva, o registro, a utilização e análise de dados é um passo fundamental para a 

verificação da situação real da população exposta que permitira, priorizar atividades de prevenção 

e promoção da saúde, principalmente na atenção primária. 

OBJETIVO 

O estudo teve como objetivo descrever o estado nutricional, por meio da prevalência de 

sobrepeso em idosos hipertensos e diabéticos, cadastrados no Sistema HiperDia da Unidade de 

Saúde da Família (USF) do bairro Simões Lopes, Pelotas/RS. 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 

O período de coleta dos dados foi de outubro a novembro de 2008. 

O estudo foi do tipo e descritivo, a coleta de dados foi através da análise dos dados 

secundários de fichas de idosos hipertensos e diabéticos pertencentes ao Sistema HiperDia 

cadastrados de fevereiro de 2002 até novembro de 2008 pelas três equipes de saúde da família 

pertencentes à Unidade de Saúde da Família (USF) Simões Lopes. 

As fichas dos usuários analisados pertenciam à população de abrangência da USF Simões 

Lopes, onde atuam três equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Nesta unidade há 1.939 

usuários cadastrados dos quais 273 tinham uma idade igual o superior a 60 anos, sujeitos de 

interesse de nosso estudo. 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário, onde constaram 

informações referentes a medidas antropométricas e sócio – demográficas. Este questionário foi 

elaborado com base na ficha de cadastro do Sistema HiperDia. e preenchido a partir dos dados 

secundários da segunda via da ficha do cadastro do Sistema HiperDia, que ficam arquivadas na USF 

correspondente. 

Além da análise do estado nutricional dos usuários idosos foi realizada uma caracterização 

sócio-demográfica dos mesmos. As variáveis coletadas e analisadas foram: sexo, idade, 

escolaridade, cor da pele, situação conjugal e medidas antropométricas de peso e altura.  

Com as variáveis antropométricas, realizou-se o diagnóstico do estado nutricional. Através do 

Índice de Massa Corpórea (IMC), que é obtido dividindo-se o peso (em kg) pela altura (em m) ao 

quadrado. Este IMC é recomendado pelo Ministério da Saúde (MS), com pontos de corte próprios 

para o idoso.  

A classificação utilizada foi a seguinte:  IMC X 22 (baixo peso),  IMC >22 < 27 (eutrófico) e  

IMC ≥ 27 Kg/m² (sobrepeso). 

Neste estudo, houve algumas perdas de dados, pois foi utilizada a segunda via da ficha de 

cadastro do Sistema HiperDia, onde variáveis apresentavam-se com dados incompletos ou ausentes. 

Como por exemplo, a variável situação conjugal que representou 12,4% de perdas. 
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O instrumento com os dados coletados foi então digitado no software EPI-INFO versão 6.04, 

com a checagem automática de amplitude e consistência. Para melhor precisão dos dados, foi 

realizada uma dupla digitação verificando assim possíveis erros. As análises dos dados foram 

realizadas no software STATA 9.0.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), através do protocolo nº 025/08. O estudo é parte 

integrante do projeto de Avaliação de Serviços em Unidades Básicas Tradicionais e com Estratégia 

de Saúde da Família: Diagnóstico da Situação de Pelotas e Região. 

RESULTADOS  

Neste estudo foram avaliados 273 pacientes idosos hipertensos e diabéticos, cadastrados no 

Sistema HiperDia da USF Simões Lopes.  

Identificou-se a predominância do sexo feminino (70,4%), da faixa etária de 60 a 69 anos 

(52,8%), e da idade média de 70,4 anos, com um desvio-padrão de 7,3 anos. A prevalência de 

escolaridade foi o 1º grau incompleto (72,1%) e aqueles que vivem com companheiro representaram 

62,3% da amostra, com predominância da cor de pele branca (71,3%). 

Em relação ao estado nutricional, a partir do IMC analisado, o estudo constatou que 52,3% 

dos idosos estão com sobrepeso e que 9,6% apresentam baixo peso. A tabela 1 apresenta 

características demográficas da amostra de idosos. 

Tabela 1 – Descrição da amostra de idosos cadastrados no Sistema HiperDia da USF Simões Lopes, Pelotas, 2008. 

Variáveis 
N (%) 

Sexo   
Masculino 80 29,6 
Feminino 190 70,4 
Idade   

De 60 a 69 anos 144 52,8 
De 70 a 79 anos 96 35,2 

= 80 33 12,0 
Escolaridade   

Não sabe ler/escrever 41 16,3 
1º grau incompleto 181 72,1 
1º grau completo 23 9,2 
2º grau completo 6 2,4 

Cor da pele   
Branca 186 71,3 

Preta/outra 75 28,7 
Situação conjugal   
Com companheiro 149 62,3 
Sem companheiro 79 33,1 

Vive só 11 4,6 
IMC   

< 22,0 Kg/m² 25 9,6 
22,0 a 26,9 Kg/m² 99 38,1 

= 27 Kg/m² 136 52,3 

Fonte: Cadastro HiperDia, USF Simões Lopes, Pelotas/RS 
 

A tabela 2 apresenta as características do estado nutricional conforme as variáveis 

demográficas dos idosos. As principais características encontradas foram as seguintes: na variável 
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sexo, as mulheres (53,6%) apresentaram maior percentual de sobrepeso e os homens (10,4%),  o 

baixo peso. 

Na faixa etária de 60 a 69 anos de idade (54,8%) o sobrepeso foi entre os idosos com 80 anos 

ou mais, obteve-se 18,7% com baixo peso. 

Os idosos que não sabem ler/escrever e os que apresentavam 1º grau completo, ambos 

representaram 55% dos idosos com sobrepeso. E os pacientes com 2º grau completo (16,7%) foram 

os que tiveram maior índice de baixo peso. 

Nos indivíduos de cor da pele preta/outra (58,9%) obteve-se maior sobrepeso na amostra. E 

os idosos de cor da pele branca (11,2%), apresentaram maior percentual de baixo peso. 

Já os idosos que vivem só (70%), foram os que apresentaram maior percentual de sobrepeso 

da amostra estudada. E os idosos que vivem sem companheiro (10,7%) são os que apresentaram 

maior índice de baixo peso. 

Tabela 2 – Descrição do estado nutricional dos idosos e diabéticos cadastrados no Sistema HiperDia da USF Simões Lopes, Pelotas, 
2008. 

Variáveis 

BP 
= 22,0 
Kg/m² 
N(%) 

PA 
22,0 a 27,0 

Kg/m² 
N(%) 

SP 
= 27,0 
Kg/m² 
N(%) 

Sexo    
Masculino 8(10,4) 32(41,6) 37(48,0) 
Feminino 17(9,4) 67(37,0) 97(53,6) 
Idade    
De 60 a 69 anos 13(9,6) 48(35,6) 74(54,8) 
De 70 a 79 anos 6(6,5) 39(41,9) 48(51,6) 
= 80 6(18,7) 12(37,5) 14(43,8) 
Escolaridade    
Não sabe ler/escrever 6(15,0) 12(30,0) 22(55,0) 
1º grau incompleto 13(7,4) 72(41,4) 89(51,2) 
1º grau completo 1(5,0) 8(40,0) 11(55,0) 
2º grau completo 1(16,7) 2(33,3) 3(50,0) 
Cor da pele    
Branca 20(11,2) 70(39,6) 87(49,2) 
Preta/outra 5(6,8) 25(34,3) 43(58,9) 
Situação conjugal    
Com companheiro 11(7,7) 50(34,7) 83(57,6) 
Sem companheiro 8(10,8) 33(44,0) 34(45,) 
Vive só 1(10,0) 2(20,0) 7(70,0) 

Fonte: Cadastro HiperDia, USF Simões Lopes, Pelotas/RS 

DISCUSSÃO 

É importante salientar que os resultados obtidos são relacionados aos usuários do programa 

HiperDia da USF em estudo e que foram cadastrados no Sistema. 

Com base nos resultados, verificou-se maior freqüência do sexo feminino (70,4%), observado 

também no estudo feito com pacientes do HiperDia.6 

Este fato pode demonstrar que esta população tem mais acesso aos serviços de saúde do que 

os homens, geralmente procurando o atendimento de forma espontânea. Além disso, as mulheres 

tendem a procurar mais os serviços de saúde, devido a suas diferenças biológicas e de atitude em 

relação a doenças.2;7 
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A média de idade encontrada foi de 70,4 anos, semelhante a outros estudos, como o do 

perfil nutricional de idosos freqüentadores de Unidade Básica de Saúde, em Campinas/ São Paulo, 

onde verificou - se a média de 71 anos de idade.4 

Em um estudo sobre aspectos alimentares, nutricionais e de saúde de idosas do Núcleo de 

Atenção ao idoso, do Recife, a média de idade das participantes foi de 69,2 anos, ficando próxima 

à expectativa média de vida do brasileiro.8 

A faixa etária predominante foi de 60 a 69 anos (52,8%), similar a encontrada no estudo 

realizado com idosas, sobre aspectos nutricionais e de saúde (59,4%).8 

Em outro estudo que realizou a caracterização da avaliação nutricional e prevalência de 

doenças crônicas não transmissíveis em idosos, o mesmo grupo etário apresentou percentagem 

maior, de 73,2%.9 

Quanto ao grau de escolaridade, 81,3% dos idosos apresentam até o 1º grau completo. 

Entretanto, percentual menor foi encontrado no estudo sobre os fatores de risco para doenças 

cardiovasculares em idosos com diabetes mellitus tipo 2 (59%).10 

E no estudo realizado sobre distribuição espacial de idosos, aproximadamente 50% dos idosos 

possuíam apenas até o 1º grau completo.11 

De acordo com alguns autores, o conhecimento do nível de escolaridade dos cadastrados no 

HiperDia pode vir a contribuir no planejamento das atividades de educação para o cuidado 

individual e familiar, especialmente auxiliando numa melhora da qualidade de vida.12 

Segundo o IBGE, o número médio de anos de estudos dos idosos é muito baixo, apenas 3,4 

anos.13 

Neste estudo foi encontrado 71,3% dos idosos com cor da pele declarada como branca. Em 

um estudo realizado para analisar os fatores de risco para doenças cardiovasculares em idosos, 

identificou-se que 84% da amostra eram também de cor branca.10 

 Porém, em um estudo de características epidemiológicas de pacientes diabéticos, a cor da 

pele branca não foi predominante, sendo somente 37,3% da população analisada.12 

No que se refere à situação conjugal, a maioria dos idosos vivem com companheiro (62,3%). 

Este percentual é semelhante ao encontrado em outro estudo de população diabética (66,6%), em 

que se encontrou uma estreita relação do sucesso terapêutico com o apoio familiar.12 

O Índice de Massa Corporal (IMC) é uma combinação das medidas de peso e altura, logo é o 

parâmetro mais usado para rastreamento de alterações do estado nutricional entre adultos e 

idosos14 foi utilizado neste estudo, o IMC recomendado pelo Ministério da Saúde, para os idosos.1 

A avaliação do estado nutricional por meio do IMC mostrou a prevalência de sobrepeso 

(52,3%) entre os idosos. Valores próximos (52,4%) foram encontrados no estudo que também avaliou 

o estado nutricional de idosos, além da prevalência de doenças crônicas.9 
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Valores elevados de IMC podem resultar em maiores chances de acometimentos para doenças 

cardiovasculares, sendo assim, aponta-se a necessidade de intervenções mais específicas realizadas 

por equipe multidisciplinar nas Unidades de Saúde, como parte do sucesso no controle do excesso 

de peso.12 

A prevalência de baixo peso neste estudo foi de 9,6% da amostra. Valores maiores foram 

encontrados em diversos estudos. No estudo que caracteriza os aspectos nutricionais e de saúde das 

idosas, 12,3% apresentaram algum grau de baixo peso.8 

Em dois outros estudos que analisaram perfil nutricional, apresentaram respectivamente 

15,1% e 19,5% de amostra com baixo peso.4;9 

O baixo peso entre a população idosa é apontado como fator associado à mortalidade, pois o 

impacto da desnutrição na saúde dos idosos provoca pior diagnóstico para os agravos da saúde.4 

Quanto ao estado nutricional verificado por sexo, tem-se 53,6% das idosas com sobrepeso. 

Em outros estudos que tratam do perfil nutricional de idosos, há valores aproximados, 

respectivamente 49% e 54,6% de mulheres com excesso de peso.14;4 

Na faixa etária de 60 a 69 anos de idade (54,8%), teve a predominância do sobrepeso. Já o 

valor encontrado no estudo sobre aspectos alimentares e de saúde, onde a prevalência de 

sobrepeso (60%) está na faixa dos 80 anos ou mais de idade.8 

Nos indivíduos com 80 anos ou mais (18,7%), obteve-se o baixo peso significativo. Em outro 

estudo, a faixa dos 70 a 79 anos de idade (21,2%) é maioria para os idosos de baixo peso na amostra 

analisada.8 

No presente estudo, 58% dos 28% das pessoas com cor de pele negra, ou seja, mais da 

metade das pessoas com cor de pele negra tiveram sobrepeso. Em um estudo feito com pacientes 

diabéticos do Sistema HiperDia, observou-se que quase 2/3 (59%) dos pacientes cadastrados eram 

pardos ou negros.12 

CONCLUSÃO 

Conforme identificado no presente estudo, a maioria dos idosos cadastrados no HiperDia da 

USF Simões Lopes, apresentam sobrepeso. Este resultado confirma a necessidade do 

desenvolvimento de ações preventivas, como orientações nutricionais na atenção básica de saúde, 

visando à promoção da alimentação saudável e estímulo a atividade física. Isso deve contribuir para 

uma melhoria na qualidade de vida destes pacientes.  

Os dados oriundos do HiperDia não podem ser tomados como representativos da prevalência 

de hipertensos e diabéticos nas regiões brasileiras. Por ser comum a inscrição das pessoas no 

Sistema por atendimento de demanda, ou seja, quando o usuário procura a Unidade de Saúde, há 

certamente uma subrepresentação dos hipertensos e diabéticos. 

Além disso, o registro dos pacientes depende da sistematização e remessa dos dados pelos 

municípios ao Ministério da Saúde. Ao final identifica-se a necessidade de maior investimento nas 



76   

 
 

 

Borba TB, Muniz RM. Sobrepeso em idosos hipertensos e diabéticos cadastrados no Sistema HiperDia da 
Unidade Básica de Saúde do Simões Lopes, Pelotas, RS, Brasil. Rev. enferm. saúde, Pelotas (RS) 2011 

jan-mar;1(1):69-76. 
 

ações relativas a recomendações nutricionais, e o treinamento dos profissionais de saúde para a 

sensibilização para comprometimento e responsabilização com as ações de educação em saúde 

relativas aos hábitos alimentares. 
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Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade dos registros no programa de pré-natal, com relação ao tipo de 
parto realizado pela gestante e identificação do número de registros dos partos e da consulta puerperal nas fichas de 
pré-natal. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa tipo descritivo que utilizou dados secundários. A coleta 
de dados aconteceu nos entre os meses de janeiro a abril de 2009. A amostra constituiu-se das 392 fichas de pré-natal 
das gestantes com data provável do parto no ano de 2007, acompanhadas em cinco Unidade Básicas de Saúde. Em 
relação ao tipo de parto das gestantes acompanhadas no programa de pré-natal 15,3%(60) tiveram parto cesáreo, 
23,2%(91) tiveram parto vaginal e 61,5%(241) não tinham informação. A partir do o registro de informações da ficha de 
pré-natal com relacão a consulta puerperal o indice de incompletude atingiu mais de 60% das fichas consultadas. 
Contudo, a incompletude de informações nas fichas de acompanhamento do pré-natal demonstrou a necessidade uma 
aproximação entre equipe de saúde e gestante. 
Descritores: enfermagem em saúde comunitária; cuidado pré-natal; período pós-parto. 
 
 
To assess the quality of records in the program of prenatal care, with respect to the type of delivery by pregnant 
women and identify the number of records of births and post-partum visit the schedules of antenatal care. Method 
cross, using secondary data, data collection occurred in the months January to April 2009. The sample consisted of 392 
sheets of antenatal women with expected delivery date in 2007, followed in five Basic Health Unit. In relation to mode 
of delivery of pregnant women followed in the program antenatal 15.3% (60) had cesarean section, 23.2% (91) were 
delivered vaginally and 61.5% (241) had no information. From the registration information sheet prenatal consultation 
in relation to puerperal incompleteness of the index reached over 60% of the records consulted. Nevertheless, the 
incompleteness of information in the schedules accompanying the prenatal demonstrated the need for a 
rapprochement between health professionals and pregnant women. 
Descriptors: community health nursing; prenatal care; postpartum period. 
 
 
Evaluar la calidad de los registros en el programa de atención prenatal, con respecto al tipo de parto de las mujeres 
embarazadas e identificar el número de registros de nacimientos y la visita postparto los horarios de atención prenatal. 
Método transversal, usou datos secundarios. Los datos fueron recolectados en los meses de enero a abril de 2009, a 
través de un consorcio de investigadores que fueron al campo después de probar los instrumentos. La muestra consistió 
de 392 hojas de papel de las mujeres embarazadas con la fecha de entrega prevista en 2007, seguido en cinco Unidad 
Básica de Salud. En relación con el tipo de parto de las mujeres embarazadas seguir en el cuidado prenatal 15,3% (60), 
la cesárea, el 23,2% (91) fueron por vía vaginal y el 61,5% (241 ) no tenía información. La consulta de registro hoja de 
información prenatal en relación con la incompletitud puerperal del índice alcanzó más del 60% de los registros 
consultados. No obstante, el carácter incompleto de la información en las listas que acompañan a la prenatales 
demostrado la necesidad de un acercamiento entre profesionales de la salud y las mujeres embarazadas. 
Descriptores: enfermería en salud comunitaria;  atención prenatal;  periodo de posparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
¹Trabalho de conclusão de curso da Especialização Multiprofissional de Saúde da Família.  
²Enfermeira. Especialista em Saúde da Família. Mestranda da Faculdade de Enfermagem/UFPel.  E-mail: carolinevaslopes@gmail.com  
³Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente da Faculdade de Enfermagem/UFPel.  
4Enfermeira. Especialista em Atenção Psicossocial e em Saúde Pública. Mestranda da Faculdade de Enfermagem/UFPel.  
5Acadêmica da faculdade de Enfermagem/UFPel. Bolsista Iniciação Científica FAPERGS. 
6Enfermeira. Especialista em Saúde Pública. Enfermeira responsável técnica do Hospital Miguel Piltcher. 
7Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente da Faculdade de Enfermagem/UFPel.  

RESUMO 

ABSTRACT 

RESUMEN 



78   

 
 

 

Lopes CV, Meincke SMK, Quadros LCM, Vargas NRC, Schneider CC, Heck RM. Avaliação da consulta de 
revisão puerperal no programa de pré-natal. Rev. enferm. saúde, Pelotas (RS) 2011 jan-mar;1(1):77-83. 

 

INTRODUÇÃO 

Na história da saúde pública, a atenção materno-infantil foi e continua sendo uma estratégia 

prioritária. No Brasil, a introdução do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) 

no ano de 1983 ampliou o elenco de ações de saúde destinadas à parcela feminina da população, 

destacando a atenção pré-natal pelo seu impacto e transcendência no resultado perinatal.1 

No transcurso do pré-natal, as atividades de comunicação/informação em saúde necessitam 

ser priorizadas, uma vez que o intercâmbio de informações e experiências pode ser uma forma de 

promover a compreensão do processo da gestação. Sendo assim, o contexto em que se apresenta o 

Programa Saúde da Família (PSF) parece favorecer uma práxis efetiva de comunicação/informação 

em saúde, visto ter como prioridade a promoção da saúde e prevenção das doenças, cujo pilar de 

sustentação é exatamente a educação em saúde.2 

Uma assistência pré-natal de qualidade inclui o fornecimento de suporte necessário para que 

a gestante possa vivenciar, de forma ativa e autônoma, um processo que é singular na vida da 

mulher.3 

O pré-natal é entendido como um conjunto de ações que tem como objetivo diagnosticar e 

tratar possíveis doenças e/ou agravos que venham a surgir ou que ainda não tinham sido 

descobertas. Visa também o preparo psicológico da gestante e sua família para as modificações que 

a gestação desencadeia, proporcionando através desse acompanhamento uma gravidez, um 

trabalho de parto e parto o mais saudável possível e com um significado positivo na vida da mulher 

e de sua família.  

No ano de 2002 foi instituído, pelo Ministério da Saúde, o Programa de Humanização do Pré-

Natal e Nascimento (PHPN) com o objetivo principal de assegurar a melhoria do acesso, da 

cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, às 

gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania.4 

As ações mais importantes para o controle da mortalidade materna são dependentes do 

acesso e da qualidade da atenção realizada pelos serviços de saúde, especialmente na atenção ao 

parto e ao puerpério. 

Além disso, a atenção pré-natal tem potencial destacado como indicativo de qualidade dos 

serviços5, não apenas por dispor de indicadores formais para o seu monitoramento, mas por 

constituir modalidade de atenção tradicional nos serviços de atenção básica. No Brasil e na América 

Latina, há desigualdades regionais relativas à cobertura de atenção ao pré-natal.6 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que o risco de uma mulher morrer, na América 

Latina, de causas ligadas à gravidez ou nascimento durante o seu ciclo de vida é de 1/160 

gestações. Na Europa, esse risco é de 1/2.400, e, na América do Norte, o risco é de 1/5.600 

gestações.7 
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OBJETIVO 

O presente estudo teve como objetivo de avaliar a qualidade do registro do programa de pré-

natal, identificar o tipo de parto realizado pela gestante e registrado nas fichas de pré-natal e 

verificar o registro da realização da consulta de puerpério nas fichas de pré-natal. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um artigo de abordagem quantitativa do tipo descritiva, com a utilização de 

dados secundários, originou-se de um subestudo da pesquisa “Avaliação de serviços em unidades 

básicas tradicionais e com estratégia de saúde da família: diagnósticos de situação de Pelotas e 

região”. Elaborou-se na forma de consórcio de pesquisa pelos pós-graduandos da Especialização 

Multiprofissional em Saúde da Família, a fim de atender a amostra necessária para os estudos, 

otimizar recursos e obter maior agilidade em sua execução durante os anos de 2008 e 2009. 

Os locais do estudo foram escolhidos através de uma amostra por conveniência em cinco 

Unidade Básicas de Saúde (UBS) do município de Pelotas do Rio Grande do sul. Consistiu em duas 

unidades tradicionais, e as outras três de Estratégia de Saúde da Família. 

Os critérios de inclusão da amostra foram às fichas de pré-natal de mulheres com data 

provável de parto entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2007 nos registros das UBS participantes 

do estudo e os de exclusão foram às fichas de gestantes que completaram as consultas do programa 

de pré-natal fora deste período.  

Os dados das fichas de pré-natal foram coletados através de um questionário estruturado, o 

qual foi baseado no instrumento de Silveira e foi realizado um estudo piloto para testar o 

instrumento da pesquisa, sendo analisadas as fichas de pré-natal do período de 01 a 31 de janeiro 

2008.8 A coleta dos dados foi realizada nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2009 e 

obteve um total de 392 fichas de pré-natal. 

A pesquisa seguiu as recomendações estabelecidas na Resolução n° 196/96 do Ministério da 

Saúde, que se refere à pesquisa envolvendo seres humanos 9 foi submetida a apreciação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFPel e obteve parecer favorável com 

número de protocolo 025/2008.  

 Os questionários foram codificados e revisados, e então digitados numa planilha do Microsoft 

Excel versão 2007. Foram realizadas duas digitações tendo em vista identificar e corrigir possíveis 

inconsistências. A análise dos dados foi realizada no programa Epi Data Analysis. 

RESULTADOS 

Foram analisadas 392 fichas de pré-natal das gestantes. As características sócio-demográficas 

estão descritas na Tabela 1. O maior número de gestantes estava centrado na faixa etária de 20 a 

35 anos. A gestação entre adolescentes (13 a 19 anos) ocorreu em aproximadamente um terço da 

amostra. Quanto ao estado civil a grande maioria convivia com companheiro. Com relação à 
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ocupação das gestantes, mais da metade delas eram do lar, 11% eram estudantes e em 11% das 

fichas não tinham esta informação.  

Tabela 1. Descrição das características sócio-econômicas da amostra, Pelotas, RS (n=392). 

Variável No. % 
Idade das Gestantes (anos)   
 13 – 19 90 23,0 
 20 – 35 269 68,6 
 36 – 44 29 7,4 
 Sem informação 4 1,0 
Estado Civil   
 Sem companheiro 38 9,7 
 Com companheiro 340 86,7 
 Sem informação 14 3,6 
Ocupação   
 Do lar 232 58,6 
 Doméstica 25 6,5 
 Estudante 44 11,3 
 Babá 9 2,3 
 Comerciante 17 4,4 
 Desempregada 1 0,3 
 Operária 6 1,7 
 Outras profissões 15 3,9 
 Sem informação 43 11,0 

Fonte: Fichas de pré-natal UBS Pelotas/RS 
 

As características obstétricas das gestantes encontram-se na Tabela 2. O número de 

gestações registradas entre as mulheres da amostra variou de 1 a 9, sendo que um percentual 

significativo eram de primigestas. Em relação aos partos, quase a metade das gestantes nuliparas. 

A maioria das mulheres do estudo não teve aborto anterior a esta gestação, sendo que 

aproximadamente 10% delas tiveram 1 aborto e 8% das fichas não tinham esta informação. 

Tabela 2. Descrição das características obstétricas da amostra, Pelotas, RS (n=392). 

Variável No. % 
Número de gestações (inclusive a atual)   
 1 149 38,0 
 2 91 23,1 
 3 64 16,3 
 4 a 9 81 20,8 
 Sem Informação 7 1,8 
Número de partos   
 0 (nenhum) 169 43,1 
 1 93 23,7 
 2 55 14,0 
 3 37 9,5 
 1 a 7 31 7,8 
 Sem Informação 7 1,9 
Número de abortos   
 0 (nenhum) 306 78,1 
 1 38 9,7 
 2 13 3,3 
 4 1 0,3 
 Sem Informação 34 8,6 
Número de filhos vivos   
 0 (nenhum) 21 43,1 
 1 81 20,7 
 2 56 14,3 
 3 33 8,4 
 4 a 9 178 7,7 
  Sem Informação 23 5,8 

Fonte: Fichas de pré-natal UBS Pelotas/RS 
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Na análise referente ao tipo de parto observa-se que das gestantes acompanhadas no 

programa de pré-natal 15% tiveram parto cesáreo, 23% tiveram parto vaginal e 61% não tinham 

informação na Figura 1. 

Figura 1.  Percentual de parto Pelotas, RS, 2009.  

 
Fonte: Fichas de pré-natal UBS Pelotas/RS 

 

Verificou-se que o registro de informações, nos campos da ficha de pré-natal relacionado a 

consulta puerperal, não foram peenchidos em mais de 60% da amostra, conforme é apresentado na 

Tabela 3.  

Tabela 3. Descrição dos índices de preenchimento das informações da revisão puerperal da amostra, Pelotas, RS 
(n=392). 

Variável No. % 
Local de parto   
 Domiciliar 11 2,8 
 Hospitalar 137 35 
 Sem Informação 244 62,2 
Tipo de parto   
 Cesárea 60 15,3 
 Vaginal  91 23,2 
 Sem informação 241 61,5 
Peso do recém nascido   
 1640 – 2499 6 1,5 
 2500 – 3999 102 26,2 
 4000 – 5000 7 1,8 
 Sem informação 277 70,5 
Complicações no parto   
 Sem compli. 56 14,3 
 Compli. Sem especificar 20 5,1 
 Óbito IU / natimt/ FM 2 0,5 
 Sem informação 314 80,1 
Planejamento anticoncepcional   
 Laqueadura tubária 22 5,6 
 Minipílula  79 20,2 
 Anticoncepcional oral  4 1,0 
 Leite materno 7 1,8 
 Preservativo 8 2,0 
 Anticoncepcional Inj. 5 1,3 
 DIU 6 1,5 
  Sem Informação  261 66,6 

Fonte: Fichas de pré-natal UBS Pelotas/RS 
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DISCUSSÃO 

Constatou-se que a qualidade do registro das atividades desenvolvidas durante o programa 

de pré-natal, com destaque aos campos relacionados à consulta puerperal são deficitários, pois em 

mais de 60% de cada variável, estavam sem informação alguma.  

Embora os dados deste estudo se refiram a apenas cinco unidades básicas de saúde de uma 

cidade da região sul do Rio Grande do Sul, os índices de preenchimentos, infelizmente são muito 

próximos aos encontrados por outros estudos realizados no Brasil. 

Em estudos realizados nas regiões norte e nordeste do Brasil o percentual de registro de 

consulta puerperal de assistência de pré-natal variou de 5,6% a 37,5% das gestantes. Dados 

nacionais analisados num estudo preliminar de avaliação do Programa de Humanização no Pré-natal 

e Nascimento, com informações referentes aos anos de 2001 e 2002 nas fichas de atendimento das 

gestantes, apontaram que a cobertura das consultas durante a gestação com seis consultas ou mais, 

atingiu 20% e destas apenas 6% realizaram consulta puerperal.10-13 

Outros estudos realizados nas regiões sul e sudeste apontaram percentual de 50,0% e 58, 7% 

respectivamente nos registros de consultas puerperais.14-15 

Constatou-se que a proporção de parto cesáreo está de acordo com o preconizado pelo 

Ministério da saúde do Brasil e Organização Mundial de Saúde que é de 15%.16 No entanto, este dado 

pode não representar a realidade devido ao número elevado de fichas sem informação. 

Estudo de avaliação nacional do programa de humanização do pré-natal e nascimento fez 

uma análise crítica do Sisprenatal e indicou que este sistema é acessível, possui coerência interna, 

entretanto não retrata de forma integral a realidade do atendimento realizado no local de atenção, 

e ainda apresenta uma defasagem no tempo e no quantitativo dos dados disponíveis. Verificou-se a 

falta de integração funcional efetiva entre o pré-natal e o parto, e a escassa realização da consulta 

de puerpério.17 

O recurso financeiro de incentivo ao pré-natal está relacionado à captação precoce da 

mulher gestante, ao número de consultas que ela realiza, ao tipo de parto e também a consulta de 

puerpério, entretanto para que o município receba este recurso é necessário o registro dessas 

ações de saúde.18 

CONCLUSÃO 

Contudo, foi possível perceber, através da incompletude de informações nas fichas de 

acompanhamento do pré-natal, a necessidade de uma integração entre a equipe de saúde e 

gestante, para garantir o retorno a UBS após o parto para realização da consulta puerperal. Além 

disto, outros mecanismos de captação das puérperas precisam ser implementados por estas 

equipes, tais como a consulta de puericultura do recém-nascido, a consulta de planejamento 

familiar ou a visita domiciliar. Igualmente, salienta-se a importância do registro das ações de saúde 

realizadas nas UBS para maior controle e planejamento das atividades desenvolvidas no setor 

saúde. 
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O presente estudo avaliou os registros do exame citopatológico em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tradicional no 
município de Rio Grande no Rio Grande do Sul (RS), no ano de 2007. Foram colhidos dados de 154 mulheres que 
realizaram o exame e avaliados quanto a idade, escolaridade, estado civil e residência, identificando também a 
prevalência de alterações benignas e malignas nos resultados. Para coleta de dados foram utilizados dados secundários 
a partir de anotações feitas em um livro de ocorrências da unidade, e preenchido o instrumento de coleta de dados. 
Constatou-se que 53.9 % (n= 83) das mulheres têm idade superior a 40 anos, e 5.8% apresentam idade inferior a 20 anos 
(n=8). A busca por resultados deu-se espontaneamente em 64.3% dos casos (n=99) e, 20.8% deixaram de buscá-lo 
(n=32), ou o fizeram após busca ativa em 14.9% (n=23). As alterações benignas encontradas, 61.1% (n=94) superam os 
resultados sem alteração, 32.2% (n=50) e as pré-malignas ou malignas somam 5.8% (n=9).Os registros permitem o 
conhecimento da saúde da mulher sendo necessário à conscientização dos profissionais de saúde a fim de implantar um 
plano de ação mais preciso no cuidado à mulher.  
Descritores: atenção primária à saúde; câncer de colo do útero; saúde da mulher. 
 
 
This study evaluated the citopatológico examination records in a basic unit of traditional health (UBS) in the 
municipality of Rio Grande in Rio Grande do Sul (RS), in the year 2007. Data were collected 154 women who have 
examined and assessed as age, school, marital status, and residence, identifying also the prevalence of benign and 
malignant changes in the results. To collect secondary data were used data from notes made in a book of occurrences 
of the unit, and fill in the data collection instrument. It was found that 53 2.9% (n = 83) of women are aged over 40 
years, and 5.8% present age of 20 years (n = 8). The search for results was spontaneously in 64 3% of cases (n = 99) and 
1.8%, 20 no longer pick you up (n = 32), or done after active in 14.9% (n = 23). Benign changes found 61 1.1% (n = 94) 
exceed the results without amendment, 32.2% (n = 50) and malignant prepaid malignant or sum 5.8% (n = 9). We 
believe that the records enable the women's health knowledge needed to raise awareness of health professionals to 
deploy an action plan on care for women.  
Descriptors: primary health care; cancer of the cervix; women’s health. 
 
 
Este estudio examinó los registros de dichas pruebas en una Unidad Básica de Salud (UBS) tradicional en Río Grande, en 
Río Grande do Sul (RS), en 2007. Se recogieron datos de 154 mujeres que fueron examinados y evaluados para la edad, 
educación, estado civil y residencia, también la identificación de la prevalencia de los cambios benignos y malignos en 
los resultados. Para recoger datos se utilizaron datos secundarios de las notas tomadas en una unidad de datos 
ocurrencia, y completó el instrumento de recolección de datos. Se encontró que el 53,9% (n = 83) de las mujeres 
mayores de 40 años, y el 5,8% eran menores de 20 años (n = 8). Los resultados de la búsqueda dio de manera 
espontánea en el 64,3% de los casos (n = 99), el 20,8% no pudo recogerlo (n = 32) o lo hicieron después de una búsqueda 
activa en el 14,9% (n = 23). Los cambios benignos que se encuentran, el 61,1% (n = 94) superó los resultados sin 
cambios, el 32,2% (n = 50) y pre-malignas o malignas añadir 5,8% (n = 9). Los registros permiten el conocimiento de la 
conciencia sobre la salud de las mujeres es necesario para los profesionales de la salud para poner en práctica un plan 
de acción en más de atención precisa a las mujeres.  
Descriptores: atención primaria de salud; cáncer de cuello uterino; salud de la mujer. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil tem experimentado um acentuado aumento da população feminina, principalmente 

nas duas últimas décadas. Isso se expressa na crescente participação feminina como força de 

trabalho e como chefe de família, nas mudanças de comportamento quanto ao controle da 

reprodução e na maior organização política. O impacto dessas mudanças sobre a saúde ainda é 

pouco conhecido. É possível que estas mudanças exponham as mulheres a fatores de risco 

diferenciados dos experimentados pelos homens. 

É importante o estudo das infecções vaginais, pois, além de causarem sintomas 

desagradáveis como prurido, corrimento, disúria, alguns estudos sugerem uma ligação entre 

infecções genitais e neoplasia cervical, principalmente pelo papilomavírus humano (HPV), vale 

ressaltar que a neoplasia cervical comporta-se como uma doença sexualmente transmissível. 

Existem vírus com capacidade de provocar crescimento tumoral, que são transmitidos 

principalmente pelo contato sexual.1-4 

Uma série de trabalhos comparando o tecido neoplásico com o normal detectou maior 

influência do HPV em mulheres com câncer cervical do que nas normais, levando-se em 

consideração que a prevalência desse vírus aumenta de acordo com a gravidade da lesão, além 

disso, mulheres infectadas apresentam risco aumentado de progressão de lesões de baixo grau para 

de alto grau.4-5 

O Ministério da Saúde padronizou os resultados dos exames citopatológicos e estabeleceu 

rotinas para os procedimentos de coleta, análise e entrega dos resultados, publicando a 

Nomenclatura Brasileira para Laudos Cervicais e Condutas Preconizadas, priorizando o atendimento 

a mulheres na faixa etária dos 20 aos 60 anos.4-5 

Na Cidade de Rio Grande o Programa Saúde da Mulher tem por finalidade incentivar e 

aumentar a cobertura do exame citopatológico e de mamas através de ações desenvolvidas nas 

Unidades Básicas de Saúde, nas Unidades com Estratégia de Saúde da Família e encontros 

multiprofissionais desenvolvidos em diversas ações da Secretaria Municipal de Saúde da Cidade de 

Rio Grande-RS. 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi avaliar os registros do exame citopatológico em uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS) tradicional no município de Rio Grande no Rio Grande do Sul (RS), no ano de 

2007. 

METODOLOGIA 

Trata se de um estudo quantitativo de caráter descritivo, com a utilização de dados 

secundários, desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde tradicional no município de Rio 

Grande, no Rio Grande do Sul. 

A coleta de dados foi através do livro de registros de exame citopatológico e no 

preenchimento das fichas de requisição de exames do Programa Viva Mulher do Ministério da Saúde, 
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em uma UBS Tradicional do município de Rio Grande – RS, do ano de 2007. A amostra foi composta 

por 154 fichas  

Os dados coletados foram registrados em uma planilha elaborada a partir de uma ficha de 

coleta de dados produzida durante os encontros mensais da especialização contendo informações 

quanto a identificação da usuária, dados pessoais e o exame realizado, resultado e tratamento das 

atipias, exames anteriores, repetição de exames alterados e novas consultas. 

Os dados coletados foram digitados em uma planilha do Microsoft Excel versão 2007. O banco 

produzido foi convertido para o Programa Epi Data Analysis Versão 3.1, sendo decodificadas as 

seguintes variáveis: faixa etária, escolaridade, estado civil, localidade de moradia, busca por 

resultados e resultados encontrados. 

Respeitando os aspectos éticos o Projeto de pesquisa “Avaliação de serviços em Unidades 

Básicas de Saúde tradicionais e com estratégia de Saúde da Família: diagnóstico da situação de 

Pelotas e região”, foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicinada 

Universidade Federal de Pelotas, conforme resoluçãonº196 de 10 de outubro de 1996. Recebeu 

parecer favorável do CEP – Protocolo nº 025/2008. 

RESULTADOS 

Verifica-se na Tabela 1 que 36 mulheres que realizaram o exame citológico na unidade 

referenciada estão na faixa etária dos 50 aos 60 anos (23.4%), seguindo-se de 34 dos 40 aos 50 anos 

(22.1%); 33 mulheres dos 30 aos 40 anos (21.4%); 30 mulheres dos 20 aos 30 anos (18.9%); 13 

mulheres com mais de 60 anos (8.4%) e 8 das mulheres que realizaram o exame tem menos de 20 

anos (5.8%). 

Tabela 1 – Faixa etária das mulheres que realizaram o exame citopatológico na UBS Centro de Saúde, Rio Grande,RS, 
2007. 

Faixa etária N % 
   

Menor 20 08 5.8 
20 -30 30 18.9 
30 - 40 33 21.4 
40-50 34 22.1 
50 -60 36 23.4 

maior  60 13 8.4 
Total 154 100 

Fonte: Livro de registro e requisição de exame citopatológico. 

A Tabela 2 apresenta dados referentes a localidade de moradia das mulheres que procuraram 

a UBS para realizar o exame citopatologico, percebe-se que a UBS recebeu um número expressivo 

de mulheres da zona urbana 126 (81.8%). 

Tabela 2 – Localidade de moradia das mulheres que realizaram o exame citopatológico do colo do útero, na UBS Centro 
de Saúde, Rio Grande, RS, 2007. 

Local de moradia N % 
Zona Rural 26 16.9 
Zona Urbana 126 81.8 
Sem Registro 2 1.3 

Total 154 100 

Fonte: livro de registro e ficha de requisição de exame citopatológico. 
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A Tabela 3 apresenta dados referente a escolaridade, verificou-se nesta amostra que 106 

mulheres que realizaram o exame (68.8%) não concluíram o ensino médio, 41 (26.6%) têm o ensino 

fundamental incompleto, uma (0.6%), declarou-se analfabeta e 9, das que realizaram o exame, 

completaram o ensino superior (5.8%). 

Tabela 3 – Escolaridade das mulheres que realizaram o exame citopatológico do colo do útero, na UBS Centro de Saúde, 
Rio Grande, RS, 2007. 

Escolaridade N % 
Analfabetismo 01 0.6 
Fund. incompleto 40 26 
Fund. completo 28 18.2 
Médio incompleto 37 24 
Médio completo 33 21.5 
Nível Técnico 06 3.9 
Nível superior 09 5.8 
Total 154 100 

Fonte: livro de registro do exame citopatológico e ficha de requisição de exame. 

Em relação ao estado civil, 55 mulheres declararam não possuir companheiro (35.7%), 97 

afirmam ter companheiro (63%) e duas mulheres (1.3%) não informaram, conforme dados 

apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Estado civil das mulheres que realizaram exame citopatológico do colo do útero, na UBS Centro de Saúde, na 
cidade de Rio Grande, RS, no ano de 2007. 

Estado Civil N  % 
   
Sem companheiro 55 35.7 
Com companheiro  97 63 
Sem Registro  2 1.3 
Total 154 100 

Fonte: livro de registro do exame citopatológico e ficha de requisição de exame 

Na Tabela 5 observa-se que 103 mulheres que realizaram o exame (66.9%) apresentaram 

alterações, das quais, 94 possuem alterações benignas (61.1%) e 9 mulheres com alterações pré-

malignas ou malignas (5.8%), superando os casos sem alteração que foram 50 (32.2%) e, um dos 

registros não apontava os dados do resultado encontrado (0.6%). 

Tabela 5 – Resultados encontrados no exame citopatológico do colo do útero, nas mulheres que o realizaram na UBS 
Centro de Saúde, na Cidade de Rio Grande, RS, no ano de 2007.  

Resultado do CP N  % 
   
Sem Alteração  50 32.2 
Pré-maligna/maligna  9 5.8 
Benigna  94 61.1 
Sem Registro 1 0.6 
Total 154 100 

Fonte: livro de registro de exame citopatológico e ficha de requisição de exame 

Analisando tabela 6 observa-se  que 55 mulheres não buscaram o resultado ou o fez através 

de busca ativa (35.7%) e 99 mulheres retornaram espontaneamente à unidade a fim de retirar seus 

resultados (64.3%). 

Tabela 6 - Busca por resultado do exame citopatológico do colo do útero, nas mulheres que o realizaram na UBS Centro 
de Saúde, na Cidade de Rio Grande, RS, no ano de 2007.   

 

 

 

 

 

 

Fonte: livro de registro de exame citopatológico e requisição de exame 

Busca do resultado N % 
Não  32 20.8 
Sim/ espontâneo  99 64.3 
Sim/busca ativa  23 14.9 
Total 154 100 
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DISCUSSÃO 

Embora os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2005) 

relatem que a cobertura do exame citopatológico na faixa etária que compreende os 24 anos foi de 

68.7%, este dado não foi verificado nesta amostra.6 

Os dados revelam que a cobertura das mulheres com menos de 20 anos é baixa totalizando 8 

mulheres (5.8%). Segundo recomendação do Ministério da Saúde, as mulheres dos 25 aos 60 anos de 

idade, ou que já iniciaram sua atividade sexual anteriormente a esta faixa etária devem fazer o 

exame uma vez por ano e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos.2;7 

De acordo com dados do INCA os achados de anormalidades citopatológicas em adolescentes 

sexualmente ativas tem aumentado progressivamente, alterando-se de 3% na década de 70 para 

20% na década de 90.3-5;7-9 

Observa-se neste estudo, que aquelas que possuíam menor escolaridade buscaram mais a 

realização do exame, o que é confirmado em outros estudos, e sabe-se que as mulheres expostas a 

fatores de risco são na maioria as de baixa escolaridade.2;5;10-11 

Segundo estudos anteriores realizados na cidade de Rio Branco e Londrina, mulheres que 

declararam um único parceiro apresentaram freqüência inferior de lesões, quando comparadas com 

as que tiveram dois ou três parceiros.12-13 

Segundo Gustafsson pode-se reduzir a invasão em 90% dos casos quando o rastreamento 

apresenta boa cobertura - 80 % e é realizado dentro dos padrões. Em 1988, o Ministério da Saúde, 

através do INCA, estabeleceu a periodicidade de realização do exame citológico do CCU, que 

padronizou o tratamento de acordo com as alterações encontradas.7;14-17 

Segundo a Organização Mundial de Saúdecâncer do colo do útero é o mais prevenível e 

detectável, porém o segundo em incidência e o terceiro em causa de morte na população feminina 

brasileira.3-5;7-8 Desta forma faz-se necessário que as mulheres sejam conscientizadas quanto a 

necessidade da busca de seus resultados e a importância do tratamento precoce das alterações. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados foram relativos às mulheres que realizaram o exame citopatológico e coletados a 

partir do livro de registro do exame Papanicolaou e da requisição de exame. O Sistema para 

marcação do exame foi através da marcação de fichas dias antes do exame. Na UBS não existem 

agentes comunitários de saúde o que dificulta a divulgação de ações e busca ativa das que não 

retiraram seus exames ou estão faltando às consultas. 

Recomenda-se que todas as UBS estabeleçam, dentro de suas prioridades, um programa que 

incentive o exame citopatológico, facilitando o acesso às mulheres e organizando seus registros 

com dados que serão relevantes para futuros estudos, intensificando a entrega dos resultados, que 

deverão ser liberados no menor tempo possível. Atualmente, no município de Rio Grande, estes 

resultados demoram cerca de 50 dias para chegar à unidade.  
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Por recomendação do Programa Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde do 

município de Rio Grande/RS, as alterações benignas, devem ser tratadas pelo médico clínico geral 

disponível na UBS, a partir de um protocolo pré-estabelecido e, priorizando o atendimento das 

alterações malignas ou pré-malignas com o ginecologista. Porém esta recomendação sofre certa 

resistência por alguns destes profissionais, que justificam este receio, alegando que como não tem 

especialização nesta área ficariam vulneráveis, colocando as mulheres sujeitas a um tratamento 

abaixo do preconizado.  

Neste estudo também foi constatado que, em muitos casos, um tempo de espera aumentado 

para entrega de resultados ou uma dificuldade de acesso fazem com que estas mulheres não 

retornem para receber seus resultados, talvez por medo de seu diagnóstico, o que as leva, algumas 

vezes, a realizar um sub- tratamento. 

Para que as ações de saúde sejam implementadas e os alvos alcançados, faz-se necessário 

ampliar o diagnóstico precoce, garantir o acesso a serviços, oferecer profissionais de qualidade em 

todos os níveis de atendimento. Sugere-se que a SMS proporcione treinamento, reciclagem, ou 

especialize os profissionais que atuam nas UBS a fim de aumentar a cobertura do exame 

citopatológico, facilitando o acesso das mulheres ao exame, reduzindo o tempo da espera por 

resultados e tratando segundo o protocolo estabelecido e, caso seja necessário, não encontre 

dificuldades para exames complementares e tratamento especializado. 

Serão necessários estudos complementares cruzando informações em várias UBS, a fim de 

traçarmos as características das mulheres que freqüentam essas unidades e suas necessidades reais, 

dando origem a ações que contemplem a mulher em sua totalidade, tendo um olhar especial, não 

somente àquelas dos 20 aos 50 anos, mas a uma nova faixa etária que se apresenta que são as 

adolescentes e os grupos de terceira idade que, com a liberação sexual, precisam de atenção 

direcionada.    
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O objetivo deste estudo é conhecer o perfil dos pacientes cadastrados no HiperDia da Equipe III na Estratégia Saúde da 
Família no Município de Herval, os dados clínicos, fatores de risco e co-morbidade. Foi um estudo descritivo do tipo 
quantitativo utilizando dados secundários com instrumento de coleta de dados gerado pela ficha de cadastro dos 
pacientes do programa HiperDia da Unidade Básica de Saúde. Foram analisadas 294 fichas de cadastro. Observou-se que 
a idade dos hipertensos é de 70 anos ou mais, e dos diabéticos em sua maioria está entre 50 e 59 anos. Quanto à 
escolaridade a maioria é alfabetizada. Quanto ao Índice de Massa Corpórea (IMC) dos hipertensos o IMC ficou entre 25 e 
30 Kg/m², e entre os diabéticos ≤ 24 Kg/m². Todos os grupos apresentaram antecedentes familiares cardiovasculares. 
Entre todos os grupos apresentaram baixo índice de sobrepeso e também de infarto. A relevância deste estudo consiste 
nos desafios que essas doenças impõem a saúde pública garantindo aos usuários o acesso a serviços e conhecimentos 
sobre o controle e complicações que resultará na diminuição de internações e mortes. 
Descritores: hipertensão; diabetes mellitus; perfil de saúde. 
 
 
The goal of this study is to get the profile of patients registered in HiperDia team III family health strategy in the 
municipality of Herval, clinical data, risk factors and co-morbidity. Sifted quantitative type descriptive using secondary 
data with data collection instrument generated by the patient registration card of the program HiperDia basic health 
unit. Were analyzed 294 registration cards. The age of the hypertensive is 70 years or more, the diabetic mostly is 
between 50 and 59 years, most are literate. As the Body Mass Index (IMC) of the hypertensive between 25 and 30 
kg/m², and diabetic ≤ 24 kg/m². All groups submitted cardiovascular family history. Among the hypertensive and 
diabetic 31,1% other heart diseases. The relevance of this study consists of the challenges that these diseases impose 
public health by ensuring that users access to services and expertise on the control and complications resulting in a 
decrease of internment and deaths. 
Descriptors: hypertension; diabetes mellitus; health profile. 
 
 
Esto es parte de una investigación de la evaluación de Centros de Atención Psicosocial en el sur de Brasil. Se trata de 
un estudio de caso realizado en Alegrete / RS, que tiene como objetivo identificar las contribuiciones de las actividades 
de apoyo terapéutico desarrollado en un Centro de Atención Psicosocial (CAPS) a través de la perspectiva de los 
usuarios, sus familias y profesionales. Fueron utilizadas entrevistas semiestructuradas, con enfoque cualitativo, que 
utilizó la evaluación de cuarta generación. Fueron las entrevistas con 11 usuarios, 14 miembros de la familia, 26 
profesionales y observación de campo de 390 horas. Los CAPS trabajan con diversos recursos, tales como los talleres 
terapéuticos, que integran los talleres de artesanía, talleres sobre la conferencia sobre salud mental con diversos 
temas, visitas domiciliarias, consultas individuales y de grupo, actividades físicas y deportes, paseos y ocio. Así, las 
actividades de apoyo terapéutico se consideran actividades que permiten el ejercicio de la ciudadanía, la libertad de 
expresión y la coexistencia de diferentes y todavía de espacios de tratamiento terapéutico.  
Descriptores: Atención Dirigida al Paciente; Salud Mental; Servicios de Salud Mental. 
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INTRODUÇÃO 

As doenças crônicas configuram-se como uma epidemia mundial. O Ministério da Saúde (MS) 

apresenta instrumentos como Cadernos de Atenção Básica, Programas HiperDia para hipertensos e 

diabéticos, com propósito de reduzir a morbi-mortalidade associada a essas doenças. Também 

executa ações em parcerias com estados e municípios, para reorganizar a rede de saúde.1 

Entre muitas ações desenvolvidas pelo MS está a disponibilização do Sistema informatizado 

para estados e municípios como o DATASUS/SE/MS que permite o cadastramento de portadores de 

hipertensão e diabetes e o seu acompanhamento. Ao mesmo tempo em que, o programa HiperDia a 

médio prazo poderá definir o perfil epidemiológico desta população e o conseqüente 

desencadeamento de estratégias de saúde pública que levarão a modificação do quadro atual, 

melhoria da qualidade de vida e redução do custo social.1 

O Programa Saúde da Família (PSF), desenvolve ações educativas e práticas de prevenção aos 

fatores de risco garantindo uma melhor qualidade de vida para usuários. Auxilia na mudança de 

estilo de vida estimulando e acompanhando a estratégia de Saúde. 

A relevância da identificação e controle de Hipertensão Arterial e Diabetes reside na redução 

de complicações decorrentes de tais patologias. Portanto, investimentos na Atenção Básica são 

relevantes, mas a solução segundo o MS se efetivará na concentração de esforços em promoção e 

proteção à saúde.1 

Por conseguinte, informações sobre estes agravos são de fundamental importância para os 

planejadores e gestores de saúde. 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi é conhecer o perfil dos pacientes cadastrados no HiperDia da 

Equipe III na Estratégia Saúde da Família no Município de Herval, os dados clínicos, fatores de risco 

e co-morbidade. 

METODOLOGIA 

O presente estudo utilizou dados secundários2 e, foi realizado a partir de dados disponíveis 

nos cadastros de informações do HiperDia, de todos os usuários cadastrados no HiperDia da Equipe 

III da UB de Herval-RS, com idade igual ou superior a dezoito anos conforme a data do registro, de 

ambos os sexos.  

Os dados foram coletados em instrumento, elaborado e padronizado por alunos do curso de 

Especialização Multiprofissional – UFPel, no período de 17 de setembro a dezembro de 2008 com 

análise de todos os cadastros. 

Este estudo é um componente do Projeto Avaliação de Serviços em Unidades Básicas 

tradicionais e com ESF. Diagnóstico da situação de Pelotas e região, o qual foi desenvolvido durante 

o Curso de Especialização Multiprofissional em Saúde da Família e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFPel, sob protocolo n.º 025/2008.  
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Após a coleta, os dados foram digitados no Programa Epi Info 6.04 e analisados no Banco de 

Dados Stata 9 e foi feita uma análise descritiva, que permitiu mostrar as características 

epidemiológicas da população estudada.  

RESULTADOS 

Foram coletadas informações de todas as 294 fichas dos usuários cadastrados no Programa 

HiperDia. Na Tabela 1 são mostradas as características desses usuários.  

Tabela 1 - Descrição das características dos usuários cadastrados no Programa HIPERDIA de uma unidade básica de 
saúde de Herval/RS, 2008. (n.º = 294) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Fichas de Cadastros do HiperDia, Equipe III da UBS – Herval/2008. 

Referente ao sexo 65,8% era feminino e a maior proporção da faixa etária foi de 70 anos ou 

mais com 29,5%; quanto à cor da pele 79,5% era branca, e, em relação à escolaridade, 64,1% eram 

alfabetizados, em relação à situação conjugal 64,7% vivem com companheiro.  

Em relação ao IMC, 46,6% apresentaram valores de 25 a 30 kg/m2. Dos cadastrados 95,9% 

eram hipertensos, com pressão sistólica ≤ 139mmHg em 60,9% e pressão diastólica ≥ 90mmHg em 

51,4% e 19,1% eram diabéticos. Quanto aos antecedentes familiares, 56,0% eram cardiopatas; 28,3% 

tabagismo; 36,1% sedentários; 38,6% sobrepeso e infarto 9,9%. Outras cardiopatias 23,0%. 

A Tabela 2 apresenta a descrição dos fatores de risco dos usuários cadastrados no Programa 

HiperDia. A análise foi feita usando as mesmas variáveis para estimar os fatores de risco e os 

resultados mostraram que 95,9% dos usuários são Hipertensos e 19,1% Diabéticos e que 39,1% 

apresentam Pressão Sistólica ≥ 140mmHg  

         

 

 

 

 

Sexo N(%) 
Feminino 192 (65,8) 

Masculino 100 (34,25) 
Idade  

20 a 29 anos 8 (2,7) 
30 a 39 anos 19 (6,4) 
40 a 49 anos 51 (17,3) 
50 a 59 anos 66 (22,4) 
60 a 69 anos 64 (21,7) 

≥ 70 anos 87 (29,5) 
Cor da pele  

Branca 233 (79,5) 
Preta/outra 60 (20,5) 
Escolaridade  

Não sabe ler/escrever 22 (7,6) 
Alfabetizado 186 (64,1) 

1º grau completo 45 (15,5) 
2º grau completo 21 (7,2) 
Superior completo 16 (5,5) 
Situação conjugal  
Com companheiro 189 (64,7) 

Vive só   49 (16,8) 
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Tabela 2 - Descrição dos fatores de risco dos usuários cadastrados no Programa HIPERDIA de uma unidade básica de 
saúde de Herval/RS, 2008. (n.º = 294) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fichas de Cadastros do HiperDia, Equipe III da UBS – Herval/2008. 

A Tabela 3, apresenta a análise separada dos usuários de acordo com o cadastro da patologia 

no Programa HiperDia. A análise foi feita usando as mesmas variáveis para estimar pacientes 

hipertensos, diabéticos e hipertensos e diabéticos.  

Os resultados mostram que a proporção do sexo feminino que apresentavam hipertensão 

arterial sistêmica era de 65,3%, quanto à idade os de 70 anos ou mais concentravam 30,5%. A cor 

branca era de 79,2%. A escolaridade 61,6% era alfabetizado. A situação conjugal: 67,5% viviam com 

companheiro.  

Quanto ao IMC 47,9% apresentavam de 25 a 30 kg/m2. No momento do cadastro 63,1% dos 

usuários tinham a pressão sistólica de ≥140 mmHg, e 50,0% pressão diastólica de ≥90 mmHg. 

Antecedentes familiares de cardiopatias são considerados em 57,2 %. Tabagismo: 26,0%. 

Sedentarismo: 35,6%. Sobrepeso: 35,6%. Infarto: 7,7% e outras cardiopatias: 21,8% cardiovasculares. 

Dos 11 usuários cadastrados e analisados como diabéticos 63,6% são de sexo feminino, a 

idade em 36,3% está entre 50 e 59 anos. Cor da pele em 72,7% é branca. Quanto à escolaridade, a 

grande maioria, 81,8% não sabem ler. Situação Conjugal: 45,5% têm companheiro. A maior 

proporção, 54,6%, dos diabéticos possuem IMC de < 24,9 Kg/m2. Em 100,0% dos diabéticos a pressão 

sistólica é ≤ 139 mmHg e a pressão diastólica de ≤ 89 mmHg. Antecedentes familiares com 

cardiopatias são apresentados em 60,0%. Tabagismo: 18,2%. Sedentarismo: 27,3%. Sobrepeso: 

45,5%. Infarto: 18,2% e outras cardiopatias apenas 9,1%. 

Dos 43 usuários cadastrados com o diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmico e Diabetes 

Mellitus concomitante, 67,4% era do sexo feminino, e a faixa etária de maior freqüência, 33,3% 

encontra-se dos 60 aos 69 anos de idade, 82,2% tinham a cor de pele branca. Em relação à 

escolaridade 73,3% são alfabetizados. Situação conjugal 53,3% viviam com companheiro. O IMC de 

IMC  

<24,9 kg/m2 73 (24,8) 
25 a 30 kg/m2 137 (46,6) 
≥30 kg/m2 84 (28,6) 
Pressão Sistólica  
≤ 139 mmHg 179 (60,9) 
Pressão Diastólica  
≤ 89 mmHg 143 (48,6) 
≥ 90 mmHg 151 (51,4) 
Antecedentes familiares  
Sim 164 (56,0) 
Não 129 (44,0) 
Tabagismo  
Sim 83 (28,3) 
Não 210 (71,7) 
Sedentarismo  
Sim 105 (36,1) 
Não 186 (63,9) 
Sobrepeso/obesidade  
Sim 100 (38,6) 
Não 159 (61,4) 
Infarto  
Sim 29 (9,9) 
Não 263 (90,1) 
Outra cardiopatia  
Sim 67 (23,0) 
Não 225 (77,0) 
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44,4% dos usuários com hipertensão e diabetes é de 25 a 30 Kg/m2. A pressão sistólica de 64,4% é ≥ 

140 mmHg e a pressão diastólica em 53,3% é ≥ 90mmHg. Apresentavam antecedentes familiares: 

51,1% com cardiopatias. Pode-se observar que proporções similares foram encontradas em relação, 

ao tabagismo: 44,4%, aos sedentários 42,2% e ao sobrepeso 44,2%. Enfartaram 20,0% e 31,1% 

relataram problemas cardiovasculares. 

Tabela 3 – Descrição por morbidade dos usuários cadastrados no programa HIPERDIA de uma unidade básica de saúde de 
Herval/RS, 2008. (n.º = 294) 

Fonte: Fichas de Cadastros do HiperDia, Equipe III da UBS – Herval/2008. 

Na Tabela 4 são mostrados os fatores de risco dos cadastrados no Programa HiperDia para 

estimar pacientes Hipertensos, Diabéticos e Hipertensos e Diabéticos. Os resultados evidenciam que 

63,1% dos Hipertensos e 64,4% dos Hipertensos e Diabéticos tem Pressão Sistólica ≥ 140 mmHg e os 

Diabéticos tem 100,0% ≤ 139 mmHg. Também a Pressão Diastólica nos Hipertensos é 50,0% e 

Hipertensos e Diabéticos 53,3% ≥ 90 mmHg e nos Diabéticos 100,0% ≤ 89 mmHg. 

                                        Morbidade 
 
Variáveis 

HAS DM HAS e DM 

Sexo    

Feminino 154 (65,3) 7 (63,6) 29 (67,4) 

Masculino 82 (34,7) 4 (36,4) 14 (32,6) 

Idade    

20 a 29 anos 6 (2,6) 1 (9,1) - 

30 a 39 anos 17 (7,2) 1 (9,1) 1 (2,2) 

40 a 49 anos 44 (18,6) 1 (9,1) 5 (11,1) 

50 a 59 anos 50 (21,2) 4 (36,3) 12 (26,7) 

60 a 69 anos 47 (19,9) 2 (18,2) 15 (33,3) 

≥ 70 anos 72 (30,5) 2 (18,2) 12 (26,7) 

Cor da pele    

Branca 186 (79,2) 8 (72,7) 37 (82,2) 

Preta/outra 49 (20,9) 3 (27,3) 8 (17,8) 

Escolaridade    

Não sabe ler/escrever 18 (7,8) 9 (81,8) 4 (8,9) 

Alfabetizado 143 (61,6) - 33 (73,3) 

1º grau completo 40 (17,2) - 5 (11,1) 

2º grau completo  17 (7,3) 1 (9,1) 2 (4,4) 

Superior completo 14 (6,1) 1 (9,1) 1 (2,3) 

Situação conjugal    

Com companheiro 158 (67,5) 5 (45,5) 24 (53,3) 

Sem companheiro 44 (18,8) 3 (27,3) 7 (15,6) 

Vive só 32 (13,7) 2 (18,2) 14 (31,1) 
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Todos os Hipertensos 57,2%, os Diabéticos 60,0% e Hipertensos e Diabéticos 60,0% 

apresentam Antecedentes Familiares Cardiovasculares. Os Hipertensos 35,6%, os Diabéticos 45,5% e 

Hipertensos e Diabéticos 44,2% apresentam Sobrepeso. Já enfartaram 7,7% de Hipertensos, 18,2% 

de Diabéticos e 20,0% de Hipertensos e Diabéticos sendo considerado alto índice e apresentaram 

outras cardiopatias 21,8% de Hipertensos, 9,1% de Diabéticos e 31,1% de Hipertensos e Diabéticos, 

também consideram índice muito alto. 

Tabela 4 - Descrição dos fatores de risco por morbidade dos usuários cadastrados no Programa HIPERDIA de uma 
unidade básica de saúde de Herval/RS, 2008. (n.º = 294) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fichas de Cadastros do HiperDia, Equipe III da UBS – Herval/2008 

 

 

IMC    

<24,9 kg/m2 57 (24,1) 6 (54,6) 10 (22,3) 

25 a 30 kg/m2 113 (47,9) 3 (27,3) 20 (44,4) 

≥30 kg/m2 66 (28,0) 2 (18,1) 15 (33,3) 

Pressão Sistólica    

≤ 139 mmHg 87 (36,9) 11 (100,0) 16 (35,6) 

Pressão Diastólica    

≤ 89 mmHg 118 (50,0) 11 (100,0) 21 (46,7) 

Antecedentes familiares    

Sim 135 (57,2) 6 (60,0) 23 (51,1) 

Não 101 (42,8) 4 (40,0) 22 (48,9) 

Tabagismo    

Sim 61 (26,0) 2 (18,2) 20 (44,4) 

Não 174 (74,0) 9 (81,8) 25 (55,6) 

Sedentarismo    

Sim 83 (35,6) 3 (27,3) 19 (42,2) 

Não 150 (64,4) 8 (72,7) 26 (57,8) 

Sobrepeso/obesidade    

Sim 83 (35,6) 5 (45,5) 19 (44,2) 

Não 150 (64,4) 6 (54,5) 24 (55,8) 

Infarto    

Sim 18 (7,7) 2 (18,2) 9 (20,0) 

Não 216 (92,3) 9 (81,8) 36 (80,0) 

Outra cardiopatia    

Sim 51 (21,8) 1 (9,1) 14 (31,1) 

Não 183 (78,2) 10 (90,9) 31 (68,9) 
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DISCUSSÕES 

Os resultados apontam para percentuais do sexo feminino superior ao masculino em doenças 

crônicas como Hipertensão Arterial Sistêmica e a Diabetes e as duas concomitantes. Estudo 

realizado em Porto Alegre, RS encontrou também uma proporção maior (78,7%) de hipertensão no 

sexo feminino.3 

Na faixa dos 70 anos ou mais o percentual mais elevado é de hipertensos, já os diabéticos 

são mais numerosos entre 50 e 59 anos e entre os 60 e 69 anos predomina hipertensos e diabéticos: 

Os resultados deste trabalho evidenciam que, à medida que a população esta envelhecendo 

também vai aumentando a proporção de pessoas com doenças crônicas, como a hipertensão arterial 

sistêmica, a diabetes e as duas concomitantes. Dos cadastrados a maioria são alfabetizados. 

De acordo com a situação conjugal convivem com companheiros a maioria dos cadastrados e 

há alta proporção de co-morbidades. Para melhor entendimento da associação a situação conjugal 

são necessários maiores aprofundamentos sobre diferenças locais e culturais. Para os idosos, a 

composição familiar pode ser um fator decisivo para falta de estímulo ao auto cuidado.4 

O Índice de Massa Corporal (IMC) dos usuários em estudo indica que, HAS e HAS e DM situam-

se entre 25 a 30 kg/m2, porém, os diabéticos ≤ 24,9 Kg/m2. O Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN), utiliza como critério prioritário a classificação do IMC recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo ≤ 22 Kg/m2 baixo peso, ˃ 22 e ˂ 27 Kg/m2 como 

adequado ou eutrófico e ≥ 27 Kg/m2 sobrepeso.5 

A diferença proporcional da pressão diastólica ≤ 89mmHg e ≥ 90mmHg foi pequena entre os 

hipertensos e os hipertensos e diabéticos, porém todos os diabéticos mediram ≤ 89mmHg. O 

objetivo primordial do tratamento da Hipertensão Arterial é a redução da morbidade e da 

mortalidade cardiovascular da pessoa hipertensa, aumentadas em decorrência dos altos níveis 

tensionais.6 

Dos que responderam ter antecedentes familiares cardiovasculares, sendo que os maiores 

índices eram entre os hipertensos e os diabéticos e, não apresentavam antecedentes 

cardiovasculares com valores significativos o grupo dos hipertensos e diabéticos. A Hipertensão 

Arterial Sistêmica é um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, sendo ainda 

um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

cerebrovasculares e renal crônica.5 

Mesmo com índice pouco expressivo estes dados são relevantes por serem fatores de risco, e 

o mais importante é a prevenção dessas doenças. Em estudo realizado em São Paulo demonstra o 

tabagismo como o fator de risco independente mais importante para o IAM.7 A importância do 

tabagismo vem sendo demonstrada ao longo dos anos para uma série de evidências intra e 

interpopulacionais.7 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No estudo enfatiza-se a importância da fidelidade no preenchimento de informações no 

cadastro de pacientes, para que através do conhecimento destas, sejam elas utilizadas para planos 

de educação, promoção e prevenção, e recuperação de saúde. Uma questão relevante a ser 

discutida em investigação que se funda em dados secundários é a qualidade da informação 

empregada. 

O presente estudo mostra como o uso de dados secundários da atenção básica pode ser útil 

para investigações epidemiológicas e avaliação de serviços de saúde no Brasil. Por certo este 

trabalho possui diversas limitações, uma delas está relacionada à qualidade da informação 

disponível na ficha de cadastro e o tamanho da amostra, para o qual se faz necessário novos 

estudos, de forma a proporcionar uma mudança de atitude dos profissionais de saúde e da 

sociedade em geral frente aos resultados obtidos reforçando a importância de algumas 

competências entre os profissionais de saúde que atuam na ESF para que este estudo possa ser uma 

ferramenta para gestores e planejadores. 

Ressaltamos a necessidade de melhorar a captação de pacientes, especialmente entre os do 

sexo masculino. Destacamos a importância da verificação da pressão arterial em todos os homens 

que procurarem a Unidade Básica de Saúde. Podemos inferir que os usuários que procuram a 

unidade e estão cadastrados no programa HiperDia são os mais motivados com o cuidado de sua 

saúde e estão em condições de deambular.  

Este estudo visa contribuir como ferramenta para gestores e planejadores de saúde, gerando 

informações a respeito de pacientes portadores de HAS, DM e HAS e DM cadastrados no HiperDia e 

acompanhados pela equipe III da ESF na Unidade Básica de Saúde de Herval. 
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Avaliar a realização de exames laboratoriais pelas gestantes durante o pré-natal realizado em cinco UBS do município 
de Pelotas/RS. É um estudo descritivo de caráter quantitativo, com utilização de dados secundários. A amostra 
constituiu-se de 392 fichas de pré-natal das gestantes com data provável do parto no ano de 2007. Os exames 
laboratoriais básicos analisados foram: Hemoglobina/Hematócrito (Hb/Ht), Fator Rh, VDRL, Glicemia, Urina (Tipo I), 
Anti-HIV, HbsAg, Toxoplasmose. A análise dos dados mostrou elevado percentual de ausência de registros e dos oito 
exames analisados apenas quatro (50%) tinham preenchimento em mais da metade da amostra. Dessa maneira, são 
preocupantes os altos percentuais de falta de registro de variáveis relacionadas a intercorrências maternas 
importantes, como a anemia, as infecções do trato urinário, o diabete mellitus a sífilis e do teste anti-HIV. Os achados 
indicam a necessidade de melhoria da qualidade do pré-natal oferecido as usuárias do Sistema Único de Saúde do 
município e também auxiliar na gestão e organização do Programa de Atenção ao Pré-natal.  
Descritores: avaliação; cuidado pré-natal; testes laboratoriais. 
 
 
To evaluate the performance of laboratory tests for pregnant women during prenatal care at five UBS of Pelotas / RS. 
Descriptive study of quantitative, using secondary data. The sample consisted of 392 chips prenatal pregnant women 
with probable date of delivery in 2007. The basic laboratory tests were analyzed: hemoglobin / hematocrit (Hb / Ht), 
Rh factor, VDRL, Blood Glucose, Urine (Type I), Anti-HIV, HBsAg, Toxoplasmosis. Data analysis showed a high 
percentage of lack of records and the eight tests analyzed only four (50%) had filled in more than half of the sample. 
Thus, they are concerned about the high percentage of non-registration of variables related to maternal complications 
important, such as anemia, urinary tract infections, diabetes mellitus, syphilis and HIV testing. It is expected that the 
evaluation can contribute to improving the quality of prenatal care offered to users of the Unified Health System in the 
city and also assist in the management and organization of the Program of Prenatal Care. 
Descriptors: assessment; prenatal care; laboratory tests. 
 
 
Evaluar los resultados de las pruebas de laboratorio para las mujeres embarazadas durante la atención prenatal a las 
cinco de UBS de Pelotas / RS. El estudio descriptivo de los cuantitativos, utilizando datos secundarios. La muestra 
estuvo constituida por 392 chips de las mujeres embarazadas prenatal con fecha probable de parto en 2007. Las 
pruebas básicas de laboratorio se analizaron: hemoglobina / hematocrito (Hb / Ht), el factor Rh, VDRL, glucosa en 
sangre, orina (Tipo I), Anti-VIH, HBsAg, toxoplasmosis. El análisis de los datos mostró un alto porcentaje de falta de 
registros y los ocho ensayos analizados sólo cuatro (50%) había completado más de la mitad de la muestra. Por lo tanto, 
están preocupados por el alto porcentaje de no registro de las variables relacionadas con las complicaciones maternas 
importantes, tales como anemia, infecciones urinarias, diabetes mellitus, la sífilis y la prueba del VIH. Se espera que la 
evaluación puede contribuir a mejorar la calidad de la atención prenatal ofrece a los usuarios del Sistema Único de 
Salud en la ciudad y también ayudar en la gestión y organización del Programa de Cuidado Prenatal. 
Descriptores: evaluación; atención prenatal; pruebas de laboratorio. 
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INTRODUÇÃO 

A Unidade Básica de Saúde vivencia, em sua realidade diária, o acompanhamento do 

individuo em todo o seu ciclo vital, nesse sentido, faz-se necessário que os profissionais de saúde 

estejam preparados para prestar um atendimento qualificado à mulher durante o ciclo gravídico-

puerperal. 

A redução das taxas de morbidade e mortalidade materna e perinatal dependem, 

consideravelmente, da avaliação da assistência pré-natal, visto que a qualidade da assistência esta 

diretamente relacionada com os níveis de saúde de mães e conceptos. 

A gravidez, bem como o parto, são eventos fisiológicos. No entanto promovem alterações 

físicas e emocionais nas mulheres, requerendo cuidados por parte da família e dos profissionais de 

saúde, justificando a atenção para além de um útero gravídico.1 

Na saúde pública no Brasil a atenção materno-infantil é uma área prioritária, destacando-se 

o programa de pré-natal. A criação do Programa de Assistência Integral á Saúde da Mulher (PAISM), 

no ano de 1983, ampliou as possibilidades de atividades direcionadas a parcela feminina da 

população, reconhecendo o atendimento de pré-natal como um importante componente pelo seu 

impacto e transcendência no resultado perinatal.2  

No Brasil a redução da mortalidade materna e neonatal constitui-se ainda em um desafio 

para os serviços de saúde e a sociedade. As altas taxas de mortalidade encontradas se configuram 

como uma violação dos direitos ao acesso a saúde da mulher e do concepto caracterizando um 

grave problema de saúde pública.  

Entendendo que o enfrentamento da problemática da morte materna e neonatal implica no 

envolvimento de diferentes atores sociais, de forma a garantir que as políticas nacionais sejam, de 

fato, executadas e respondam às reais necessidades da população, o Ministério da Saúde propôs o 

Programa de humanização no pré-natal e nascimento e após a adoção do Pacto Nacional pela 

Redução da Morte Materna e Neonatal.3-4 

Para que estes Programas possam ter resultados se faz necessário a avaliação da atenção 

pré-natal e puerperal, pois esta é, parte fundamental no planejamento e na gestão do sistema de 

saúde. O sistema de avaliação deve ser efetivo para assim reordenar a execução das ações e 

serviços, redimensionando-os de forma a contemplar as necessidades de seu público, dando maior 

racionalidade ao uso dos recursos. 

Segundo o Ministério da Saúde, para uma assistência pré-natal de qualidade, são necessários 

alguns fatores, dentre eles destaca-se: captação precoce da gestante na comunidade, controle 

periódico, contínuo e extensivo à população-alvo, recursos humanos treinados, área física 

adequada, equipamento e instrumental mínimos, instrumentos de registro e estatística, 

medicamentos básicos, apoio laboratorial mínimo, sistema eficiente de referência e contra-

referência, avaliação das ações da assistência pré-natal. Dentre estes salienta-se a importância do 

apoio laboratorial mínimo e do comprometimento dos profissionais em solicitar estes exames às 

gestantes.5-6 
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A realização do estudo justifica-se devido às evidencias apontadas por dados do Ministério da 

Saúde que assinalam as baixas coberturas observadas em itens críticos como a determinação de 

glicemia, o teste de HIV-AIDS, o exame preventivo ginecológico entre outros fatores, que mesmo 

sendo preconizado pelo Manual Técnico do Ministério da Saúde não são realizados.  

OBJETIVO  

O presente estudo tem como objetivo de avaliar a realização de exames laboratoriais pelas 

gestantes durante o pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde conforme preconiza o Ministério da 

Saúde. 

METODOLOGIA 

Este estudo caracteriza-se por uma abordagem descritiva de caráter quantitativo7, com a 

utilização de dados secundários, o qual se originou da pesquisa “Avaliação de serviços em unidades 

básicas tradicionais e com estratégia de saúde da família: diagnósticos de situação de Pelotas e 

região”, elaborada na forma de consórcio de pesquisa pelos pós-graduandos da Especialização 

Multiprofissional em Saúde da Família, nos anos de 2008 e 2009. 

A pesquisa seguiu as recomendações estabelecidas na Resolução n° 196/96 do Ministério da 

Saúde, que se refere à pesquisa envolvendo seres humanos. Para tanto, foi solicitada autorização 

junto á Secretaria da Saúde do município de Pelotas/RS. Após a liberação, o projeto de pesquisa foi 

encaminhado ao Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas para 

apreciação recebendo parecer favorável no 25/2008.  

Os locais do estudo foram escolhidos através de uma amostra por conveniência, sendo cinco 

Unidade Básicas de Saúde (UBS) do município de Pelotas no estado do Rio Grande do Sul. Consistiu 

em duas unidades tradicionais, e as outras três Estratégia de Saúde da Família. 

Os critérios de inclusão foram às fichas de pré-natal de mulheres com data provável de parto 

entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2007 nos registros das UBS participantes do estudo. Foram 

excluídas do estudo, as fichas de gestantes que completaram as consultas do programa de pré-natal 

fora deste período, nas referidas unidades.  

Primeiramente utilizou-se um estudo piloto para testar o instrumento da pesquisa, desta 

forma foram analisadas as fichas de pré-natal do período de 01 a 31 de janeiro 2008, como forma 

de testar o questionário. Após procedeu-se o processo de codificação do instrumento.  

Os dados das fichas de pré-natal foram coletados através de um questionário estruturado, o 

qual foi formulado com base no instrumento da tese de doutorado de Silveira8 partir da autorização 

desta. 

Após a realização do estudo piloto apresentou-se um relato das dificuldades e dúvidas 

encontradas na execução do mesmo, sendo então analisadas e discutidas pelo grupo que 

desenvolvia o estudo. 

A coleta dos dados foi realizada nos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2009 e obteve um 

total de 392 fichas de pré-natal. Os questionários foram codificados e revisados pelas 

pesquisadoras, e então digitados numa planilha do Microsoft Excel versão 2007 com checagem 

automática de amplitude e consistência. Foram realizadas duas digitações tendo em vista 
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identificar e corrigir possíveis inconsistências. A análise dos dados foi realizada no programa Epi 

Data Analysis.  

A definição dos parâmetros para analise da realização dos exames laboratoriais mínimos que 

devem ser realizados pelas gestantes durante o pré-natal foi feita conforme o preconizado no 

Manual Técnico Pré-Natal e Puerpério Atenção Qualificada e Humanizada. Ministério da Saúde.6 

Na primeira consulta, é preconizado a solicitação dos exames: dosagem de hemoglobina e 

hematócrito (Hb/Ht); grupo sangüíneo e fator Rh; sorologia para sífilis (VDRL): repetir próximo à 

30ª semana; glicemia em jejum: repetir próximo à 30ª semana; exame sumário de urina (Tipo I): 

repetir próximo à 30ª semana; sorologia anti-HIV, com consentimento da mulher após o 

“aconselhamento pré-teste”. Repetir próximo à 30ª semana, sempre que possível; sorologia para 

hepatite B (HBsAg), de preferência próximo à 30ª semana de gestação, onde houver disponibilidade 

para realização; sorologia para toxoplasmose, onde houver disponibilidade. 

RESULTADOS  

A seguir apresenta-se os resultados encontrados nas 392 fichas de pré-natal analisadas e as 

características sócio-demográficas (Tabela 1). O maior número de gestantes estava centrado na 

faixa etária de 20 a 35 anos. A gestação entre adolescentes (13 a 19 anos) ocorreu em 23,0% (90) 

dos casos. Quanto ao estado civil a grande maioria convivia com companheiro. Com relação à 

ocupação das gestantes, mais da metade delas eram do lar, as demais eram estudantes e algumas 

fichas não tinham esta informação. 

Tabela 1. Descrição das características sócio-econômicas da amostra, Pelotas, RS (n=392). 

Variável No. % 
Idade das Gestantes (anos)   
 13 – 19 90 23,0 
 20 – 35 269 68,6 
 36 – 44 29 7,4 
 Sem informação 4 1,0 
Estado Civil   
 Sem companheiro 38 9,7 
 Com companheiro 340 86,7 
 Sem informação 14 3,6 
Ocupação   
 Do lar 232 58,6 
 Doméstica 25 6,5 
 Estudante 44 11,3 
 Babá 9 2,3 
 Comerciante 17 4,4 
 Desempregada 1 0,3 
 Operária 6 1,7 
 Outras profissões 15 3,9 
 Sem informação 43 11,0 

Fonte: Fichas de pré-natal UBS Pelotas/RS 

As características obstétricas das gestantes encontram-se na Tabela 2. O número de 

gestações registradas entre as mulheres da amostra variou de 1 a 9, sendo que um percentual 

significativo eram primigestas. Em relação aos partos, quase a metade das gestantes eram nuliparas 

e o mesmo percentual também não tinham filhos vivos. A porcentagem de mulheres que não 

tiveram aborto, anterior a esta gestação foi a maioria 9,7% delas tiveram 1 aborto e as demais 

fichas não tinham esta informação. 
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Tabela 2. Descrição das características obstétricas da amostra, Pelotas, RS  (n=392). 

Variável No. % 
Número de gestações (inclusive a atual)   
 1 149 38,0 
 2 91 23,1 
 3 64 16,3 
 4 a 9 81 20,8 
 Sem Informação 7 1,8 
Número de partos   
 0 (nenhum) 169 43,1 
 1 93 23,7 
 2 55 14,0 
 3 37 9,5 
 1 a 7 31 7,8 
 Sem Informação 7 1,9 
Número de abortos   
 0 (nenhum) 306 78,1 
 1 38 9,7 
 2 13 3,3 
 4 1 0,3 
 Sem Informação 34 8,6 
Número de filhos vivos   
 0 (nenhum) 21 43,1 
 1 81 20,7 
 2 56 14,3 
 3 33 8,4 
 4 a 9 178 7,7 
  Sem Informação 23 5,8 

Fonte: Fichas de pré-natal UBS Pelotas/RS 

 A análise referente ao número de vezes em que o registro de que as gestantes realizaram o 

exame de dosagem de hemoglobina e hematócrito (Hb/Ht) mostrou que 35,5% (139) realizaram o 

exame uma vez, 41,8% (164) realizaram duas vezes, 7,1% (28) realizaram três vezes ou mais e 15,6% 

(61) não tinham informação. A maioria das fichas apresentava registro de realização de exame de 

grupo sangüíneo e fator Rh. 

Quanto à realização de sorologia para sífilis (VDRL) observou-se que das gestantes 

acompanhadas no programa de pré-natal 39,8% (156) realizaram o exame uma vez, 38,5 % (151) 

realizaram duas vezes, 5,4% (21) realizaram três vezes e 16,3% (63) não tinham informação. 

Na amostra estudada o exame de glicemia em jejum foi realizado uma vez por quase metade 

da amostra, um quarto realizou duas vezes, e em torno de um quarto não tinham informação.  

O exame sumário de urina (Tipo I) foi realizado por 38,3% (150) das gestantes uma vez, 39,0% 

(153) realizaram duas vezes, 6,0% (23) realizaram três vezes ou mais e 16,7% (66) não tinham 

informação.  

Na análise da realização de sorologia anti-HIV pelas gestantes durante o pré-natal encontrou-

se os seguintes resultados: aproximadamente a metade realizou o exame uma vez, pouco mais de 

um quarto realizou duas vezes, e cerca de um quarto não tinham informação.  

Quanto a realização do exame de sorologia para hepatite B (HBsAg) observou-se que: 

aproximadamente metade  realizaram uma vez, algumas realizaram duas  e quase metade não 

tinham informação. 
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O exame de sorologia para toxoplasmose teve a seguinte distribuição na amostra estudada: 

mais da metade das gestantes acompanhadas no programa de pré-natal das UBS participantes do 

estudo realizaram uma vez, 7,2% realizaram duas vezes e 29,3% (115) não tinham informação. Os 

dados referentes aos oito exames analisados podem ser observados e analisados com maior clareza 

na Tabela 3 e Figura 1. 

Tabela 3. Distribuição da amostra, análise da adequação da realização de exames laboratoriais pelas gestantes durante 
o pré-natal, realizado em UBS, em município do Rio Grande do sul, Brasil. 

Exame realizado  

                        Realização de exames laboratoriais 
% n 
 
 

Uma vez Duas vezes Três vezes 
Sem 

informação 
Total 

Hb/Ht 35,5%(139) 41,8%(164) 7,1% (28) 15,6% (61) 100% (392) 

     Fator Rh  86,0% (337) - - 14,0% (55) 100% (392) 

VDRL 39,8%(156) 38,5 (151) 5,4% (21) 16,3% (63) 100% (392) 

Glicemia 45,1%(177) 25,0% (98) 4,6% 25,3% (99) 100% (392) 

Urina (Tipo I) 38,3%(150) 39,0%(153)  6,0% (23) 16,7% (66) 100% (392) 

Anti-HIV 49,7%(195) 27,0%(106) 2,0% (8) 21,3% 100% (392) 

HBsAg 47,4%(186) 6,2% - 46,4% (182) 100% (392) 

Igm 63,5%(249) 7,2% - 29,3% (115) 100% (392) 

Fonte: Fichas de pré-natal UBS Pelotas/RS 

Figura 1. Gráfico da adequação da realização de exames laboratoriais básicos pelas gestantes durante o pré-natal, 
conforme o preconizado pelo Ministério da saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Fichas de pré-natal UBS Pelotas/RS. 
 

DISCUSSÃO 

Ao analisar os dados encontrou-se elevado percentual de ausência de registros quanto aos 

exames laboratoriais mínimos preconizados pelo Ministério da Saúde reafirmando os resultados 

encontrados em outros estudos.8-9  



105   

 
 

 

Quadros LCM, Meincke MK, Lopes CV, Vargas NRC, Schneider CC. Avaliando a realização de exames 
laboratoriais pelas gestantes durante o pré-natal. Rev. enferm. saúde, Pelotas (RS) 2011 jan-

mar;1(1):99-106. 
 

Dessa maneira, são preocupantes os altos percentuais de falta de registro de variáveis 

relacionadas a intercorrências maternas importantes, como a anemia, as infecções do trato 

urinário, o diabete mellitus a sífilis e do teste anti-HIV.  

Segundo Moura à alta incidência de sífilis congênita (24/1.000 nascidos vivos no SUS), cujo 

diagnóstico e tratamento têm 100% de possibilidade de realização na assistência pré-natal 

mediante um simples exame de sangue – o VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) e da 

aplicação da penicilina benzatina, elementos esses que devem estar disponíveis no nível primário 

de atenção conforme Ministério da Saúde.10-11 

A expressiva proporção de sub-registro mostra a necessidade de avaliar se realmente não 

foram solicitados, se foram solicitados e não realizados, se ocorreu sub-registro da informação ou 

se não houve tempo de realizar exames por ingresso tardio no pré-natal e ainda, a possibilidade da 

ocorrência de interrupção precoce da gravidez ou de parto prematuro.8 

Os resultados encontrados tornam-se ainda mais significativos por terem sido analisados 

apenas as variáveis relacionadas aos exames laboratoriais mínimos que devem ser realizados 

durante o pré-natal. Salienta-se a necessidade de uma discussão envolvendo profissionais de saúde, 

gestores e comunidade na tentativa de conscientizar a todos a respeito de seus direitos e deveres 

em relação à qualidade do pré-natal e consequentemente a saúde materno-infantil.  

Para isto sugere-se um maior comprometimento das equipes de saúde da família e dos 

profissionais no sentido de fazer captação precoce das gestantes, solicitar os exames previstos pelo 

Manual do Ministério da Saúde e registrar corretamente nos documentos adequados das gestantes.   

Outra sugestão pertinente é que seja implantado no município um sistema de avaliação 

periódico do programa de pré-natal, no qual os próprios profissionais de saúde tenham a 

oportunidade de avaliar o seu serviço com o intuito de trabalhar a conscientizarão a respeito de 

fatores importantes como o preenchimento correto dos registros e assim melhorar a atenção 

prestada mulher durante o pré-natal.  

CONCLUSÃO 

Concluindo, esforços se fazem necessários no intuito de melhorar a qualidade da atenção 

oferecida a mulher durante o pré-natal nas UBS do município. Nesse sentido, faz-se necessário 

ampliar os números de exames laboratoriais básicos realizados pelas gestantes durante o pré-natal 

no intuito de prevenir intercorrências comuns da gravidez. 

Uma das principais limitações encontradas ao decorrer do estudo foi a obtenção de dados 

através de dados secundários, pois não foi possível avaliar a freqüência de sub-registro podendo 

desviar os dados encontrados. 

Os achados indicam a necessidade de melhoria da qualidade do pré-natal oferecido às 

usuárias do Sistema Único de Saúde do município e também o aprimoramento na gestão e 

organização do Programa de Atenção ao Pré-natal.  
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Conhecer a atuação dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) frente às situações emergenciais. Estudo 
quantitativo descritivo com 145 profissionais da ESF em seis municípios da Região Sul do Rio Grande do Sul. A coleta de 
dados foi realizada através de um formulário previamente testado no período de novembro de 2008 a janeiro de 2009. 
A análise dos dados foi obtida através do software Epidata Analisys e os dados confrontados com a literatura. Dos 
entrevistados, 50,34% relataram conhecer o Suporte Básico de Vida (SBV), e 46, 9 % não se sentiam preparados para 
uma atuação eficaz nas situações emergenciais. A sintomatologia das emergências foi identificada corretamente por 
82,07% dos profissionais. Os resultados demonstraram necessidade de capacitação para profissionais da ESF, sobretudo 
para técnicos e agentes comunitários, visando uma assistência adequada e precoce objetivando aumento da taxa de 
sobrevida dos pacientes com risco de vida e minimização de possíveis seqüelas.  
Descritores: ressuscitação cardiopulmonar; saúde da família; assistência. 
 
 
To know the performance of professionals of the Family Health Strategy (FHS) in the face of emergency situations. 
Quantitative and descriptive study with 145 professionals of the FHS in six districts from southern Rio Grande do Sul.  
Data collection was conducted through a questionnaire previously tested in the period from November 2008 to January 
2009. Data analysis was obtained by Epidata Analisys software and the data were compared with the literature. Only 
50.34% reported knowing the Basic Life Support (BLS), 46, 9% of the respondents did not feel prepared for effective 
action in emergency situations. The symptomatology of emergencies was correctly identified by 82.07% of the 
professionals. The results showed the need for capacitation to the FHS professionals, especially for technicians and 
community agents, seeking an early and adequate assistance aimed at increasing the survival rate of patients with life-
threatening and minimizing possible sequels.  
Descriptors: cardiopulmonary resuscitation; family health; assistance. 
 
 
Conocer el desempeño de los profesionales en la Estratégia de Salud de la Familia (ESF) frente a las emergencias. 
Estudio cuantitativo y descriptivo, con 145 profesionales de la ESF en seis municípios dela región  sur del Río Grande do 
Sul. La recolección de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario previamente probado en el período de 
noviembre 2008 al enero 2009. El análisis de datos fue obtenida por el software Epidata  Análisis y los datos fueron 
confrontados con la literatura. Sólo 50,34% refiere conocer el Soporte Vital Básico (SVB), 46, 9% no se sienten 
preparados para una acción eficaz en situaciones de emergencia. La sintomatologia de las emergencias fue identificada 
correctamente por 82,07% de los profesionales. Los resultados mostraron la necesidad de capacitación de profesionales 
de la ESF, especialmente para los técnicos y agentes comunitários de salud, en busca de una asistencia temprana y 
adecuada para aumentar la tasa de supervivencia de los pacientes con riesgo de la vida y minimización de posibles 
complicaciones.  
Descriptores: resucitación cardiopulmonar; salud de la familia; asistencia. 
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INTRODUÇÃO 

A emergência é definida como a ocorrência de agravo à saúde, com risco iminente de vida ou 

que cause intenso sofrimento ao paciente, exigindo rápida intervenção médica.1 

O tempo é fator crucial nas situações emergenciais, um minuto a mais na chegada do socorro 

pode tornar irreversível uma parada cardíaca, uma hemorragia pode atingir níveis críticos e uma 

hipóxia pode lesar o cérebro em definitivo. A brevidade no inicio da assistência, salva mais vidas, 

reduz as seqüelas e o custo final do tratamento será menor.2 

Todos os serviços da atenção básica devem realizar acolhimento, atendimento das urgências 

de baixa gravidade e complexidade.3 

É comum que profissionais da saúde da atenção básica, ao se depararem com uma urgência 

de maior gravidade, tenham o impulso de encaminhá-la rapidamente para unidade de maior 

complexidade, sem sequer fazer uma avaliação prévia e a necessária estabilização do quadro por 

insegurança e desconhecimento de como proceder.3 

Em 2007 foi realizado um estudo objetivando verificar o conhecimento dos provedores de 

saúde (médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) no curso de Suporte Básico de 

Vida. Dos 232 profissionais avaliados, o percentual de acertos foi de 71,39% antes do curso 

ministrado, isto é, no pré-teste e de 91,18% após a realização do mesmo, no pós-teste. Embora um 

crescimento de 19,79% no percentual de acertos após a realização da capacitação, os profissionais 

ainda apresentavam insuficiência de conhecimento acerca do local da compressão cardíaca e 

dificuldades no reconhecimento de sinais e sintomas de doenças cardiovasculares prejudicando o 

acesso precoce aos serviços de emergência.4  

Em 2008, a Coordenadoria de Atenção a Saúde através da Escola de Saúde Pública do Ceará, 

realizou o Curso de Condutas em Urgências e Emergências em Enfermagem visando fortalecer e 

aperfeiçoar o atendimento de traumas e agravos a saúde nas unidades básicas, pelos profissionais 

de enfermagem da Estratégia de Saúde da Família, visto que as urgências/emergências são 

consideradas desafios da saúde pública no Brasil, o que torna imprescindível a qualificação dos 

profissionais nesta área de atuação.5 

OBJETIVO 

Este estudo buscou conhecer a atuação dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) frente às situações emergenciais. 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo descritivo de avaliação quantitativa com profissionais atuantes na 

Estratégia de Saúde da Família nos municípios da Região Sul do Rio Grande do Sul, incluindo, Rio 

Grande, Pinheiro Machado, Pelotas, Herval, Bagé e Morro Redondo. A amostra, escolhida por 

conveniência, foi composta por 27 equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) perfazendo um 

total de 161 profissionais. Foi incluída apenas uma equipe por unidade de saúde, com médico, 
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enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e dois agentes comunitários de saúde (ACS), 

também foram incluídos no estudo, cirurgião dentista e auxiliar de saúde bucal (ASB), nas unidades 

que apresentavam estes profissionais.    

As variáveis utilizadas no estudo foram: município, profissão, tempo de trabalho na ESF, 

sensação do profissional frente as emergências, identificação de sinais e sintomas de gravidade, 

atuação nas situações de risco de vida, freqüência com que se depara com emergências e 

conhecimento do suporte básico de vida.  

O instrumento para coleta de dados foi elaborado e testado pelos pesquisadores. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas 

(Protocolo nº 025/08), de acordo com a resolução 196/96 sobre pesquisa envolvendo seres 

humanos. 

A coleta de dados foi realizada pelos pesquisadores in loco, de novembro de 2008 a janeiro 

de 2009 após contato prévio com os profissionais da ESF e mediante assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido.  Os dados foram digitados no programa Epi-info 6,04 (Centers for 

Disease Control and Prevention, Atlanta, Estados Unidos), checadas as inconsistências e os erros 

devidamente corrigidos. A análise descritiva foi feita utilizando o programa Epidata. 

RESULTADOS 

Foram entrevistados 145 profissionais, de um total de 161, previstos na amostra, perfazendo 

uma taxa de resposta de 90%, e 10% de perdas. 

A amostra foi composta predominantemente por profissionais do sexo feminino, com idades 

entre 25 – 40 anos conforme descrição na tabela 1.  

Tabela 1 – Características dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família segundo a idade e sexo, nos municípios da 
região sul/RS, 2009.  

 Região Sul (n=145) %  
Idade    
19 – 25 anos 25 17,2  
25 – 40 anos 70 48,3  
41 – 50 anos 27 18,6  
51 – 66 anos 23 15,9  
    
Sexo    
Feminino 109 75,2  
Masculino 36 24,8  

 

Dos profissionais entrevistados, em ordem decrescente, 37,93% atuavam na cidade de 

Pelotas, 15,17% em Bagé, 14,48% em Pinheiro Machado, 13,10% na cidade de Rio Grande, 12,41% 

em Herval e 6,9% em Morro Redondo.  

Quanto à profissão, 31,03% eram agentes comunitários de saúde, 16,55% técnicos de 

enfermagem, 16,55% enfermeiros, 13,79% médicos, 8,97% dentistas, 5,52% tinham outras 

profissões, mas atuavam como agentes comunitários de saúde, 4,83% eram auxiliares de consultório 

dentário e 2,76% auxiliares de enfermagem (tabela 2). 
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Tabela 2 – Distribuição dos profissionais entrevistados por profissão nos municípios   da Região Sul, no período de 
dezembro de 2008 a janeiro de 2009. Pelotas/RS, 2009.  

   Município     
Profissão do 
entrevistado 

Rio 
Grande 

Pinheiro 
Machado 

Pelotas Herval Bagé Morro 
Redondo 

Total 

Auxiliar de 
Enfermagem 

0 1 3 0 0 0 4 

Enfermeiro 4 2 11 3 3 1 24 
Médico 4 4 6 2 3 1 20 
Dentista 0 1 6 2 3 1 13 
Auxiliar de 
Consultório 
Dentário 

0 2 0 2 3 0 7 

Técnico de 
Enfermagem 

3 3 9 2 4 3 24 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

8 8 20 7 6 4 53 

Total 19 21 55 18 22 10 145 
Total % 13,10 14,48 37,93 12,41 15,17 6,9 100 

 

Na tabela 3, observou-se que apenas 53,1% dos profissionais da Região Sul, referiram 

tranqüilidade nos atendimentos às urgências, reduzindo-se a um percentual de 18,2% na cidade de 

Pelotas. 
 

Tabela 3 – Sensação dos profissionais da ESF nas assistências emergenciais nos municípios da região sul e na cidade de 
Pelotas. Pelotas/RS, 2009.  

Sensação Região Sul 
(n=145) 

% Pelotas 
(n=55) 

% 

Tranqüilos  77  53,1  10 18,2 
Pouco à vontade 31 21,4 12 21,8 
Nervoso 26 17,9 29 52,7 
Nenhuma 11 7,6 4 7,3 
Total 145 100 55 100 

 

Dos profissionais da Região Sul que identificaram incorretamente os sinais e sintomas de 

gravidade ou não identificaram (n=26) conforme tabela 4; 3,8% eram médicos, 11,5% auxiliares de 

consultório dentário, 23,1% técnicos de enfermagem e 61,5% agentes comunitários de saúde. Os 

profissionais enfermeiros, dentistas e auxiliares de enfermagem em sua totalidade (100%) 

identificaram corretamente (dados não mostrados). 
 

Tabela 4– Identificação dos sinais e sintomas de agravo a saúde pelos profissionais da ESF nos municípios da região sul e 
na cidade de Pelotas. Pelotas/RS, 2009.  

Identificação dos sinais e sintomas 
Região 
Sul 

(n=145) 
% Pelotas 

(n=55) 
% 

Corretamente 119 82,1 49 89,1 
Incorretamente 25 17,2 6 10,9 
Não identificaram 01 0,7 0 - 
Total 145 100 55 100 

 

A freqüência das ocorrências emergenciais referidas pelos profissionais prevalecendo de uma 

a duas vezes no período de um mês na Região Sul (67 profissionais) e nenhuma vez na cidade de 

Pelotas (28 profissionais). 

O Suporte Básico de Vida (SBV) era conhecido apenas por 50,34% dos entrevistados da Região 

Sul e por 54, 5% de Pelotas, conforme o gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Conhecimento dos profissionais acerca do Suporte Básico de Vida nos municípios da região sul e na cidade de 
Pelotas. n= 145 amostra e n=55 cidade de Pelotas. Pelotas/RS, 2009. 

 

 

        Dos 72 profissionais que desconheciam o SBV na Região Sul, 65,28% eram agentes 

comunitários de saúde, 11,11% técnicos de enfermagem, 9,72% auxiliares de consultório dentário, 

6,9% dentistas, 4,1% enfermeiros, 1,3% médicos e 1,3% auxiliares de enfermagem. Dos 73 

entrevistados que referiram conhecer o SBV, e 91,78% identificaram corretamente os sinais e 

sintomas de gravidade.  

Dos profissionais que identificaram corretamente a sintomatologia da gravidade (n=119), 

76,47% referiram solicitar ajuda aos colegas da ESF, 19,32% ligar para um serviço de emergência, 

3,36% levar ao pronto socorro por meios próprios e 0,84% não enquadrarem-se nas alternativas. 

DISCUSSÃO 

Os profissionais atuantes no âmbito primário da saúde não estão suficientemente 

qualificados para a assistência às urgências e emergências, o que justifica os profissionais das 

unidades básicas ansiarem por uma transferência imediata sem sequer realizar uma avaliação 

prévia e a estabilização do paciente.3 

O estudo mostrou que na Região Sul, cerca de 50% da totalidade dos profissionais atuantes na 

ESF e 81,8% dos profissionais atuantes na cidade de Pelotas, não se sentem preparados para atuar 

em uma situação emergencial e não dominam o conhecimento teórico-prático acerca das urgências 

e emergências embora elas aconteçam para 77,46% para os profissionais da Região Sul pelo menos 

uma vez ao mês. 

No gráfico 2 observamos que o Suporte Básico de Vida era conhecido por 50,34% dos 

profissionais (n=145) e na cidade de Pelotas por 54,5% (n=55),  no entanto deveria ser uma 

informação básica e conhecida por todos os membros da equipe de saúde, visto que o seu 

conhecimento e aplicação sistematizados são determinantes na maioria das vezes da reabilitação 

do paciente, salvando mais vidas e minimizando seqüelas a cada minuto abreviado no inicio da 

assistência.² 

O reconhecimento de uma formação insuficiente no enfrentamento das urgências como fator 

motivador para os profissionais optarem por uma rápida transferência dos pacientes a uma 

assistência inicial adequada não foi encontrado no nosso estudo, pois, 73,1% dos profissionais da 
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Região Sul e 87,3% da cidade de Pelotas, os profissionais solicitam ajuda dos colegas da ESF 

mantendo sob sua assistência os pacientes em situação emergencial.³   

A relevância deste estudo está no fato de que 46,9% dos profissionais da Região Sul atuantes 

na ESF não sentiram-se preparados para o enfrentamento das urgências, embora o atendimento 

emergencial seja o fator crucial entre a vida e a morte, e a assistência adequada e precoce na 

maioria das vezes determinante no salvamento de vidas em situações críticas e de responsabilidade 

destes profissionais da saúde independente de suas afinidades e áreas de atuação. 

CONCLUSÃO 

Das situações emergenciais no âmbito da atenção primária leva ao pressuposto de que o 

investimento na ESF por parte dos gestores e dos próprios profissionais é de extrema relevância 

visto a necessidade do bem viver do paciente e do bem atender dos profissionais. 

Os resultados demonstraram necessidade de capacitação para profissionais da ESF, sobretudo 

para técnicos e agentes comunitários, visando uma assistência adequada e precoce objetivando 

aumento da taxa de sobrevida dos pacientes com risco de vida e minimização de possíveis seqüelas. 
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Este estudo objetiva conhecer as representações dos usuários de um CAPS sobre as temáticas: “Casa, Trabalho e 
Lazer”, que balizam a reabilitação psicossocial bem como a contribuição dessas para o desenvolvimento da autonomia 
do usuário. Para tanto utilizou-se a abordagem qualitativa com base na Metodologia de Análise de Redes do Cotidiano 
(MARES). Os dados foram coletados, no mês de dezembro de 2009, em um CAPS II, em um município do Sul do Brasil, 
através de dois grupos focais realizados com 6 (seis) usuários, os quais estavam inscritos em atendimento nas 
modalidades intensiva ou semi-intensiva. Como resultado da análise dos dados, pode-se perceber que os sujeitos têm 
preocupação em ter uma moradia e que o estigma ao portador de sofrimento psíquico causa uma ruptura na vida dos 
sujeitos, na medida em que eles não se vêem inseridos no mercado de trabalho devido ao preconceito. Quanto ao lazer 
percebeu-se que os usuários deixam de realizá-lo pelo preconceito que sofrem pela sociedade e pelo preconceito deles 
mesmos, nos mostrando que eles também deverão encontrar maneiras de resgatarem sua autonomia. 
Descritores: saúde mental; reforma dos serviços de saúde; enfermagem; autonomia pessoal. 
 
 
This study aimed to evaluate the representations of the users of CAPS on the themes: "Home, Work and Leisure," 
guiding psychosocial rehabilitation, as well as their contribution to the development of client autonomy. For this we 
used a qualitative approach based on MARES, methodology for data collection. Data were collected in December 2009, 
in a CAPS II, in a county in southern Brazil, through two focus groups conducted with six (6) users, who were enrolled in 
treatment modalities or semi-intensive intensive.  As a result of data analysis, one can see that the subject is 
concerned about having a house that stigma and psychic suffering to cause a disruption in the lives of individuals, 
insofar as they do not see themselves inserted into the labor market because of prejudice. As for leisure realize that 
users fail to realize it by the prejudice that society and prejudice themselves, showing us that they should also find 
ways to rescue their autonomy. 
Descriptors: mental health; health care reform; nursing; personal autonomy. 
 
 
Este estudio tuvo como objetivo evaluar las representaciones de los usuarios de los CAPS en los temas: "Casa, Trabajo y 
tiempo libre", guía de rehabilitación psicosocial, según Saraceno (2001), así como su contribución al desarrollo de la 
autonomía del cliente. Para ello se utilizó un enfoque cualitativo basado en el Análisis de Redes Metodología de la vida 
cotidiana (SEAS). Los datos fueron recolectados en el mes de diciembre de 2009 en un CAPS II, en un condado en el sur 
de Brasil, a través de dos grupos focales realizados con seis (6) los usuarios, que fueron incluidos en las modalidades de 
tratamiento o semi-intensiva intensiva. Como resultado del análisis de datos, se puede ver que el sujeto está 
preocupado por tener una casa que el estigma y el sufrimiento psíquico de causar una interrupción en la vida de las 
personas, en la medida en que no se ven insertados en el mercado de trabajo debido a los prejuicios. En cuanto a ocio 
se dan cuenta que los usuarios no se dan cuenta por el prejuicio de que la sociedad y los prejuicios propios, que nos 
muestra que también debe encontrar la manera de rescatar a su autonomía.  
Descriptores: salud mental; reforma de los servicios de salud; enfermería; autonomía personal. 
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INTRODUÇÃO 

Em meados dos anos 1980 com a influência da psiquiatria italiana e o aumento dos 

movimentos sociais contrários a ditadura no Brasil, abriu-se espaço para novas formas de 

intervenção em saúde mental, passando-se a discutir a loucura fora dos muros dos hospitais 

psiquiátricos, com enfoques que fogem da hegemonia médica e capazes de diminuir o preconceito e 

o estigma social. 

Deste modo, a Reforma Psiquiátrica não se restringe às mudanças nos âmbitos dos saberes e 

práticas, mas sim como uma forma mais ampla de assistência a qual engloba outras dimensões, tal 

como inclusão social, direito a exercício de cidadania, liberdade de transitar nos espaços sociais e 

desenvolvimento da autonomia.  

A reabilitação psicossocial é entendida como um processo de reconstrução do sujeito, que se 

preocupa em romper com a lógica da exclusão e da segregação social, comum ao modelo asilar, 

com propostas de produção da vida e de reprodução social. Assim, os serviços substitutivos, como 

os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) surgem com este propósito de modo a oferecer às 

pessoas portadoras de sofrimento psíquico um tratamento que alia o acompanhamento clínico e os 

cuidados de reinserção social de seus usuários por meio do acesso ao trabalho, ao lazer, pelo 

exercício dos direitos civis, bem como pela construção ou reconstrução dos laços comunitários e 

familiares.1 

Nesse sentido, entende-se a reabilitação psicossocial a partir da idéia de reconstrução do 

exercício da cidadania e da contratualidade social, ancorada na tríade proposta por Saraceno2: 

“casa, trabalho e lazer”. Os eixos sobre os quais se apóiam o aumento da capacidade contratual 

dos portadores de sofrimento psíquico são a morada, ocupando-se da casa e da apropriação da 

habitação do espaço vital; a rede social, onde ocorrem realmente as trocas sociais vivas; e o 

trabalho, entendido como meio onde ocorre a articulação dos interesses, das necessidades e dos 

desejos, mostrando-se como um meio de sustento e auto-realização.2 

OBJETIVO 

Este estudo teve como objetivo conhecer as representações dos usuários de um CAPS sobre 

as temáticas “Casa, Trabalho e Lazer”, bem como a contribuição dessas para o desenvolvimento da 

autonomia 

METODOLOGIA 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa onde foi utilizada a 

Metodologia de Análise de Redes do Cotidiano (MARES). A Metodologia de Análise de Redes do 

Cotidiano foi desenvolvida e sistematizada pelo sociólogo Paulo Henrique Martins, que tem por 

objetivo mapear as redes existentes, as redes em formação ou as redes potenciais, identificando as 

crenças e os valores dos atores locais, os problemas que inibem a expansão da rede e os meios de 

superação dos problemas.³ Trata-se de um método a ser aplicado na análise de redes sociais do 

cotidiano, em geral, e na analise de redes de usuários dos serviços públicos.4 
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O estudo foi realizado em um CAPS II de um município de médio porte do interior do Rio 

Grande do Sul. Participaram do estudo seis usuários que estavam em tratamento intensivo ou semi-

intensivo. Para participar da pesquisa os sujeitos preencheram os seguintes requisitos: estarem 

freqüentando o CAPS em regime intensivo ou semi-intensivo; não apresentar déficit cognitivo; e 

manifestar por escrito a disponibilidade quanto à participação na pesquisa bem como, permitir o 

uso do gravador e a divulgação dos dados. 

Os indivíduos que aceitaram participar do estudo obtiveram a garantia do direito a 

privacidade, do livre acesso aos dados, do anonimato e liberdade de retirar seu consentimento em 

qualquer momento do estudo, através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, tais direitos foram assegurados conforme o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem.5 O projeto foi aprovado no Comitê de Ética da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Pelotas (PARECER 43/2009) de acordo com a resolução 196/96 sobre 

pesquisa envolvendo seres humanos 

A aplicação da metodologia aconteceu com a realização de dois grupos focais, no primeiro 

encontro foi aplicado o primeiro processo da metodologia que consistiu em mapear as redes de 

crenças e horizontes na saúde e no segundo encontro foi realizado o mapeamento das redes de 

conflitos e mediações da pessoa, sendo que este estudo deter-se-á na análise do primeiro encontro. 

Assim, esse primeiro processo teve como objetivo apreender as representações que tem os 

usuários do CAPS sobre os condicionantes macrossociológicos (Unidades de saúde, CAPS, Instituições 

Estatais) e microssociológicos (família, vizinhos, comunidade) responsáveis pela produção de seu 

bem-estar numa perspectiva de autonomia na reabilitação psicossocial.  

Esta etapa foi dividida em três momentos, a saber: fala introdutória para apresentação do 

trabalho; mapeamento geral dos problemas e soluções gerais na organização da promoção da 

autonomia na reabilitação psicossocial; mapeamento dos problemas e soluções específicos na 

organização da atenção psicossocial na comunidade. 

Para a realização da oficina foi utilizada uma lista de prioridades antecipadamente 

construída a partir dos elementos da discursividade prática do usuário, sendo apresentada para os 

usuários mediante cartelas com os temas: “Casa, Trabalho e Lazer”. Após a escolha de uma das 

cartelas, cada participante escolheu explicou a razão de considerá-la mais importante em termos 

de condicionante de sua autonomia. 

Os dados obtidos nos grupos focais foram transcritos, lidos e analisados conforme a MARES3, 

sendo depois disto agrupados em temáticas em confronto com a literatura disponível e os 

conhecimentos dos autores. A noção de rede que interessa na pesquisa qualitativa e que valoriza o 

usuário é a de rede relacional que envolve o conjunto de trocas simbólicas e materiais, ou seja, 

troca de dons (serviços, gestos, gentilezas, afetos etc).3 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No decorrer do grupo focal propôs-se enfocar os fatores macro e microssociológicos que 

influenciam o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. Dessa forma, foi possível avaliar vários 

determinantes que influenciam e/ou inibem o desenvolvimento da autonomia na trajetória 

terapêutica dos sujeitos da pesquisa, com o objetivo de conhecer as representações que os usuários 

têm sobre as temáticas “Casa, Trabalho e Lazer”, a qual diz que se deve ultrapassar tecnologias e 

atividades, a fim de restaurar as habilidades e capacidades dos sujeitos em sofrimento psíquico.  

Acredita-se que a pessoa com transtorno psíquico necessita de um processo de reconstrução 

da rede social, do habitat e do trabalho a fim de aumentar seu poder de contratualidade, de 

efetuar trocas e de desempenhar sua cidadania. Através desse poder contratual inicia-se um 

caminho que dá sentido à vida, um caminho livre, sem preconceitos e com resignificação da sua 

identidade.2 

A fim de estar inserido na sociedade a pessoa precisa ser capaz de organizar uma vida com 

continuidade, em interação com os outros a sua volta e com o modo de produção na sociedade, e 

que o individuo se insere na sociedade participando do cotidiano da comunidade, das atividades 

relacionadas a família, amigos, colegas de trabalho para assim constituir uma trama de relações 

sociais.6 

Neste sentido, a partir das falas dos sujeitos, a escolha pela representação da casa 

demonstrou a preocupação em ter um local de referência de moradia como mostra sua fala a 

seguir: 

 [...] eu vou falar da casa, só me preocupo de ter sempre uma casa como abrigo. (usuário 3) 

A importância de ter garantido um local para morar/viver onde o portador de sofrimento 

mental possa sentir-se seguro e confortável em um local garantido para morar, não se restringindo 

somente ao lugar onde ele possa estar, mais que isso a casa como um lugar onde ele possa habitar, 

pois estar, pode significar não somente ter um lugar para morar, mas estar inserido na sociedade e 

na vida cotidiana. Um dos elementos fundamentais de qualidade de vida do ser humano é 

representado pelo quanto o próprio “estar” se torna um “habitar” este lugar.² 

Quanto à temática trabalho foi possível perceber nos relatos dos sujeitos, que o sofrimento 

mental causa uma ruptura na vida cotidiana das pessoas. Ruptura essa marcada por perdas 

materiais e afetivas e que na nossa sociedade ainda está muito interligada ao estigma ao qual o 

sujeito em sofrimento psíquico está submetido. Este fato está evidenciado nas falas a seguir:  

[...] é só dizer que a gente freqüenta o CAPS que não dão emprego pra gente, é um 

preconceito assim. Eu cuidei uma idosa [...] porque ela é mãe de uma que freqüentava aqui o 

CAPS, porque entende que a gente não vai fazer mal nenhum, porque as pessoas pensam que 

a gente vai fazer mal, a gente não faz mal, mas a gente é mau visto, é horrível... (usuário 1) 

Acredita-se que o trabalho gera relações sociais. Ao garantir os meios necessários a sua 

sobrevivência através do trabalho o homem estabelece relações sociais com outros homens. Dessa 

forma, o trabalho sempre significou a convivência coletiva e evoluiu por diversos estágios de divisão 
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que marcaram diferentes épocas. São estas relações sociais de produção que geram as 

possibilidades de troca, de compartilhamento de desejos e projetos entre os homens.7 

Outra questão que é abordada quando se trata do trabalho, é que os trabalhos desenvolvidos 

nas oficinas do CAPS os ajudam na vida cotidiana, vistos ou como maneira terapêutica ou como 

possibilidade de reinserção no universo do trabalho. Como comprovado pelas falas a seguir: 

Eu aprendi muito aqui, [...], gosto muito dos trabalhos aqui e faço em casa porque me ajuda 

a distrair a cabeça, a distração que eu tenho é isso é esse trabalho que eu aprendi a fazer 

aqui, foi muito bom para mim. (usuário 2) 

 [...] o trabalho ele motiva a gente, [...] ele mostra que a gente tem capacidade para fazer 

alguma coisa, e no momento que tu faz alguma coisa com a tua mão e elogiam o teu trabalho 

tu vê a capacidade que tu tem, levanta teu astral, tua auto-estima, eu acho que isso também 

caminha junto com o tratamento, te motiva a ir adiante, a te renovar, a derrubar obstáculos. 

(usuário 6)  

Embora a maior parte dos usuários do estudo não estabeleça relação direta entre o trabalho 

e a geração de renda, outros aspectos construtivos do trabalho são evidenciados em seus relatos. O 

trabalho realizado a partir das oficinas e inserido na vida dos usuários constitui-se em fonte de 

geração de autonomia no momento em que qualifica sua circulação no mundo, possibilita convívio, 

reforça sua capacidade de produzir algo para si e para o mundo. 

As oficinas em saúde mental são consideradas um espaço de criação, expressão, produção, 

transformação e humanização, experimentação, socialização e convivência, e são caracterizadas 

como operadoras de mudanças subjetivas, na representação social da loucura, na diminuição no 

índice de internações, na ordenação do dia a dia do serviço e maior adesão ao tratamento. As 

oficinas podem cooperar com o processo de reabilitação psicossocial, viabilizando a circulação do 

portador de transtorno mental na sociedade, contribuindo para a desmistificação da loucura, bem 

como um convívio harmônico entre o portador de sofrimento psíquico e a comunidade na qual ele 

está inserido. 

O tema lazer também demonstrou que os sujeitos deixam de realizá-lo pelo preconceito que 

sofrem pela sociedade e pelo preconceito deles mesmo, isso percebe-se nas falas: 

[...] e sabe o que as pessoas dizem, ai olha lá coitadinha, vai pro CAPS, trabalhar não pode, 

mas se divertir pode, é o que dizem, mas não tá sabendo que a gente precisa disso ai, dizem 

ela é louquinha, mas sabe ir para festa. (usuário 1) 

Para alguns autores é o próprio paciente, no interior das relações em que se encontra que 

poderá desenvolver novas formas de autonomia, mesmo que a sofrimento mental não apresente 

remissão, ele precisa desenvolver potencialidades afetivas que diminuam a vulnerabilidade e 

possibilitem a formação de vínculos sociais.6 

Os sujeitos do estudo, após discussão no grupo, conseguiram perceber que para o resgate de 

sua autonomia e cidadania esses três temas precisam caminhar juntos como mostra a fala a seguir: 
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[...] tem que ter lazer, não da pra ficar só casa-CAPS (...) se tu não tiver lazer não dá, ou se 

tu só tiver lazer e não cuidar da tua casa e do teu trabalho, o teu lazer não é bom [...] então 

o lazer é para todos, mas tem que partir de nós, quem faz o lugar somos nós, seja o CAPS, 

seja a nossa casa, seja qualquer lugar, somos nós, se a gente não quiser, a gente mesmo tem. 

(usuário 6) 

Para que ocorra uma efetiva reabilitação, é importante a reinserção da pessoa na sociedade 

e quando a própria pessoa acredita que é incapaz ou impotente frente a sua dinâmica de vida há 

uma diminuição de sua condição para o enfrentamento das dificuldades vividas, situação que pode 

ser modificada a medida que sua rede de apoio social se amplia.2 

A reabilitação psicossocial pode ser considerada como um processo pelo qual se facilita ao 

indivíduo com limitações a restauração de sua autonomia e de suas funções na comunidade, 

estudos epidemiológicos vem constatando que a cronificação e o empobrecimento do portador de 

transtorno mental não são intrínsecos a doença, mas ocasionados aos fatores externos do individuo, 

em geral ligados ao contexto da família e da comunidade, devido a isso é necessário que os serviços 

substitutivos ofereçam um atendimento integral ao sujeito e que os trabalhadores desses serviços 

devem ajudar na reorganização da vida pessoal e das relações sociais desses indivíduos.8 

CONCLUSÃO 

A reabilitação psicossocial consiste num processo complexo que precisa ser pensado em cada 

contexto de vida, de cada sujeito e levar em conta os vértices “Casa, Trabalho e Lazer”, em sua 

relação com os serviços da rede de saúde mental e seu potencial de aposta na autonomia dos 

sujeitos portadores de transtorno psíquico. 

Os maiores desafios deste processo são enfrentados no cotidiano dos serviços, das 

comunidades, enfim, extrapolam as lutas e conflitos internos do sujeito que sofre para se mesclar à 

capacidade da sociedade de produzir múltiplos e criativos caminhos de cuidado. Através deste 

estudo conseguimos apreender as representações dos usuários acerca das temáticas casa, trabalho 

e lazer como condicionantes na sua autonomia. 

Assim, pode-se perceber que os sujeitos tem preocupação em ter um lar como moradia e que 

o estigma ao portador de sofrimento psíquico ainda está muito presente na nossa sociedade 

causando uma ruptura na vida dos sujeitos, na medida em que eles não se vêem inseridos no 

mercado de trabalho devido ao preconceito. Quanto ao lazer percebemos que os usuários deixam 

de realizá-lo pelo preconceito que sofrem pela sociedade e pelo preconceito deles mesmos, nos 

mostrando que eles também deverão encontrar maneiras de resgatarem sua autonomia. 

 Desse modo espera-se que esse estudo contribua para as práticas dos enfermeiros diante 

deste novo modo de atenção em saúde mental, mudando seu pensamento sobre o cuidado passando 

a aprender a compartilhar os saberes e assumindo uma postura crítica sobre a prática e sendo um 

agente de mudança na sociedade.  

Além disso, ressalta-se a importância deste estudo para os serviços de saúde mental, para 

que estes possam identificar e refletir a respeito do CAPS e de como este pode contribuir na 
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reconstrução dos laços sociais e afetivos dos usuários. E que com isso possam aprimorar suas 

práticas, dispensando ao usuário um atendimento muito mais qualificado e comprometido com a 

sua liberdade e com o resgate da sua autonomia. 

Por fim destaca-se a complexidade dessa temática, visto que a metodologia utilizada é muito 

rica e que os grupos focais trazem muita informação, necessitando assim do aprofundamento de 

questões levantadas em outros estudos. 
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INTRODUÇÃO 

Na saúde a Participação Popular está vinculada ao Controle Social, e sua efetivação está 

pautada na Lei Orgânica da Saúde 8.142/1990, a qual institui as conferências de saúde e os 

conselhos de saúde. 

A lei 8.142 define que para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, municípios, 

estados e Distrito Federal devem criar e manter funcionando seus respectivos conselhos.1 “Desse 

modo, os conselhos de saúde passam a ser peça fundamental para a manutenção do sistema de 

saúde, buscando melhorar a qualidade, o acesso, e a eficácia desse”.2:799 

E nesse processo acaba-se por instituir a Participação Popular, para participar do processo de 

tomada de decisão, visando assim tornar as políticas públicas de saúde mais participativas e 

comprometidas, com o acesso efetivo da população brasileira à saúde. Alicerçado nessas 

pressuposições é constituído o Controle Social. 

O Controle Social, como uma forma de governança através do povo, o qual não entrou em 

vigor na lei 8.080/1990 devido a um veto; mas que através da pressão e mobilização daqueles que 

acreditavam em um “governo para e de todos” foi promulgado, 100 dias após, introduzindo os 

conselhos e as conferências de saúde na organização da política, através da lei 8.142/1990.3-4 

Quanto aos conselhos de saúde, estes deveriam estar organizados de menor a maior 

complexidade estrutural em: Conselhos Locais de Saúde, Conselhos Distritais de Saúde, Conselhos 

Municipais de Saúde, Conselhos Regionais de Saúde, Conselhos Estaduais de Saúde, Conselhos 

Interestaduais de Saúde e Conselho Nacional de Saúde, órgão máximo do Controle Social; no 

entanto nem todas essas instâncias estão legitimadas. Neste trabalho enfoca-se somente os 

Conselhos Regionais de Saúde. 

Os Conselhos Regionais de Saúde (CRS) são definidos segundo a Resolução 02/2008 do 

Conselho Estadual de Saúde (CES) do Rio Grande do Sul/Brasil, a qual está em conformidade com a 

Lei Estadual 10.097/94 que cria essas instâncias (os CRS) de Controle Social e Participação Popular 

no Estado gaúcho. 

Segundo a Resolução 02/2008 os CRS têm caráter permanente, propositivo e fiscalizador, no 

âmbito regional, e objetivam contribuir com o CES/RS na efetivação do Controle Social no Sistema 

Único de Saúde/RS na sua área geográfica de atuação, ou seja, a de cada Coordenadoria Regional 

de Saúde. Ainda são uma das estratégias do fortalecimento no processo de descentralização, do 

Controle Social, em âmbito regional em todo o Estado do Rio Grande do Sul.5 

Os conselhos de saúde são instituições responsáveis por capacitar a participação dos cidadãos 

na governança da saúde. São arenas onde se dá o processo decisório de escolha das questões 

relativas à saúde da população. E, “o grau de consciência política e de organização da própria 

sociedade civil é essencial para o sucesso desta proposta”.6:213  
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Nesse sentido, a simples formação desses conselhos não é suficiente para afirmar que exista 

efetiva Participação Popular na formulação da estratégia e no controle da execução da política de 

saúde na instância correspondente.7 

Assim, é de suma importância a participação do cidadão de forma consciente na luta por 

uma saúde digna, responsável por um território e por uma população adscrita. Já que “a 

participação política e o controle social não dependem apenas de sua formulação legal, uma vez 

que somente podem materializar-se no conjunto das práticas sociais que constituem e atravessam o 

sistema de saúde”.8:799 

Nesse trabalho define-se Controle Social como a participação da Sociedade Civil organizada, 

através de representações sociais, no exercício de formulação, fiscalização controle e avaliação das 

políticas públicas de saúde, de acordo com os princípios da Lei 8.142/1990. E por Participação 

Popular, o efetivo participar da comunidade, organizada ou não, na gestão em saúde, através de 

conferências de saúde, dos conselhos de saúde, atos, passeatas, reivindicações, dentre outros. 

OBJETIVO 

Este artigo objetiva discutir o papel do Conselheiro Regional de Saúde no processo de 

Participação Popular e Controle Social. 

METODOLOGIA 

Trata-se se uma pesquisa qualitativa realizada em um Conselho Regional de Saúde, no ano de 

2010. Foram contemplados cinco conselheiros regionais de saúde (sujeitos), os quais responderam a 

uma entrevista qualitativa semi-estruturada. Estes foram elencados a partir dos seguintes quesitos: 

primeiro e atual presidente do referido Conselho Regional de Saúde, e um representante dos 

respectivos segmentos: trabalhador, prestador de serviço e gestão. Sendo critério de escolha ter 

sido nomeado na primeira Composição do Conselho Regional de Saúde, e estar representando seu 

segmento no Conselho, no período do campo da pesquisa.  

A coleta de dados ocorreu entre os meses de junho e julho de 2010. Os dados do campo 

empírico foram analisados de acordo com os objetivos do estudo, e contrastados à literatura 

acadêmica que versa sobre a temática. Os sujeitos que aceitaram participar do estudo assinaram o 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme disposto na resolução CONEP nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética e pesquisa, da Faculdade de 

Enfermagem, da Universidade Federal de Pelotas, com o protocolo no 95/2010. Os dados foram 

análise a partir da análise temática. 

RESULTADOS 

Para o bom desempenho de uma prática social é de suma importância que os atores 

compreendam os interesses que estão envolvidos, bem como tenham um real conhecimento do seu 

papel. Nesse sentido, retoma-se a questão conceitual do Controle Social e Participação Popular. 

Questionou-se aos entrevistados sobre o seu entendimento referente a esses conceitos, abaixo 

segue as falas: 
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[...] Para mim, Controle Social é a população, os segmentos da sociedade, poder estar se 

inserindo nas administrações públicas. [...] E a Participação Popular, está inserida dentro 

desse quadro. [...] existe um avanço onde a sociedade de uma forma organizada tem sua 

participação. (Entrevistado 1) 

O Controle Social é uma parte em que a população através de representantes, da própria 

sociedade, dos vários segmentos da sociedade, dá poder a esses representantes de tomarem 

decisões sobre várias questões, nesse caso da área da saúde, e principalmente através desses 

conselhos. [...] E dessa forma então, acaba ocorrendo a Participação Popular. A pessoa tem o 

seu representante lá dentro daquele conselho, e esse representante vai tomar as decisões em 

prol de uma população, de um município ou de uma região. (Entrevistado 5) 

Eu entendo como Controle Social e a Participação Popular, atitudes, é uma atitude 

fundamental para que o objetivo dessas políticas públicas sejam alcançadas. Porque se não 

for assim, se não houver Participação Popular, não vai haver condições de se implantar, por 

exemplo, políticas de saúde. [...] então isso pra mim é Controle Social, quer dizer a 

sociedade, ao mesmo tempo em que ela conhece a política, ela vai controlar para que essa 

política seja bem implementada, bem implantada. (Entrevistado 3) 

Parte-se agora para o tópico principal desse trabalho a reflexão sobre o papel do Conselheiro 

Regional de Saúde no processo de Participação Popular e Controle Social. Questionou-se os 

entrevistados quanto a sua experiência como Conselheiro Regional de Saúde. As percepções 

relatadas podem ser observadas nas falas a seguir, 

[...] necessitava de alguém que desse um acompanhamento, que fizesse um acompanhamento 

principalmente junto aos conselhos municipais na região, porque nos temos vinte e dois 

municípios [...] e nesses municípios os conselhos estavam muito aquém do que é esperado dos 

conselhos municipais. [...] E foi uma atividade importante por isso, a gente conseguiu fazer, 

estabelecer com vários municípios da região um bom contato. Mudamos a legislação de 

vários. (Entrevistado 1) 

[...] o Conselho foi muito bom a gente conseguiu organizar, ajudar a organizar, alguns 

Conselhos Municipais que não, por exemplo, não tinham uma lei de criação do conselho; ou 

alguns conselhos que já existiam, estavam criados, mas que a lei era totalmente inadequada, 

não seguia a lei orgânica da saúde [...] e nessas discussões a gente até conseguia até dar um 

pouco de informação aos conselheiros, os presidentes dos Conselhos, e distribuir material 

para que eles melhor se qualificassem, se capacitassem melhor, para poder liderar seus 

conselhos municipais de saúde. (Entrevistado 4) 

[...] é uma experiência válida; e é uma pena, assim, como conselheiro que eu fui, é que muda 

muito as pessoas no Conselho. As pessoas entram lá não sabendo, quando sabe alguma coisa 

já é trocado [...] eu acho que é uma instância nova ainda, que está crescendo, e que tem que 

se ter todo o apoio, tanto das instituições, porque as instituições também elas são muito 

ferrenhas, em defender suas posições, tanto o Estado como os municípios, as suas posições; e 

às vezes esquecem que o objetivo principal é realmente o atendimento à população, em 

geral, e políticas para a população, tanto da região nossa aqui, sul, como das pessoas mesmo 

nas cidades. (Entrevistado 2) 
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Bom, eu adquiri uma experiência é, começando pelo meu sindicato, e quando eu comecei a 

trabalhar em saúde [...] eu comecei a trabalhar vendo os problemas do trabalhador [...] eu 

comecei assim a entender que eu tinha que ir um pouquinho mais adiante. O que eu fiz, fui 

convidado a participar do Conselho Municipal, do Conselho Regional, e ai eu fui entendendo 

melhor, que a gente poderia fazer muito mais se tivesse assim o conhecimento [...] e eu acho 

que tem que haver uma, uma olhada com um olhar assim, um olhar com mais boa vontade dos 

gestores, e que se implemente essas discussões municipais, essas discussões regionais, das 

políticas de saúde. (Entrevistado 3) 

Ainda, dentro da entrevista qualitativa semi-estruturada, perguntou-se aos sujeitos as suas 

percepções acerca da resolubilidade das pautas do Conselho Regional de Saúde, estudado. Abaixo 

segue as falas. 

[...] várias medidas que nós discutimos nós conseguimos avanço, na região; e conseguimos que 

medidas desde a prestação de serviços, houvesse, tivesse uma discussão a nível regional e 

encaminhamentos pra Comissão Intragestores Bipartite, a CIB/RS [...] O Conselho Regional, 

tem um acompanhamento dessas discussões, ele consegue conciliar então junto ao COGERE 

discussões, dentro do controle social [...]  Então de uma forma, ou de outra, acaba a gente 

tendo avanços; e isso que se quer no atendimento, na prestação de serviços pra saúde, e 

também na busca de informações, de recursos, é, que possam melhorar a qualidade de vida 

da nossa população. (Entrevistado 1) 

Só em parte. Em parte, que, às vezes, o Estado em si, a própria Secretaria Estadual de Saúde 

ela usa o Conselho pra ter, às vezes, política assim, de uma coisa que é concreta que vai ser 

pra população, pra região, pros municípios, usa o Conselho para aprovar determinadas coisas, 

ou estimula o próprio gestor [...] pra tomar resoluções que já estão com “cartas marcadas” 

na capital; que acaba assim o Conselho se tornando um canal legal, até, de identificação, de 

formar políticas [...]. (Entrevistado 2) 

[...] O Conselho Regional é uma extensão do Conselho Estadual. [...] naqueles aspectos que 

eram regionais, enfim, na minha época ele era resolutivo, e eu acho que sempre foi 

resolutivo. Agora, depois o que eu sei, que eu sai, que algumas coisas, participando de 

secretarias de saúde, eu que sabia nas discussões, eu sabia que estavam sendo encaminhadas 

por aqui e tinha resolutividade. Pra mim então eram resolutivas. Agora, elas jamais 

poderiam, e jamais poderão, que a gente tem que entender isso, ter uma autonomia [...]. 

(Entrevistado 3) 

Sim, muitas delas. [...] em outros tempos, há uns meses atrás, há uns anos atrás, foram 

muito, foram muito bem, muito bem resolvidas as questões, e foram bem encaminhadas para 

alguns segmentos do Estado, como o Conselho Estadual, como a Secretaria Estadual de Saúde, 

e tivemos boas resolubilidades nesse aspecto. (Entrevistado 5) 

É sempre, até então, sempre foram resolutivas, por quê? Porque cada vez que tu faz uma 

pauta é um assunto anterior que tu vai levar pro assunto pra próxima reunião, que tu vai 

fazer. Tu já tem que ir levando pra próxima reunião alguma solução. Hoje, às vezes, se torna 

difícil tu trazer a solução pra próxima reunião, porque, às vezes, são coisas que levam um 

tempo pra solucionar [...] às vezes as soluções vêm, às vezes não vêm de imediato, e ai, na 

verdade se torna resolutivo mesmo que demore, sempre se procura tá tocando naquele 

assunto, para que aquele assunto seja solucionado. (Entrevistado 4) 
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DISCUSSÃO 

Sobre a questão conceitual do Controle Social e Participação Popular.  

Os sujeitos um e cinco, dentre todos os entrevistados, foram os que mais conseguiram chegar 

a uma definição de Controle Social e Participação popular, satisfatória, de acordo com as 

definições vigentes na literatura. 

Segundo Oliveira a diferença entre Participação Popular e Controle Social, no campo da 

saúde, reside no discurso, “fala central especializada e autorizada proferida por quem tem o poder 

de dizer e de interpelar os atores sociais, prescrevendo nossos modos de adoecer, morrer e cuidar 

da saúde, seja na perspectiva individual ou coletiva”.9:59 

Atualmente o discurso sobre Participação Popular está carregado de comunicação e 

informação, enfatizando a técnica prescritiva e convocatória a determinados segmentos sociais 

para atender ou responder às ações do discurso institucional, no caso a máquina estatal.9 

Já a expressão “controle social” “[...] está mais disseminada nas práticas dos conselhos e nos 

documentos do SUS. Correntemente, essa expressão traz conotações negativas, podendo significar 

também controle ou exercício de poder sobre indivíduos ou grupos sociais”.9:61 

Outra concepção acerca dos conceitos de Controle Social e Participação Popular pode ser 

compreendida a partir do seguinte prisma, que “controle social é direito público subjetivo que 

possibilita à sociedade civil organizada fiscalizar os atos dos gestores no exercício da aplicação dos 

recursos públicos; por participação popular o poder de influenciar diretamente na formulação das 

políticas públicas.6:215 

 Esse conceito traz limitações, pois o Controle Social vai além de fiscalizar. Ele deve ser 

propositivo, “participar da discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da 

implementação da política de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.”10:4  

Essa idéia de processo de fiscalização e inserção da população no controle da política de 

saúde foi abordada pelo entrevistado três.  

A participação da população nas questões referente à gestão do Estado é uma realidade 

crescente após o período de ditadura brasileira. Observa-se, no entanto, que a forma de 

reivindicação da população tem apresentado transformações.    

Nesse sentido, Ana Maria Doimo ao falar da construção identitária dos movimentos 

populares, brasileiros, no período pós-ditatorial reflete que estes, em diferença aos movimentos 

sociais surgidos na Europa, "[...] jamais reproduzirão o padrão clássico do conflito de classes porque 

as contradições agora são de outra ordem e porque os conflitos aí instalados são metapolíticos, ou 

seja, muito mais pautados em valores do que em reivindicações negociáveis.”11:46 

Para se pensar no modo que os movimentos populares se reorganizaram no processo de 

democratização das políticas públicas, e dos canais tradicionais de participação, com a 
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institucionalização desses pelo Estado, devido o aumento da sensibilidade em relação às demandas 

populares.11 

Assim, traz-se a seguinte afirmação extraída do documento Diretriz nacionais para 

capacitação de conselheiros de saúde, produzido pelo Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 

Saúde/Brasil.  

“É possível observar que o desempenho do Conselho de Saúde - espaço de consolidação da 

cidadania - está relacionado à maneira como seus integrantes se articulam com as bases 

sociais, como transformam os direitos e as necessidades de seus segmentos em demandas e 

projetos de interesse público e como participam da deliberação da política de saúde a ser 

adotada nos diferentes níveis”.12:6 

Em suma, os entrevistados do estudo ao refletirem sobre os termos de Participação Popular e 

Controle Social não tiveram uma definição clara dos conceitos. E, nas leituras apresentadas estes 

trouxeram a Participação Popular como uma extensão do, ou mesmo como o próprio, Controle 

Social.  

Deve-se observar que no momento da entrevista os sujeitos não conseguiram delimitar de 

forma satisfatória esses conceitos, mas de uma forma global construíram outros arranjos para 

conceituar o Controle Social e a Participação Popular. Tal fato ajuda a pensar sobre a necessidade 

da capacitação permanentes dos conselheiros de saúde e de uma ampliação da divulgação do 

Controle Social para toda a população. 

Sobre o papel do Conselheiro Regional de Saúde no processo de Participação Popular e Controle 

Social. 

Pelas falas dos entrevistados um e quatro percebe-se que o Conselho Regional de Saúde, 

estudado, teve papel importante de articulação do Controle Social apoiando os Conselhos 

Municipais de Saúde na sua organização e estruturação. 

O entrevistado quatro apresenta a discussão que os conselheiros regionais de saúde no 

desenvolvimento de suas atividades contribuíam com a educação permanente dos Conselhos 

Municipais de Saúde. Transparece, assim, a idéia de carência dos fóruns municipais, no que se 

remete a espaços de diálogos e articulação para um crescimento das ações do Controle Social e da 

Participação Popular, a nível municipal. 

Nesse sentido Oliveira aborda a necessidade de ampliação da divulgação do Controle Social 

para o fortalecimento das práticas coletivas, objetivando a construção das políticas públicas de 

saúde eficazes no território brasileiro, ainda enfatiza que se faz necessário que “sejam efetivados, 

concretamente, políticas, processos e recursos de comunicação e informação (preferencialmente 

dialógicos) para o exercício democrático do controle social e da participação popular no Sistema 

Único de Saúde”.9:68 

O entrevistado dois ressalta que um dos descompassos na atuação dos conselheiros regionais 

de saúde está na constante troca dos representantes das bases sociais. Refere que quando o 
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conselheiro tem um acúmulo das atividades organizacionais do Conselho, das leis e do “fazer” este 

se desvincula, ou é desvinculado, do cargo. 

Em nossa leitura, a troca de conselheiro é um processo dual ao passo que permite que um 

maior número de atores possa participar do processo decisório, conhecendo as políticas públicas de 

saúde, fomentando a Participação Popular, movimentando suas bases.  

Entretanto não há como não perceber que essa troca constante, a qual o entrevistado dois 

refere-se, de certa forma torna frágil o funcionamento e desenvolvimento das ações do Conselho 

Regional de Saúde, uma vez que quão mais novos os atores forem menor poderá ser a capacidade 

de argüição acerca das demandas apresentadas; mas isso é parte do processo de construção. 

Outra compreensão possível da fala do conselheiro pode dirigir-se para as relações de poder 

conflituosas (e até mesmo a estagnação) que o Controle Social vem demonstrando na atualidade. 

Percebe-se que esse espaço democrático tem se apresentado meramente como a representação de 

uma conquista advinda da luta dos movimentos populares nas décadas de 70 e 80, acabando por 

caracterizar-se apenas um instrumento burocrático do Estado.13 

Assim, na análise dos dados empíricos o entrevistado três foi quem mais trouxe a discussão 

da representação, de um determinado grupo social. Os demais sujeitos ao discursarem sobre sua 

atuação no Controle Social, não citaram suas bases, ou uma real enumeração da Participação 

Popular.  

Trouxeram um discurso técnico, como se fossem burocratas, detentores de um 

conhecimento; conhecimento esse que deve ser social e socializado com a população, a quem essas 

instâncias (o Controle Social e a Participação Popular) se destinam; e não somente representam, 

como tem se observado cotidianamente. 

Sobre as percepções dos Conselheiros acerca da resolubilidade das pautas do Conselho Regional 

de Saúde    

O entrevistado um traz para a discussão as Comissões Intragestores Bipartite (CIB’s, fórum de 

pactuação entre os gestores estaduais e municipais) instituídas pela Norma Operacional Básica - 

NOB/93; e os Conselhos Regionais Gestores (COGERES, formado pelos Secretários Municipais de 

Saúde) criados pelo Pacto pela Saúde/2006, como ampliação dos fóruns regionais de gestão da 

saúde. Ressalta-se que esses fóruns permitem somente a participação dos administradores em 

saúde.  

Assim, faz-se necessário a ampliação dos Conselhos Regionais de Saúde, no território 

brasileiro, permitindo que todos os atores do Controle Social, além dos gestores, a saber: usuários, 

trabalhadores e prestadores de serviço, possam ser contemplados na discussão da política de saúde 

regional.  

O entrevistado dois refere que os Conselhos Regionais de Saúde, por vezes, acabam somente 

aderindo às propostas do Conselho Estadual de Saúde. A discussão trazida vai ao encontro dos 

questionamentos acerca da legitimidade das ações da Participação Popular e do Controle Social, na 
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atualidade.  Nesse sentido, alguns autores ao abordarem a participação social na América Latina 

referem como impasses a distribuição de poder; o baixo reconhecimento dos diretos das pessoas 

frente aos serviços, e a ausência de mecanismos para efetivá-los; a precariedade no 

reconhecimento da diversidade social e da opinião das minorias; a vontade política de abrir espaços 

democráticos.14-15 

Assim, faz-se necessário avançar em pontos que impendem o avanço das práticas dos 

Conselhos Regionais de Saúde. 

Já o entrevistado três traz a necessidade de autonomia dos Conselhos Regionais de Saúde 

para uma real efetividade de suas ações. Refere que sem esse princípio as pautas não atingirão a 

resolutividade necessária para o andamento da política de saúde regional.  

Ressalta-se que os Conselhos Regionais no Estado Gaúcho são continuidades do Conselho 

Estadual de Saúde, na busca da efetivação do processo de regionalização. No entanto, os 

entrevistados trazem que a instância estadual tem delimitado a organização e funcionalidade dos 

Conselhos Regionais não permitindo que esses possam realmente efetivar o Controle Social, a nível 

regional. Nesse sentido faz-se importante a construção de autonomia, valorizando o seu conceito 

de produção ou regência de suas próprias leis. 

Na Resolução 02/2008 do CES/RS lê-se que os Conselhos Regionais de Saúde têm caráter 

permanente, propositivo e fiscalizador. E, percebe que essas instâncias não têm o poder de 

deliberar, conforme pode ser lido “As proposições do Conselho Regional de Saúde serão 

apresentadas ao Plenário do CES/RS, para deliberar acerca de sua aprovação, que serão 

consubstanciadas em Resoluções”.5 

Já a resolução 333/2003 do Conselho Nacional de Saúde traz que o Conselho de Saúde “é 

órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de 

Governo”.10:4 

Assim, é importante se refletir de que forma os Conselhos Regionais de Saúde podem ser 

caracterizados como conselhos de saúde se não tem o poder de deliberar, e conseqüentemente 

construir sua autonomia, no nível regional. 

O entrevistado cinco aponta que muitas das resoluções do Conselho Regional de Saúde foram 

levadas para o Conselho Estadual recebendo encaminhamentos necessários para a pauta elencada. 

Traz, ainda, que em determinados aspectos há um apoio do Conselho Estadual de Saúde às ações 

dos Conselhos Regionais de Saúde.  

Em contrapartida, na análise dos dados empíricos apareceu a dificuldade de apoio, por parte 

do Conselho Estadual de Saúde, nas atividades desenvolvidas e discutidas no âmbito regional. 

Nesse sentido, traz-se que as políticas de saúde, e de Controle Social, precisam ser 

construídas e executadas de forma que interesses políticos - partidários ou de capital - não 

influenciem, diretamente, nas ações propostas. Assim, o coletivo deve ser a prioridade em 
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detrimento ao individual. E, essa deve ser uma das frentes de atuação do Controle Social e da 

saúde coletiva.  

O entrevistado quatro traz uma leitura de processo da organização das atividades do 

Conselho estudado. Partindo do pressuposto que as ações do Controle Social podem ser 

caracterizadas como processo, é de suma importância que todos os atores sociais possam inserir-se 

nas diversas etapas existentes. É necessário ter-se claro que, os conselheiros de saúde são parte 

dos agentes do Controle Social, no entanto são todos os sujeitos que constroem a Participação 

Popular. 

Assim quanto aos enfermeiros, faz-se indispensável que estes se insiram com maior 

intensidade no processo de tomada de decisão, através de sua participação efetiva nos conselhos 

de saúde, em todas as instâncias em que estes coexistem.  

É importante, ainda, que os profissionais da saúde assumam seu papel de responsáveis 

sanitários, difundindo o Sistema Único de Saúde, bem como o Controle Social, para a população. 

Deste modo ter-se-á processos mais participativos, uma saúde mais coletiva, e ações e serviços 

resolutivos às necessidades sociais. 

CONCLUSÃO 

Por fim, traz-se que se faz importante construir mecanismos que possibilitem à população 

perceber a importância da Participação Popular e da inserção no Controle Social. É necessário 

ainda que se façam capacitações contínuas para o Controle Social, e que ocorra uma divulgação das 

ações dos Conselhos de Saúde, para a população.  

Quanto ao Conselho Regional de Saúde, em foco, este se mostrou como espaço de 

legitimação do Controle Social e Participação Popular. E, nesse sentido se faz importante a 

participação do conselheiro regional de saúde como ator ativo, na luta por uma saúde coletiva 

efetiva.  

Ainda, ressalta-se a importância da ampliação de estudos que possam ajudar a refletir sobre 

o tema permitindo assim avanços nas práticas do Controle Social, e, subseqüentemente, da Política 

Pública de Saúde, brasileira    
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O Método de Assessoria Pedagógica de Projectos Pessoais (MAPPP) tem sido desenvolvido por Rodrigues desde 1999 e 
implementado enquanto estratégia pedagógica construtiva, no processo aprendizagem e desenvolvimento pessoal e 
social dos estudantes de enfermagem. Esta problemática continua em desenvolvimento no contexto de projecto da 
Unidade de investigação da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, no qual se inscreve este estudo, com o 
objectivo de descrever e caracterizar os resultados da experiência de um grupo de docentes que assessoraram o 
desenvolvimento dos projectos pessoais dos estudantes de enfermagem. Seleccionada uma amostra intencional de 20 
docentes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra que experienciaram o MAPPP, entre 1999 e 2009, inquirida 
através de questionário. Em coerência com estudos anteriores os dados apontam para o papel determinante e 
fundamental do professor no processo de assessoria, o qual, incentiva, apoia e valida o desenvolvimento e 
aprendizagem do estudante, devendo para isso ser detentor de competências pedagógicas, pessoais e profissionais, as 
quais, segundo a opinião dos participantes se situam num universo alargado de competências científicas, pedagógicas, 
relacionais e comunicação. A assessoria pedagógica constitui um desafio aos agentes educativos no que se refere aos 
processos pedagógicos e didácticos e à natureza dos recursos a mobilizar, necessários ao despertar dos estudantes a 
consciência da importância dos seus próprios projectos pessoais e o desejo de aprender e agir com autonomia e auto-
direcção. Os resultados deste estudo que corroboram resultados de estudos anteriores, permitem desenhar uma 
intervenção em contexto, para implementação do Método de Assessoria dos Projectos Pessoais dos Estudantes de 
Enfermagem, seguindo uma metodologia de investigação acção.  
Descritores: educação em enfermagem; assessoria pedagógica; desenvolvimento pessoal. 
 
 
The Personal Projects Pedagogical Advice Method (MAPPP) has been developed by Rodrigues since 1999 and 
implemented while teaching constructive strategy in the learning and personal and social development process of the 
nursing students. This issue continues being developed in the context of a project of the Nursing School of Coimbra’s 
Research Unit, in which this study is integrated, aiming to describe and categorize the results of the experience of a 
group of teachers who have assisted the development of nursing student’s personal projects. It was selected a 
purposive sample of 20 teachers at the Nursing School of Coimbra, who experienced the MAPPP between 1999 and 
2009, surveyed by a questionnaire. In line with previous studies the data point to the crucial role of the teacher in the 
consulting process, which encourages, supports and validates the student's development and learning, for that he must 
be in possession of teaching, personal and professional skills, which, in the participants opinion are located in a wide 
universe of scientific, pedagogical, relational and communication skills. The pedagogical consulting is a challenge to 
school staff in relation to teaching and learning processes and to the nature of the resources involved, necessary to 
arouse students' awareness of the importance of their own personal ambitions and will to learn and act with autonomy 
and self-direction. The findings corroborate results from previous studies; provide assistance in sketching a context 
intervention for the implementation of the Personal Projects Pedagogical Advice Method of the Nursing Students, 
following an action research methodology.  
Descriptors: education; nursing; pedagogical advice; personal development. 
 
 
El Método de Proyectos Personales Consultoría Educativa (MAPPP) se ha desarrollado desde 1999 por Rodrigues y 
implementado como una estrategia pedagógica constructiva en el proceso de aprendizaje y desarrollo personal y la 
sociedad de estudiantes de enfermería. Este problema se continúa desarrollándose en el contexto del proyecto Unidad 
de Investigación de la Facultad de Enfermería Coimbra, donde este estudio se ajusta a la para describir y categorizar 
los resultados de experiencia de un grupo de profesores que informó a la desarrollo de proyectos personales de los 
alumnos de enfermería. Seleccionó una muestra intencional de 20 profesores de la Escuela de Enfermería de Coimbra, 
que experimentado el MAPPP entre 1999 y 2009, la presentación de informes a través de un cuestionario. De acuerdo 
con estudios datos anteriores señalan el papel y profesor en el proceso fundamental de asesorar al que alienta, apoya y 
valida el desarrollo y la aprendizaje de los estudiantes, ya que debe ser titular habilidades de enseñanza, personal y 
profesional, la que, en opinión de los participantes se encuentran en amplio universo de conocimientos científicos, 
comunicación pedagógica, y relacional. El asesoramiento la enseñanza es un desafío a los maestros en el lo que se 
refiere a la enseñanza y el aprendizaje de procesos y la naturaleza de los recursos necesarios, las medidas necesarias 
despertar la conciencia de los estudiantes de la importancia de sus propias ambiciones personales y el deseo de 
aprender y actuar con autonomía y auto-dirección. Los resultados de este estudio vienen a corroborar los resultados de 
estudios anteriores, permite diseñar una intervención en el contexto de Método de ejecución del Proyecto de Asesoría 
Los estudiantes de enfermería personales, a raíz de una metodología de investigación acción.  
Descriptores: educación de enfermería; apoyo pedagógico; desarrollo personal. 
_____________________ 
¹Professora Adjunta, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra . 
²Professor Coordenador com Agregação, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
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INTRODUÇÃO 

Os princípios do processo de Bolonha e Tuning Educational Structures in Europe valorizam o 

papel activo do estudante na construção da aprendizagem centrada em competências e implicam 

uma estratégia adequada de professores capazes de assumir um papel de mediação educativa.1 

Em coerência com este paradigma, em 1999, ano da Declaração de Bolonha, na Escola 

Superior de Enfermagem, em Coimbra, foi criada uma unidade curricular inovadora, não disciplinar, 

denominada Projecto de Desenvolvimento Pessoal, no contexto do Plano de Estudos da Licenciatura 

em Enfermagem, Portaria nº 710/200, de 4 de Setembro, DR, nº 204 – I Série, que se iniciou em 

1999.  

O autor do programa, como elemento integrante da Unidade curricular, concebeu também, o 

Metodo de Assessoria Pedagógica de Projectos Pessoais (MAPPP), estratégia pedagógica inovadora 

que privilegia a relação de ajuda, entendida como uma relação de confiança recíproca entre um 

professor motivado e um formando comprometido, atento, crítico e proactivo, no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento dos próprios projectos pessoais.2 

O modelo de organização desta unidade curricular inovadora assume diversos princípios: 

“princípio de regulação, princípio de integração sequencial, princípio da transversalidade 

interdisciplinar”; e integra diversos eixos de desenvolvimento estratégico: “análise reflexiva, 

decisão sobre áreas de interesse dos projectos pessoais, desenvolvimento experiencial e partilha 

experiencial”. 3:53 

A aprendizagem e desenvolvimento implicam competências de autonomia, abertura à 

experiência e envolvimento. Os estudantes são convidados a enunciar os seus projectos pessoais, a 

seleccionar os que lhes são mais significativos e prioritários, a decidir-se por uma área de interesse 

(AI) mais específica desses projectos e a experienciar e desenvolver essa área de interesse ao longo 

do curso. 

Numa primeira fase, os estudantes procedem a uma análise crítica e reflexiva, passam a um 

período experiencial de indagação, terminando por compartir em grupo os resultados do 

desenvolvimento das suas áreas de interesse e registar todo o processo em portfólio. Ao longo deste 

processo, o professor assessor regula a acção e valida as evidências produzidas pelos estudantes, 

sendo deste modo, a Assessoria Pedagógica, o coração do projecto. 
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Esquema do metodo de assessoria pedagógica de projectos pessoais (MAPPP) (Rodrigues 1999, 

2002, 2004, 2005, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conceito de assessoria, seleccionado pelo autor, efectua uma síntese das ideias chave de 

cada um dos seguintes metodos: tutorat, mentoring, coaching, compagnonnage, counselling, 

parrainage, sponsoring que constituem “la nébuleuse de l’accompagnement”.4:56 

Ao organizar-se enquanto método de aprendizagem e desenvolvimento, a Assesssoria 

pedagógica, integra a função relacional do mentoring em confrontação com a perspectiva 

funcional, conversacional e de performance de coaching5; a dimensão de socialização de tutoria6 e 

a construção pessoal do processo de supervisão.7  

O MAPPP centra-se na importância da perícia dos docentes para ajudar na aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes de enfermagem, colocando o estudante numa posição central de 

aprendizagem autodirigida e assumindo, o docente, uma estratégia de regulação e descentralidade. 

Por outro lado, o trabalho de ajuda e orientação enfatiza a importância da prossecução dos 

projectos pessoais dos próprios estudantes, de forma transversal ao currículo, promovendo o seu 

enriquecimento experiencial e de envolvimento proactivo.  

Na obra “Aprendizagem Construída”, Rodrigues8 fundamenta os pressupostos do MAPPP nos 

contributos da teoria da aprendizagem significativa não memorística de Ausubel9, a qual enfatiza o 

valor do conhecimento padrão que o aprendiz já tem, antes de introduzir informação nova; na 

teoria de mediação e desenvolvimento proximal de Vigotsky10, o qual evidenciou o papel do 

educador mediador que ajuda a percorrer um espaço “proximal”, entre o que o aluno realmente 

realiza sem ajuda e o que, potencialmente, pode realizar com ajuda; na pedagogia da autonomia, 

dialógica e comprometida de Freire11 que reflecte profundamente sobre a prática docente; na 

teoria transformative and emancipatory learning de Mezirow12; na teoria da análise de projectos 

pessoais de Little13 “Personal Project Pursuit, goals, action, and human flourishing”13:60, que 

carateriza os projectos dos estudantes do ensino superior em intrapessoais, académicos, trabalho, 

intrapessoais, lazer, saúde, manutenção e outros. 

A experiência de assessoria pedagógica, durante 10 anos, foi sucessivamente monitorizada 

através de questionários de avaliação que permitiram um conjunto importante de conclusões. 

 

Análise reflexiva sobre 
projectos de 
desenvolvimento pessoal 
enunciados pelos 
estudantes tendo em 
consideração o quadro de 
valores, os estilos pessoais 
e as estratégias 
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Desenvolvimento Experiencial 
(DE), da Área de Interesse (AI) 
 

PARTILHA 

Processo (Professor/Estudante): Decisão reflexiva sobre AI; Assessoria Pedagógica; Percurso 
Experiencial; Registo em Portfólio; Validação de aquisições; Partilha; Reflexão retrospectiva e Proacção  

Registo em Portefólio (Estudante) 
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A aprendizagem desenvolvida pelos estudantes é significativa na medida em que eles partem 

das áreas de interesse dos seus próprios projectos pessoais enunciados; o Professor Assessor 

Pedagógico surge com uma função reguladora no contexto do desenvolvimento pessoal e 

social e académico dos estudantes, ajudando-os a assumir nas suas próprias mãos a 

responsabilidade de “estar em projecto”; a possibilidade do aluno assumir nas suas próprias 

mãos a responsabilidade de estar em projecto depende muito da pessoa do professor, do seu 

investimento e habilidade pedagógica; é fundamental o professor assessor não perder em 

momento algum a confiança que o aluno nele deposita pois qualquer circunstância de 

descrédito determina bloqueio na comunicação e um conjunto de defesas que impossibilitam 

um desenvolvimento pessoal autêntico.14:85-86  

Durante o processo de monitorização, os professores foram confrontados com um conjunto 

variado de questões de auto-análise, relacionadas com o trabalho de assessoria. Os resultados de 

avaliação concluíram que o professor entende a experiência pedagógica como um processo de 

desenvolvimento pessoal que exige o desenvolvimento de competências académicas, pessoais e 

sociais específicas e que é dificultado pela dificuldade de gerir grupos grandes de estudantes, falta 

de tempo para a assessoria e dificuldade de envolvimento de alguns estudantes que não estão 

preparados para aprender em autodirecção. 

É significativa a literatura disponível com estudos realizados sobre o desenvolvimento 

profissional dos enfermeiros e o conceito de mentoring. Um desses estudos, realizado no “Research 

Centre for Clinical Practice Innovation, Griffth University, Austrália, avaliou através de entrevista e 

focus group, a percepção de um grupo de 23 profissionais com experiência de enfermagem clínica, 

sobre a sua participação num programa de mentoring, no período de 1999-2002, tendo também 

concluído que os mentores percebem a importancia do seu papel na educação e desenvolvimento 

dos estudantes, para seu próprio desenvolvimento pessoal e para a enfermagem, apesar das 

condições de tempo e recursos, nem sempre serem adequados.15 

Ao longo da última década, em Portugal, os projectos sobre o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos estudantes de enfermagem, com relevo para os estudo da assessoria de projectos 

pessoais dos estudantes de enfermagem, realizados na Unidade de Investigação da Escola Superior 

de Enfermagem de Coimbra e os projectos sobre supervisão clínica em enfermagem na Universidade 

de Aveiro e Escola Superior de Enfermagem do Porto, terão sido as investigações mais relevantes, 

em Portugal, a sugerir uma alternativa educativa ao curriculo monodisciplinar, orientada para o 

desenvolvimento académico, pessoal, social e profissional dos estudantes de enfermagem, dos 

professores e dos enfermeiros. 

Recentemente procedemos a um estudo da perspectiva dos estudantes sobre a sua 

experiência de aprendizagem, no contexto da unidade curricular projecto de desenvolvimento 

pessoal, de 2004 a 2009, através da análise das sínteses que efectuaram em metaportfólio, numa 

perspectiva de valor da profissão, importancia da formação e proacção. O estudo cujos resultados 

agora apresentamos, por sua vez, visa descrever a experiência dos docentes que realizaram a 

Assessoria Pedagógica de Projectos Pessoais desses mesmos estudantes, entre 1999 a 2009. Os 

resultados que corroboram resultados de estudos anteriores, permitem desenhar uma intervenção 
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em contexto, para implementação do Método de Assessoria dos Projectos Pessoais dos Estudantes 

de Enfermagem, seguindo uma metodologia de investigação acção. 

OBJETIVO 

Obter elementos das diversas dimensões que caracterizam a função e as competências do 

assessor pedagógico, a partir dos dados da descrição retrospectiva da experiência docente; 

Compreender os significados – dificuldades e factores de bem-estar - atribuídos pelos Professores ao 

processo educativo no contexto da unidade curricular projecto de desenvolvimento pessoal, a partir 

da sua experiência de assessoria pedagógica dos estudantes de enfermagem; Obter elementos sobre 

os benefícios observados nas aptidões dos estudantes assessorados. 

METODOLOGIA 

Tipo de estudo: Descritivo de paradigma qualitativo. 

Amostra: 20 Professores da ESEnfC, seleccionados de forma intencional, por terem tido a 

experiência de Assessoria Pedagógica de Projectos Pessoais, no contexto da metodologia do 

Projecto de Desenvolvimento Pessoal, nos cursos de licenciatura em enfermagem. 

Instrumento: Questionário de auto-preenchimento, estruturado de forma a colher informação para 

4 categorias temáticas: Competências que o professor considera fundamentais no processo de 

assessoria pedagógica de projectos pessoais (APPP); Dificuldades vividas pelo professor no decurso 

da acção de assessoria pedagógica; Percepção de bem-estar (satisfação) dos professores resultante 

da à acção de assessoria; Benefícios observados nos estudantes assessorados. 

Os questionários foram entregues por contacto directo com os professores que aceitaram 

participar do estudo. Antes de dar início à recolha de dados acautelamos os procedimentos formais 

e éticos, obtendo as autorizações institucionais e solicitando aos participantes a respectiva 

colaboração, assegurando ainda a confidencialidade e o anonimato dos dados.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados de um estudo piloto foram apresentados num encontro científico internacional, 

“assessoria pedagógica dos projectos pessoais: uma experiência inovadora no ensino de 

enfermagem” colocam em relevo as vantagens conjugadas de desenvolvimento pessoal e 

profissional, quer do estudante quer do professor.16 

Para o estudo actual procedemos a um enquadramento teórico do método pedagógico e a um 

processo de análise sistemática do conteúdo, com base em quatro categorias temáticas: 

Competências que o professor considera fundamentais dever demonstrar no processo de APPP 

(Assessoria Pedagógica de Projectos Pessoais); Dificuldades vividas pelos professores no decurso da 

acção de APPP (Assessoria Pedagógica de Projectos Pessoais); Percepção de Bem-Estar (Satisfação) 

dos professores resultantes da acção de APPP (Assessoria Pedagógica de Projectos Pessoais); 

Benefícios observados nas aptidões dos estudantes assessorados. 
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Competências que o professor considera fundamentais dever demonstrar no MAPPP (Método de 

Assessoria Pedagógica de Projectos Pessoais) 

A análise realizada às respostas obtidas nos questionários permitiu identificar o perfil de 

competências dos professores assessores. Assim, os resultados apontam para o papel determinante 

do professor, que neste processo de assessoria, incentiva, apoia e valida o desenvolvimento e 

aprendizagem do estudante. Não obstante, no exercício deste papel, o professor tem 

necessariamente que ser detentor de competências Educacionais e nestas se incluem as 

competências Cientificas, Pedagógicas e Técnicas. Referem ainda os participantes que são também 

fundamentais as competências Pessoais e Sociais, no processo de APPP.  

Em suma, na opinião dos participantes as competências necessárias para a acção de 

assessoria situam-se num universo alargado de competências científicas, pedagógicas e relacionais. 

Dada a natureza complexa e mutável das relações professor assessor/estudante assessorado, exige 

ao assessor o cumprimento de princípios éticos e, desta forma, competências do domínio Axiológico 

e Ético que passam pelo respeito da autonomia e da tomada de decisão dos estudantes, no que toca 

às áreas de interesse pessoal e ainda a protecção contra prejuízos que decorram das suas escolhas. 

Neste sentido, o assessor assume a difícil missão de estimular, apoiar e mediar os percursos dos 

estudantes durante o processo de assessoria.  

Dificuldades vividas pelos professores no decurso do MAPPP (Método de Assessoria Pedagógica 

de Projectos Pessoais)   

Relativamente às dificuldades vividas pelos docentes no decurso da Assessoria Pedagógica 

estão muito relacionadas com a) As Condições da Assessoria em que a falta de tempo, o número 

elevado de estudantes e o ritmo destes últimos, são factores que, por vezes, criam obstáculos à 

actividade de assessoria; b) O Papel do Assessor é de extrema importância no trabalho de 

assessoria, não obstante, alguns professores referem dificuldades no exercício desse papel que se 

prendem, sobretudo numa fase inicial, com o desconhecimento, a falta de domínio destas 

metodologias e ainda a pouca afinidade com os interesses dos estudantes assessorados; c) Atitude 

dos Estudantes muitas vezes manifestada por desmotivação, bloqueios e a inadaptação de alguns 

estudantes a estas metodologias mais inovadoras; d) O Apoio e Abertura dos Órgãos da 

Instituição não foi a mais adequada, na perspectiva dos participantes, tendo em conta as 

condições de trabalho, muitas vezes, pouco favoráveis ao necessário envolvimento e 

disponibilidade que a actividade de assessoria pedagógica exige ao professor assessor. Referem 

ainda como dificuldade a resistência por parte de colegas na implementação desta metodologia. 

Percepção de Bem-Estar (Satisfação) dos professores resultantes do MAPPP (Método de 

Assessoria Pedagógica de Projectos Pessoais)   

No que diz respeito à Percepção de Bem-Estar (Satisfação) resultante da acção de Assessoria 

Pedagógica de Projectos Pessoais (APPP) são referidos, por parte dos professores, Sentimentos de 

Desenvolvimento Pessoal e de Satisfação, Realização por contribuírem para um efectivo 

desenvolvimento dos estudantes.   
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Benefícios observados nas aptidões dos estudantes assessorados 

Quanto aos benefícios observados foram significativos e importantes na formação dos 

estudantes, uma vez que, promoveram o desenvolvimento psicossocial dos estudantes e a 

persecução dos seus objectivos. Na análise efectuada às respostas dos professores sobre os 

benefícios observados nos estudantes, foram mencionadas, por estes, um conjunto de aquisições. 

No tratamento da informação recolhida das respostas dos professores, e no processo de análise, 

foram construídas as subcategorias, tendo por base a classificação das aptidões desenvolvida na 

Teoria da Inteligência Emocional de Lira Miranda (1998). Assim, as aptidões mais desenvolvidas 

pelos estudantes, no decurso da Assessoria Pedagógica foram: a) Analítico/Factuais; b) 

Intuitivo/Conceptuais; c) Preventivo/Organizacionais; d) Emotivo/Relacionais; e) 

Metafísico/Espirituais. Todas elas importantes quando os estudantes as aplicam de forma integral 

na formação académica, no trabalho que desenvolvem e na vida.  

Os resultados deste estudo estão em total concordância com a monitorização efectuada pelo 

autor durante a experiência de Assessoria pedagógica dos projectos pessoais dos estudantes de 

enfermagem de 1999 a 2009 e com os resultados de estudos efectuados a nível internacional. As 

opiniões são unânimes quanto às dificuldades de implementação do método, com recursos de 

tempo limitados, mas também concordam convictamente que os benefícios para a aprendizagem e 

desenvolvimento de estudantes e professores, são excelentes, sempre que estes conseguem 

contratualizar e envolver-se num processo reflexivo, experiencial e autónomo de florecimento e 

partilha dos próprios projectos pessoais. 

CONCLUSÕES 

A informação foi recolhida em participantes com uma longa experiência de assessoria 

pedagógica, efectuando uma análise retrospectiva reflectida, válida, já a alguma distância do 

decurso da experiência. A análise e discussão dos resultados permitiu a consecução eficaz dos 

objectivos, através da caracterização da função e das competências do professor assessor 

pedagógico, bem como, a avaliação das dificuldades, vantagens e desvantagens do metodo de 

assessoria pedagógica, quer para os estudantes, quer para os professores.  

O Método de Assessoria Pedagógica dos Projectos Pessoais traz vantagens conjugadas de 

desenvolvimento pessoal e profissional, quer do estudante, quer do docente; constitui um desafio 

quer para os agentes educativos, no que se refere aos processos pedagógicos e didácticos e à 

natureza dos recursos a mobilizar, quer para os estudantes que são estimulados a aprender e agir 

com autonomia e auto direcção; as maiores dificuldades para assessorar, por parte dos docentes, 

tem a ver com a falta de tempo, grande número de alunos, pouca aceitação por parte dos colegas e 

uma margem relativa de estudantes que não se envolve nos seus projectos nem entende as 

vantagens da aprendizagem autodirigida.  

A evidência fundamental é que o MAPPP se apresenta como uma alternativa pedagógica 

inovadora e coerente com o novo modelo do Espaço Europeu de Educação, pelo que, a investigação 

deste método é de grande relevância para o ensino de enfermagem. Esta constatação incentivou-
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nos a desenhar uma intervenção em contexto, para implementação do Método de Assessoria dos 

Projectos Pessoais dos Estudantes de Enfermagem, seguindo uma metodologia de investigação 

acção. 
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O objetivo deste estudo foi iniciar um processo de sistematização dos dados de pré-câncer de colo de útero colhidos na 
Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do município de Canguçu-RS e identificar o retorno ao serviço das mulheres 
que apresentaram atipias no resultado do exame. Foi realizado um estudo observacional transversal de caráter 
descritivo, com a utilização de dados secundários. Um total de 222 prontuários de mulheres foi avaliado, sendo que 200 
eram de mulheres que não apresentaram alterações em seu exame ou tiveram alterações benignas e 22 eram de 
mulheres que apresentaram atipias. A ausência de registros de ter seguido a recomendação do Ministério da Saúde foi 
um dos achados desta pesquisa, representando 72,7%. Ressalta-se a importância do suporte às mulheres com exames de 
pré-câncer de colo de útero alterados e de verificar se realmente estão realizando o tratamento e/ou 
acompanhamento solicitado. 
Descritores: colo do útero; prevenção de câncer de colo do útero; esfregaço vaginal; estudos transversais. 
 
 
This study aimed to initiate a process of systematization of the data pre-cancer of the uterine cervix collected in 
emergency care unit 24 hours a municipality of RS-Canguçu and identify the return to service of women who had atypia 
the test results. This was a cross sectional observational study of descriptive nature, using secondary data. A total of 
222 charts of women were evaluated, while 200 are from women who did not show changes in their examination nor 
had changes are benign and 22 women who had atypia. The absence of records to have followed the recommendation 
of the Ministry of Health was one of the findings of this research, representing 72.7%. It is emphasized the importance 
of support for women with pre-tests for colorectal cancer of uterus and amended to verify that they are actually doing 
the treatment and / or monitoring required. 
Descriptors: cervix uteri; cervix neoplasms prevention; vaginal smears; cross-sectional studies. 
 
 
El objetivo de este estudio fue el de iniciar un proceso de sistematización de la pre-cancerosas del cuello uterino en la 
Unidad de Emergencia 24 horas del municipio Canguçu-RS e identificar el retorno al servicio de las mujeres que habían 
presentado atipia en los resultados de la examen. Se realizó un estudio observacional transversal de carácter 
descriptivo, utilizando datos secundarios. Un total de 222 cartas de las mujeres fue evaluada, y 200 eran mujeres que 
no mostró cambios en su examen o benignos y 22 eran mujeres que mostró atipia. La ausencia de registros que han 
seguido la recomendación del Ministerio de Salud fue uno de los hallazgos de esta investigación, lo que representa el 
72,7%. Hacemos hincapié en la importancia del apoyo a las mujeres com examen para el pre-cancerosas del cuello 
uterino ha cambiado y para comprobar si realmente están haciendo el tratamiento y/o supervisión necesarias. 
Descriptores: cuello uterino; prevención del cáncer del cuello uterino; frotis vaginal; estudios transversals. 
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INTRODUÇÃO 

O câncer de colo uterino é considerado o segundo tipo de câncer mais comum em mulheres, 

correspondendo a 15% de todos os cânceres femininos, e o mais freqüente em vários países em 

desenvolvimento.1 

Baixo nível socioeconômico e cultural, idade precoce ao início de atividade sexual, múltiplos 

parceiros, multiparidade e tabagismo são fatores classicamente descritos como predisponentes para 

esta neoplasia.2 

A forma básica de detecção do câncer do colo do útero se dá por intermédio do exame de 

Papanicolau. A recomendação nacional para este exame é que deve ser realizado em mulheres de 

25 a 60 anos de idade, ou que já tiveram atividade sexual anteriormente a esta faixa etária, uma 

vez por ano e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos.3 

O exame de Papanicolau, ajuda na detecção de células anormais no revestimento do colo do 

útero antes que elas possam se tornar um pré-câncer ou um câncer do colo de útero. Além disso, 

este exame também pode detectar alterações pré-malignas ou malignas, dentre elas, as atipias, 

que são desvios na morfologia da célula. 

As atipias são classificadas em escamosas ou glandulares e podem ser divididas da seguinte 

forma: escamosas (atipias escamosas de significado indeterminado, possivelmente não-neoplásicas - 

AESIPNN e atipias escamosas de significado indeterminado em que não se pode afastar lesão de alto 

grau - AESILEAG); glandulares (atipias glandulares de significado indeterminado, tanto para as 

possivelmente não-neoplásicas quanto para aquelas em que não se pode afastar lesão intra-epitelial 

de alto grau - AGSI). Para cada tipo de atipia, existem condutas preconizadas.3 

A publicação denominada Nomenclatura Brasileira para Laudos Cervicais e Condutas 

Preconizadas, foi elaborada com a finalidade de orientar a atenção às mulheres. Para o 

acompanhamento e a avaliação do impacto desta implantação é necessário um Sistema de 

Informação que permita monitorar o processo de rastreamento, o diagnóstico, o tratamento e a 

qualidade dos exames realizados no Sistema Único de Saúde -SUS; bem como o acompanhamento 

das mulheres e o rastreamento daquelas que, por motivos afins, não retornaram ao serviço.3 

O Pronto Atendimento 24 horas da cidade de Canguçu-RS, além de prestar atendimento de 

urgência e emergência, tendo um médico e pessoal da enfermagem durante 24 horas, também 

oferece consultas médicas com clínico geral e algumas especialidades, como ginecologia, nefrologia 

e dermatologia. Presta serviços na área de Saúde da Mulher como a realização de pré-natal em 

gestantes e a coleta de pré-câncer de colo de útero. 

As mulheres que realizam o exame de Papanicolau são cadastradas em um livro de registros 

do exame citopatológico do colo de útero e também possuem um prontuário onde constam 

informações sobre as coletas, porém o preenchimento dos registros requer modificações na rotina 

do serviço, não se tendo o adequado acompanhamento dessas mulheres. Também, não se possui um 
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sistema de busca ativa das mulheres que porventura não retornam para continuar o 

acompanhamento e/ou tratamento necessários para os exames de pré-câncer alterados. 

Assim, destaca-se a importância de ter os dados sistematizados que permitam ter 

informações que possam auxiliar no acompanhamento das mulheres que apresentaram alguma 

atipia no exame citopatológico cervical realizado, bem como implementar um sistema de 

rastreamento destas mulheres. Além disto, a sistematização dos demais dados sobre as coletas de 

pré-câncer de colo de útero pode auxiliar o serviço a iniciar um processo de avaliação e 

monitoramento destas atividades. 

OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi iniciar um processo de sistematização dos dados de pré-câncer 

de colo de útero colhidos na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do município de Canguçu-RS; 

e identificar o retorno ao serviço das mulheres que apresentaram atipias no resultado do exame, 

bem como verificar em qual etapa do acompanhamento estas mulheres se encontram e qual o 

resultado deste acompanhamento. 

MÉTODO 

Tratou-se de um estudo observacional transversal de caráter descritivo, com a utilização de 

dados secundários onde envolveu mulheres de 25 a 60 anos de idade que realizaram pré-câncer de 

colo de útero no Pronto Atendimento 24hs da cidade de Canguçu-RS e tinham o seu nome nos 

instrumentos de registro, no período de janeiro de 2007 a março de 2008. As variáveis de estudo 

estão apresentadas no Quadro 1: 

Quadro 1. Definição operacional das variáveis incluídas no estudo. 
VARIÁVEL MENSURAÇÃO CATEGORIAS 

Data de nascimento 
Data de nascimento da mulher que 
realizou o exame de Papanicolau, 

convertida em faixas etárias 

Faixa etária 
(25-30 anos) 
(31-40 anos) 
(41-50 anos) 
(51-60 anos) 

Localidade (local) 
A partir do endereço de cada mulher, 

dividir de acordo com as categorias pré-
estabelecidas 

Zona rural (0) 
Zona urbana (1) 

Busca do resultado do CP (buscres) Identificada a partir de categorias pré-
estabelecidas 

Não (0) 
Sim/espontânea (1) 
Sim/busca ativa (2) 

Resultado do CP (resulcp) Classificada de acordo com as categorias 
pré-estabelecidas 

Sem alterações (0) 
Com alterações pré-malignas ou malignas 

(1) 
Com alterações benignas (2) 

Tipo de atipia (atipia) Classificada de acordo com as categorias 
pré-estabelecidas 

AESIPNN (0) 
AESIELAG (1) 
AGSI (2) 

Repetiu CP em 6 meses (repCP) Identificada a partir de categorias pré-
estabelecidas 

Não (0) 
Sim (1) 

Resultado do CP (resultCP) Identificada a partir de categorias pré-
estabelecidas 

Negativo (0) 
Positivo (1) 

Realizou colposcopia + biópsia 
(colpbiop) 

Identificada a partir de categorias pré-
estabelecidas 

Não (0) 
Sim (1) 

Sim/somente colposcopia (2) 

Resultado da biópsia (resulbiop) Classificada de acordo com as categorias 
pré-estabelecidas 

NIC I (0) 
NIC II (1) 
NIC III (2) 

Outro:___(3) 
Seguiu recomendação específica 
(recesp) 

Identificada a partir de categorias pré-
estabelecidas 

Não (0) 
Sim (1) 
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As coletas de citopatológico são realizadas pelos profissionais enfermeiros que trabalham no 

Pronto Atendimento 24hs da cidade de Canguçu-RS. 

A mulher que vem para a realização do exame é registrada no livro de registro de mulheres 

submetidas ao exame citopatológico de colo de útero, e também feita uma ficha de atendimento 

médico, onde ficam armazenados os dados de identificação, como o nome, a data de nascimento, o 

endereço. Após é realizada a coleta do citopatológico, e os dados desta coleta são registrados em 

um prontuário. Este prontuário tem um número, sendo separado na maioria das vezes por famílias, 

porém, se a pessoa não lembra este número ou não sabe, é muito difícil de encontrá-lo. Devido a 

isto, é realizado um novo prontuário, perdendo-se assim as informações do anterior. 

Para o presente estudo, os dados foram coletados do livro de registro de mulheres 

submetidas ao exame citopatológico de colo de útero; da Ficha de Atendimento Médico e dos 

prontuários das 200 últimas mulheres que realizaram o pré-câncer de colo de útero. Foram 

registrados em uma planilha produzida a partir de uma ficha de coleta que continha 4 blocos: 

Identificação da usuária (bloco A); Informações sobre o CP (bloco B); Informações sobre o 

tratamento (bloco C) e Informações sobre as atipias (bloco D). Em primeiro lugar foram 

selecionados os 200 prontuários para a coleta dos dados gerais (Blocos A, B e C da ficha de coleta) e 

início do processo de sistematização. 

Para a identificação das mulheres que realizaram pré-câncer de colo de útero e que 

apresentaram alguma atipia, foi utilizado o livro de registro de mulheres submetidas ao exame 

citopatológico do colo do útero. Depois de identificado o tipo de atipia apresentada foi verificado a 

conduta recomendada pelo Ministério da Saúde. 

A partir dessas informações, foram identificados os seguintes aspectos sobre as mulheres 

(Bloco D da ficha de coleta): se retornou para retirar o resultado do exame ou o mesmo ainda se 

encontrava na unidade de saúde; se foi seguida a conduta recomendada para o diagnóstico do seu 

resultado de exame de Papanicolau (constatado através da Ficha de Atendimento Médico e do 

prontuário de cada mulher). 

Os dados coletados foram digitados em uma planilha do Microsoft Excel versão 2003. A 

análise das variáveis de interesse foi realizada utilizando o programa Epi Data versão 3.1, obtendo-

se as razões de prevalência das variáveis de interesse. 

A pesquisa foi conduzida no período de agosto de 2008 a abril de 2009 e foi financiada pelo 

Ministério da Saúde. 

Esta pesquisa foi um dos componentes do projeto "Avaliação de serviços em unidades básicas 

tradicionais e com Estratégia de Saúde da Família: diagnóstico da situação de Pelotas e região", 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 

Pelotas (protocolo no 025/2008), e, por se tratar de coleta de dados secundários, foi obtida uma 

autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Canguçu e também elaborado um relatório com os 

principais resultados para ser discutido com a equipe da unidade. 
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RESULTADOS 

Um total de 222 prontuários de mulheres foi avaliado, sendo que 200 eram de mulheres que 

não apresentaram alterações em seu exame de Papanicolau ou tiveram alterações benignas; e 22 

eram de mulheres que apresentaram alterações pré-malignas ou malignas, ou seja, atipias em seu 

pré-câncer de colo de útero. 

Tabela 1- Número e porcentagem de mulheres segundo aspectos sociodemográficos e relativos ao resultado de exame 
citopatológico de colo de útero. Canguçu, 2008. 

Variável no % 
Faixa etária   

25-30 anos 42 18,9 
31-40 anos 72 32.4 
41-50 anos 68 30,6 
51-60 anos 40 18,0 
   

Região de moradia   
Zona rural 145 65,3 
Zona urbana 77 34,7 
   

Busca de resultado   
Não 7 3,2 
Sim 215 96,8 
   

Resultado do exame   
Sem alterações 135 60,8 
Com alterações pré-malignas ou malignas 22 9,9 
Com alterações benignas 65 29,3 
Total 222 100,0 

 

As mulheres entre 31 e 50 anos de idade representaram 63% da amostra (Tabela 1), sendo 

que a idade média foi de 40,7 anos (DP= 9,5) e 50% das mulheres tinham até 40 anos de idade.  

A maior prevalência de exames sem alterações foi de mulheres da região rural em relação à 

região urbana. A faixa etária que mais apresentou exames sem alterações foi 41-50 anos, enquanto 

a que menos apresentou foi 51-60 anos. Os exames com alterações pré-malignas ou malignas 

tiveram maior prevalência na região urbana. A faixa etária que mais apresentou estas alterações foi 

31-40 anos, enquanto a que menos apresentou foi 25-30 anos. As faixas etárias de 41-50 anos e 51-

60 anos tiveram quase que a mesma prevalência de atipias em seus resultados de exame de 

Papanicolau (Tabela 1). 

Em relação à busca do resultado do exame, 7 mulheres não retornaram para retirá-lo e 

destas, 2 apresentaram alterações pré-malignas ou malignas (Tabela 1).  
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Tabela 2 – Número e porcentagem de mulheres segundo tipos de alterações de colo de útero e condutas recomendadas 
pelo Ministério da Saúde. Canguçu, 2008. 

Variável no % 
Tipo de atipia   

AESIPNN 9 40,9 
AESIELAG 6 27,3 
AGSI 7 31,8 
Total 22 100,0 
   

Repetição de exame   
Não - - 
Sim 3 37,5 
Não há registro 5 62,5 
Total 8 100,0 
   

Resultado da repetição   
Negativo 2 66,7 
Positivo 1 33,3 
Total 3 100,0 
   

Colposcopia + biópsia   
Não - - 
Sim 11 78,6 
Sim (somente colposcopia) 1 7,1 
Não há registro 2 14,3 
Total 14 100,0 
   

Resultado da biópsia   
NIC I 2 16,7 
NIC II 4 33,3 
NIC III 1 8,3 
Outro 3 25,0 
Não há registro 2 16,7 
Total 12 100,0 
   

Recomendação específica   
Não - - 
Sim 6 46,2 
Não há registro 7 53,8 
Total 13 100,0 

 

Das 9 mulheres que apresentaram atipias escamosas de significado indeterminado 

possivelmente não-neoplásicas (AESIPNN), apenas 3 repetiram o exame em 6 meses, uma não 

retornou para retirar o exame e de 5 não se tem informação sobre a repetição do exame de 

Papanicolau por falta de registro. Na repetição do exame, uma apresentou resultado positivo para 

pré-malignidade ou malignidade, realizando colposcopia e biópsia. No resultado apresentou NIC II e 

seguiu recomendação específica. 

Das outras 13 mulheres que deveriam realizar a colposcopia e, se necessário a biópsia, pois 6  

apresentaram atipias escamosas de significado indeterminado, quando não se pode excluir lesão 

intra-epitelial de alto grau (AESIELAG) e 7 apresentaram atipias glandulares de significado 

indeterminado (AGSI); 11 realizaram o procedimento. Nestas, o resultado da biópsia de maior 

prevalência foi NIC II. O registro de ter seguido a recomendação específica foi observado em apenas 

6 casos.A ausência de registros (Tabela 2) foi um dos achados desta pesquisa representando 72,7%.  

DISCUSSÃO 

No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o número de casos novos de câncer 

do colo do útero esperados em 2008 foi de 18.680, com um risco estimado de 19 casos a cada 100 

mil mulheres.4  
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A incidência máxima do câncer de colo de útero situa-se entre 40 e 60 anos de idade, e 

apenas uma pequena porcentagem ocorre antes dos 30 anos de idade.5 

Como se observou neste estudo, a faixa etária com maior prevalência de alterações pré-

malignas ou malignas foi 31-40 anos (40,9%), ou seja, ocorrem cada vez mais casos de lesões 

precursoras do câncer do colo uterino em mulheres com a faixa etária inferior a esperada para esta 

doença. Isto pode estar relacionado à precocidade e à promiscuidade nas atividades sexuais, 

inclusive as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).6 

Os registros preenchidos corretamente são importantes para o acompanhamento das 

mulheres que realizam os exames de pré-câncer de colo de útero, porém a Ficha de Atendimento 

Médico nem sempre contém todos os dados de identificação necessários. Um exemplo é o 

endereço, que por vezes encontra-se incompleto e a ausência de um número de telefone, 

dificultando desta maneira encontrar a mulher que apresenta o seu exame alterado. Assim como 

também foi verificado o preenchimento incorreto dos prontuários ou com informações incompletas 

dificultando o trabalho dos profissionais que realizam o atendimento.  

O número de pré-câncer de colo de útero realizados no município de Canguçu-RS tem 

aumentado todos os anos. Em 2007 foram colhidos 1.188 exames, já em 2008 1.472 exames. O 

município tem se preocupado em realizar o maior número de exames Papanicolau possível nas 

mulheres, mas em contrapartida, o número de atipias encontradas nos resultados destes exames 

também tem aumentado. Em 2007 foram 20 atipias encontradas, já em 2008 foram 24. Sendo 

assim, é preciso dar um suporte a estas mulheres com exames de pré-câncer de colo de útero 

alterados e verificar se estão realizando o tratamento e/ou acompanhamento solicitado. 

Implementar um sistema de informação organizado e mantê-lo atualizado e um sistema de 

rastreamento ou busca ativa das mulheres que porventura não retornam para continuar o 

acompanhamento e/ou tratamento, seriam ótimas alternativas para melhorar o serviço de saúde. 

A partir de janeiro de 2000, os exames realizados passaram a ser informados através do 

Sistema de Informação Laboratorial do Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo Uterino 

(SISCOLO), formando um banco de dados em nível estadual, que permite o acompanhamento das 

mulheres com exames alterados desde a sua entrada no sistema, através da coleta do exame até o 

seu desfecho, tratamento/cura.7 

Em relação às atipias, percebe-se um total de 15 exames com resultado de atipias escamosas 

de significado indeterminado, maior que o dobro de atipias glandulares de significado 

indeterminado. Segundo consta na literatura, os exames que apresentam em seu resultado as 

células escamosas atípicas de significado indeterminado, são aqueles encontrados em maior 

freqüência, perfazendo de 50 a 70% dos resultados citológicos anormais, já as atipias glandulares 

são bem menos freqüentes.8-9 
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CONCLUSÃO 

A partir da sistematização dos dados, foi permitido conhecer as mulheres que apresentaram 

atipias em seu pré-câncer de colo de útero. Da mesma forma foi verificado se retornaram ao 

serviço para realizar o acompanhamento, bem como em qual etapa do mesmo elas se encontram. 

Com base nos resultados desta pesquisa pode-se concluir que o mais importante é organizar 

os prontuários para que não se percam informações. Informatizar os mesmos seria uma solução, não 

se esquecendo dos profissionais que preenchem os prontuários, que devem ser capacitados e 

orientados a fazer o mais correto e completo possível, facilitando assim o trabalho de todos e 

propiciando um acompanhamento melhor das mulheres que realizam pré-câncer de colo de útero. 
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INTRODUÇÃO 

A reorientação do modelo de cuidado a saúde mental tem possibilitado a criação de novos 

serviços que são serviços não só extra-hospitalares, mas que tem uma complexidade de funções 

envolvendo um caráter, não só de atendimento centrado no diagnóstico da doença, mas, 

sobretudo, de produzir também novas intervenções sociais e novas concepções culturais da loucura. 

Neste novo modelo de atenção a doença deve ser colocada entre parênteses, com isso o 

olhar deixa de ser exclusivamente técnico ou clínico, a pessoa passa a ser o objeto de trabalho, a 

ênfase não será mais no processo de cura, mas no processo de invenção da saúde e de reprodução 

social do paciente.1 

É necessário explicar melhor esta mudança de objeto de trabalho na área de saúde mental, 

que não significa apenas que se ignore a doença, até porque não se pode ignorá-la, mas trata-se de 

reconstituir as pessoas, enquanto pessoas que sofrem, como sujeitos, e para isso é necessário ter 

um olhar ampliado sobre a doença.2 

Assim, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) destinam-se a acolher, escutar, tratar, 

reintegrar e oferecer liberdade de ir e vir aos usuários, tendo a comunidade e outros setores como 

parceiros. O apoio técnico nos CAPS é feito por uma equipe multiprofissional, que deve estar 

voltada para facilitar a interação paciente/família/comunidade, através de atividades 

desenvolvidas no serviço.3 

Dentre as varias atividades da equipe multiprofissional no CAPS está o acolhimento que busca 

a escuta e da resolução do problema do usuário. 

As práticas atuais identificam as necessidades constituídas em um processo sócio-histórico 

que se expressam de várias formas e que podem ou não ser reconhecidas e tomadas como objeto, o 

acolhimento se dá nessa relação ao reconhecer as necessidades individuais/coletivas, 

transformando estas em objeto das ações de saúde.4 

 O novo modelo da assistência visa a satisfação das “necessidades sociais”, defende o direito 

de cidadão do indivíduo com transtorno mental, o direito de possuir um atendimento digno, em que 

não aconteça sua despersonalização e reclusão.5 

Ressalta-se que as “necessidades da sociedade” aos poucos vêm se transformando.5 O que 

antes era a exclusão dos doentes mentais da sociedade, para “livrar a sociedade dos incapazes e da 

periculosidade”, atualmente, está se transformando, com a necessidade de reinserção desses, 

então excluídos.  

As importantes mudanças no sistema de saúde brasileiro, como por exemplo, a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) privilegiaram a implantação e as transformações efetivas na área de 

saúde mental, pois este sistema de saúde objetiva a descentralização, a universalidade, serviços 

organizados de forma regionalizada e hierarquizada, a integralidade da atenção e a participação 

social, tudo visando o direito à saúde e à cidadania.6 
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A partir dessas reflexões iniciais, este artigo objetiva discutir os ruídos do processo de 

trabalho de um Centro de Atenção Psicossocial.  

METODOLOGIA 

Este estudo se caracterizou por ser um estudo de caso, descritivo e analítico, com 

abordagem qualitativa dos dados. 

O estudo foi realizado no CAPS Simões Lopes Neto e a escolha dos profissionais entrevistados 

foi de forma intencional, uma vez que tinha interesse de trabalhar com os profissionais ligados 

diretamente com o ato de acolher, logo, o número total de entrevistados foi de 4 profissionais. Dos 

usuários acolhidos no período de coleta de dados, foram entrevistados aqueles que preenchessem 

os critérios de seleção, sendo assim foram entrevistados 11 usuários. Os dados para a discussão 

também foram obtidos foram obtidos a partir da observação realizada no serviço durante o mês de 

maio e junho de 2003, totalizando 65h e 40 minutos. 

Os usuários observados foram selecionados a partir de um critério único que foi de serem 

acolhidos no serviço dentro do período de coleta de dados. 

A coleta de dados deu-se através de duas técnicas de pesquisa: a observação e as 

entrevistas. Estas duas técnicas complementaram-se e a partir delas foram coletadas as 

informações necessárias para analisar o acolhimento no CAPS. 

O trabalho de campo foi realizado no período de maio a junho de 2003, pelo período da 

manhã e tarde de acordo com o expediente externo do CAPS, que funcionava de segunda à sexta 

das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 18:00 horas, menos nas quartas pela manhã, que era 

destinado ao expediente interno, para reuniões de equipe ou reuniões da coordenação dos CAPS, 

não funcionando, assim, para qualquer tipo de atendimento. 

Os 4 profissionais envolvidos na pesquisa foram identificados com os seguintes nomes: Nunes, 

Moura, Aparecida e Jarau. Estes foram extraídos do livro “Lendas do Sul”, do escritor pelotense 

Simões Lopes Neto, e são personagens principais dos seguintes contos: A Salamandra do Jarau e O 

Negrinho do Pastoreio. 

Os usuários envolvidos na pesquisa foram identificados com os seguintes nomes: Chico, João, 

Lalica, Juca, Rosa, Tudinha, Maria, Tanásia, Talapa, Lessa, Bonifácio. Estes foram extraídos do livro 

“Contos Gauchescos”, do escritor pelotense Simões Lopes Neto, e consistem em personagens 

principais dos seguintes contos: O Jogo do Osso, O Mate de João Cardoso, Os Cabelos da China, O 

Negro Bonifácio, No Manantial, Melância e Coco Verde, e Deve um Queijo.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo protocolo 0347/2003. 

A análise dos dados se deu por meio da análise temática. Neste recorte será discutido o tema 

referente reflexões sobre os ruídos presentes no processo de trabalho no Centro de Atenção 

Psicossocial abordando os seguintes aspectos a divisão do trabalho da equipe do CAPS estudado, o 
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sistema de referência e contra-referência e como acontece e o trabalho do médico psiquiatra no 

CAPS. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O CAPS iniciou seu funcionamento em setembro de 1992. No início, era um serviço de saúde 

mental dentro da unidade de saúde do bairro.  

A equipe realizava intervenções na comunidade, sem muitos resultados, isto os levou a criar 

estratégias que pudessem facilitar um diagnóstico mais correto das pessoas com transtornos 

psíquicos da comunidade. Assim, foram realizadas visitas domiciliares a essas pessoas e suas 

famílias, tentando mobilizá-las para a criação de um serviço de saúde mental no bairro.3 

Em novembro de 1993, mês em que passou a se comemorar o aniversário do serviço, a casa, 

abriu suas portas e recebeu o novo trabalho.7 

Trata-se de um CAPS tipo II, de acordo com a portaria 336, 19 de fevereiro de 2002 do 

Ministério da Saúde, pois têm capacidade operacional para atender 70.000 habitantes, e é um dos 

sete CAPS do município de Pelotas cadastrados no Ministério da Saúde. 

Este serviço adotou algumas premissas que visam desconstruir a relação manicomial, 

presente nas mais variadas modalidades de atenção à saúde. A liberdade de ir e vir do serviço 

visava a não imposição de rotinas e horários de participação ao usuário, a equipe discutia sobre as 

atividades que poderiam oferecer mais benefícios ao usuário. Na reintegração social, o usuário 

participava de oficinas, tinha acompanhamento individual e grupal, dentre outras atividades, para 

estimular sua socialização, compartilhar seus sentimentos, estabelecer um diálogo com a família e 

uma interação com a comunidade.3 

Gostei do atendimento, bastante espaço para a pessoa esperar com tempo, olha formidável, 

bem perto da minha casa, até ali é 8 ou 10 minutos (a pé) se levar, tomara que eu fique boa. 

(Maria) 

A proximidade com os bairros de sua área adscrita e o fácil acesso geográfico também 

contribuem para o acolhimento dos usuários. 

Na ocasião do desenvolvimento deste trabalho o CAPS atendia encaminhamentos de qualquer 

serviço de saúde de qualquer parte da cidade, desde que este estivesse especificado para o CAPS e 

que a pessoa encaminhada fosse moradora da área adscrita do serviço.  

O encaminhamento era atendido pelo profissional responsável pelo acolhimento, que 

avaliava se esta pessoa necessitava ser acompanhada ou não, e de acordo com esta avaliação a 

pessoa era encaminhada para uma avaliação psiquiátrica, psicológica ou para qualquer outra 

intervenção terapêutica oferecida pelo serviço. 

Os usuários nos chegam e de uma forma rápida e acessível, a gente disponibiliza o 

acolhimento, onde nós, através desse processo, a gente determina e encaminha as pessoas de 

acordo com suas necessidades. (Nunes) 
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Para cada usuário em tratamento, a equipe estabelecia um plano terapêutico individual, 

este era feito de acordo com as necessidades do usuário, sendo dirigido à pessoa e não somente a 

sua patologia. A equipe procurava utilizar as atividades do CAPS que mais ofereciam ajuda ao 

usuário, garantindo assim a participação do usuário e da sua família no tratamento. 

Os familiares dos usuários participavam de grupos de medicação, de grupos de familiares de 

usuários com recaídas de drogas, de grupos de familiares com e sem os usuários, algumas mães de 

usuários freqüentavam e orientavam as oficinas de culinária e de costura.  

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS II, segundo a portaria 336/02 do Ministério da 

Saúde, deve ser composta por 1 médico psiquiatra, 1 enfermeiro com formação em saúde mental, 4 

profissionais de nível superior entre as seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente 

social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional necessário ao projeto 

terapêutico, 6 profissionais de nível médio (técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico 

administrativo, técnico educacional e artesão). 

No CAPS, o trabalho interdisciplinar acontecia de forma que o Campo de Competência e o 

Núcleo de Competência dos profissionais interagiam durante a maioria do tempo durante a 

execução do trabalho. 

O trabalho interdisciplinar caracteriza-se pelo fato de que cada profissional da equipe tem 

suas responsabilidades individuais e ao mesmo tempo é co-responsável pelo conjunto de 

intervenções realizadas pela equipe, e ela responde pela obtenção dos resultados esperados frente 

às necessidades de saúde de cada usuário, família e comunidade.8  

Foi observado que no acolhimento do CAPS existia uma divisão social e técnica do trabalho, 

ou seja, uma divisão entre a equipe técnica (profissionais de nível superior) e a equipe de apoio 

(profissionais de nível médio). 

A divisão técnica no acolhimento do CAPS se dava no parcelamento do trabalho, os 

recepcionistas ficavam responsáveis por recepcionar o usuário e encaminhar direto para o 

profissional responsável pelo acolhimento no dia. Os profissionais responsáveis pelo acolhimento 

(um enfermeiro, uma assistente social, e duas psicólogas) realizavam o acolhimento e encaminham 

de acordo com a necessidade do usuário, para uma intervenção terapêutica. Os outros 

profissionais, como, por exemplo, o médico psiquiatra ficava responsável pelos atendimentos mais 

complexos que necessitassem de uma intervenção para avaliação ou medicamentosa, poderia se 

dizer que ele ficava na retaguarda do acolhimento. 

A divisão social do trabalho se dava por meio da divisão do trabalho intelectual e manual 

entre os profissionais. A equipe técnica responsável pelo acolhimento dos usuários elaborava, 

pensava, definia e realizava o mesmo, participando de todas as etapas do trabalho em saúde. Já os 

recepcionistas, que faziam parte da equipe de apoio, apenas participavam da primeira etapa do 

acolhimento, que era estritamente manual (preenchimento dos dados pessoais do usuário), eles não 

participavam da organização do acolhimento. Nessa divisão social do trabalho, o produto do 
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trabalho de um profissional pertence a outro. No caso, o produto do trabalho do recepcionista 

pertencia ao técnico responsável pelo acolhimento. 

Os recepcionistas, apesar de terem seu trabalho ser normatizado, ou seja, atos estabelecidos 

em seu "modo de atuar", eles estabeleciam uma relação "acolhedora" com o usuário que chegava ao 

CAPS.  

Mehry diz que o recepcionista pode decidir ser um “quebra o galho” do usuário, ou pode até 

decidir se o usuário está em situação de maior ou menor “necessidade” por serviço, e assim por 

diante.9  

Neste estudo foi observado que os recepcionistas têm importante papel no acolhimento, pois 

estes profissionais não barravam os usuários na entrada, mesmo se o usuário não tivesse 

encaminhamento. 

 Um exemplo é o de Tanásia que veio encaminhada ao CAPS, mas o atual endereço ficava na 

área de abrangência de um outro CAPS, outro exemplo é o caso de Lessa, que foi ao CAPS com um 

encaminhamento para o CAPS, não foi “barrado na porta”, ou seja, o recepcionista foi conversar 

com o profissional que estava responsável pelo acolhimento para explicar a história do usuário, e só 

depois fez a ficha de acolhimento, o endereço residencial de Lessa só foi confirmado no ato do 

acolhimento.  

Aparecida perguntou por que Lessa foi até o CAPS estudado se o encaminhamento era para 

outro CAPS. 

Lessa respondeu que morava perto do CAPS estudado. 

Aparecida perguntou por que então ele consultou na UBS do bairro do outro CAPS. 

Lessa respondeu que no bairro da UBS onde consultou  mora sua tia e ele não estava morando 

mais com ela, pois há alguns meses mudou-se para o bairro do  CAPS estudado. 

Aparecida perguntou com quem Lessa morava. 

Aparecida perguntou se caso precisasse fazer uma visita domiciliar e fosse na casa dele se iria 

encontrá-lo. 

Lessa respondeu que sim, menos no final de semana, que ele vai para a casa da tia. (OBS 1). 

 Mehry diz que a função da porta não é mais barrar e limitar o atendimento e, sim, responder 

aos problemas que ali aparecem de modo criativo, explorando ao máximo as tecnologias leves que 

os profissionais dispõem, utilizando seus saberes nas relações.9 

Na maioria dos serviços de saúde, os usuários vão em busca de uma consulta médica para 

resolver suas necessidades, mas o que percebeu-se no CAPS foi que os usuários iam ao serviço 

buscando ser atendidos por algum profissional, não importando qual fosse sua formação, desde que 

este estivesse disposto a escutá-lo e entender suas necessidades.  

A lógica do trabalho interdisciplinar também está sendo entendida pelos usuários, pois, de 

todos os acolhidos, apenas um, foi ao CAPS querendo ser atendido pelo médico. 
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Os encaminhamentos também são pontos importantes para a organização da demanda, pois o 

CAPS é um serviço de referência da atenção básica. Notou-se a dificuldade da rede de saúde no que 

se relaciona com as referências e contra-referências. 

Na perspectiva de atuação de uma rede de atenção integral à saúde, os encaminhamentos 

exigem um cuidado especial, pois eles deveriam ser adequados e resolutivos para cada situação, 

além de ser uma forma de propiciar o acolhimento, evitara que o usuário se desloque a serviços de 

saúde desnecessariamente, tornando sua busca pela resolução de seu problema. 

 A referência e contra-referência deveriam funcionar de acordo com a lógica da 

complexidade do caso, garantir o retorno do usuário ao local que deu origem ao encaminhamento, 

quando for esta a indicação.  

Os profissionais que realizavam o acolhimento no CAPS foram capazes de sensibilizar os 

usuários sobre a importância da área adscrita do serviço enquanto organizadora de demanda como 

também se mostraram acolhedores em seus atendimentos. 

Foi observado que existem lacunas na rede de serviços de saúde mental, para atender uma 

demanda, que as vezes não é específica para o CAPS, mas que necessita de algum tipo de 

assistência à saúde mental.  

Esta ausência de serviços extra-hospitalares, de caráter social, que dêem suporte ao CAPS e 

que possam assumir esta demanda que necessita de uma interação social, deveria também fazer 

parte das políticas de saúde mental dos municípios, como, por exemplo, os centros de convivência, 

ou que as comunidades através das associações de bairros, disponibilizassem atividades culturais, 

artísticas e de lazer em seu bairro com apoio das secretarias municipais. 

Em outra observação, percebeu-se a falta de uma organização no sistema local de saúde que 

fazia com que casos que poderiam ser resolvidos na atenção básica à saúde passassem a ser 

encaminhados ao CAPS, que devolvia o usuário para a rede básica, pois entendia que era um caso 

de transtorno leve e que poderia ser tratado a nível de Unidade Básica de Saúde (UBS).  

Se houvesse de um processo educação permanente sobre saúde mental para os profissionais 

da rede básica, muitos casos poderiam ser assistidos na atenção básica. Para, episódios como este, 

poderiam obedecer a uma outra dinâmica totalmente diferente se as UBS representassem uma 

oferta significativa de atendimento ambulatorial de qualidade.10 

O CAPS possuía um trabalho volante, ou seja, existia um profissional que ficava responsável 

para dar suporte à UBS do bairro, uma vez por semana. Este trabalho tinha o objetivo de qualificar 

e ajudar as UBS no que se refere à capacitação das equipes de atenção básica sobre a saúde 

mental.  

 A substituição asilar depende da construção e do bom funcionamento de uma rede de 

atenção em saúde mental, rede que tem os CAPS como unidades estratégicas, mas que inclui uma 

série de outros serviços, como unidades psiquiátricas em hospital geral, ambulatórios, bom 

atendimento de saúde mental nas unidades básicas, programas de moradia terapêutica, um bom 
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sistema de emergência e de controle das internações, e ainda acrescenta-se uma rede social e 

educacional, como programas de alfabetização de adultos, grupos de idosos, atividades culturais, 

dentre outros.10 

O médico ficava restrito a participação apenas em um grupo e nas consultas médicas. O 

trabalho médico tinha como lógica a agenda/consulta tornando seu trabalho numa tecnologia dura. 

A organização parcelar do trabalho fixa os trabalhadores em uma determinada etapa do 

projeto terapêutico, desta forma ficam os trabalhadores sem interação com o produto final da sua 

atividade laboral, mesmo que tenham dele participado, pontualmente como não há interação não 

haverá compromisso com o resultado de seu trabalho.11 

As práticas estereotipadas que ocorrem nas profissões muitas vezes cristalizam 

procedimentos, e isso pode ser entendido “preconceito tecnológico”, um o preconceito que leva 

cada profissional a fazer exatamente o que assimilou de um repertorio de comportamento 

convencional moldado por sua profissão.12 

Entretanto, o próprio processo de trabalho pode aprisionar o fazer saúde dos diversos 

profissionais, o profissional médico, por exemplo, muitas vezes, vê e percebe seu trabalho 

direcionado exclusivamente para clinica, mesmo sem concordar com isso acaba se tornando uma 

vitima de sua própria formação centrada no modelo biomédico que ainda é hegemônico.13 

Ele percebe isso, assim como todos os outros, entretanto, a transformação deste modelo é 

necessária e urgente para a qualificação das praticas em saúde, em especifico da saúde mental.    

CONCLUSÃO 

O acolhimento do CAPS mostrou-se como uma estratégia para organizar os serviços de saúde 

de forma que seja usuário-centrado, ou seja, no eixo da organização do trabalho esteja o usuário, e 

para isso deverá ser garantido o acesso, a integralidade das ações e a resolutividade das 

necessidades. 

O atendimento da rede de saúde e social de apoio ao CAPS precisa ser fortalecido por meio 

de maiores investimentos e melhores distribuições dos serviços de referencia, pois muitos casos que 

poderiam ser atendidos na atenção básica são encaminhados ao CAPS. 

A atenção básica tem potencialidades para atender a demanda de usuários com transtornos 

leves, e para isso seria necessária uma educação permanente de saúde mental para estes 

profissionais da rede básica, além de ampliar o apoio matricial que já vem recebendo.  

Outra premissa importante consiste na necessidade de organizar o processo de trabalho no 

sentido que todos profissionais possam participar do acolhimento, inclusive os recepcionistas e o 

médico, que muitas vezes se vê aprisionado unicamente a clinica.   
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Investigar a qualidade de vida (QV) de idosos (idade ≥ 60 anos) do município de Herval, Rio Grande do Sul – Brasil. Foi 
aplicado um questionário com questões demográficas e comportamentais. A qualidade de vida foi avaliada pelo 
WHOQOL-bref 2006. A coleta de dados ocorreu em novembro e dezembro de 2008. A amostra, por conveniência, foi 
formada por 131 idosos, sendo estes 20% do total da população idosa residente na área urbana. As entrevistas foram 
realizadas por agentes de saúde. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas quando comparados 
os domínios de qualidade de vida de homens e mulheres. O domínio com maior escore médio foi o social e o de menor 
escore foi o físico. A Qualidade de Vida dos idosos deve ser estudada para que ações e políticas públicas sejam 
desenvolvidas, focando nas necessidades dessa população.  
Descritores: idoso; qualidade de vida; valor da vida. 
 
 
The goal of the present study was to evaluate the quality of life of the elderly (≥ 60 years old) in the Herval city, Rio 
Grande do Sul, Brazil. A questionnaire containing demographic and behavior questions was applied and the quality of 
life was evaluated using WHOQOL-bref 2006. Data was collected in November and December 2008 from 131 elderly, 20% 
of the elderly population resident in urban area. Interviews were done by health agents. No statistical differences were 
found when comparing quality of life domains of men and women. The domain with the highest score was the social 
and the one with the lowest was the physical. The quality of life in elderly must be studied to develop better public 
policy focusing in the needs of this population.  
Descriptors: elderly; quality of life; value of life. 
 
 
Investigar la calidad de vida de los seniors (QV) (≥ 60 años de edad) del municipio de Herval, Rio Grande do Sul-Brasil. 
Se aplicó un cuestionario con problemas demográficos y comportamientos. WHOQOL-bref 2006 evaluaron la calidad de 
vida. Recopilación de datos tuvo lugar en noviembre y diciembre de 2008. La muestra, por comodidad, fue formada por 
131 ancianos, siendo estos el 20% de la población total de residente en zona urbana. Las entrevistas fueron realizadas 
por los trabajadores de la salud. No hubo diferencias estadísticamente significativas en comparación con los dominios 
de la calidad de vida para hombres y mujeres. El dominio con una puntuación media más alta es el social y el menor 
puntaje fue el físico. La QV en personas de edad avanzada también conviene al desarrollo de acciones y políticas 
públicas, centrándose en las necesidades de esta población. 
Descriptores: ancianos; validad de vida; valor de la vida. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento da população idosa brasileira tem provocado alterações na sociedade, 

sentidas no mercado de trabalho, economia e sistema de saúde. O aumento desta população tem 

feito com que os governos repensem os programas previdenciários por todo o mundo, pois o número 

de beneficiários será maior que o de pagantes; bem como na saúde geral destas pessoas, visto que 

o maior impacto desse crescimento é na saúde pela repercussão nos diversos níveis assistenciais, 

como pela demanda por novos recursos.1-2 

Esse crescimento é visto como um triunfo, mas também como um problema para a maioria 

dos governantes e políticos.3 

No Brasil, em 1994, foi criada a Política Nacional do Idoso, e mais recentemente o Estatuto 

do Idoso em 2003, sendo esta parte da população ainda citada como prioridade no pacto pela vida 

em defesa do SUS, demonstrando a crescente preocupação dos governos em criar políticas públicas 

que atendam a população idosa.4-5 

Nas últimas décadas, os países da América Latina tem vivenciado um rápido processo de 

envelhecimento populacional devido à redução das taxas de mortalidade e, principalmente, das 

taxas de fecundidade.6 

Nas economias mais desenvolvidas, como o processo de envelhecimento populacional se deu 

de forma gradativa, foi possível promover a organização dos sistemas de previdência e de saúde de 

forma a acomodar o aumento da demanda, acompanhado de melhorias na cobertura do sistema de 

saúde, nas condições de habitação, saneamento básico, trabalho e alimentação.6 

Nos países em desenvolvimento, especialmente no Brasil, ocorrem rapidamente, em um 

contexto de desigualdades sociais, economia frágil e crescentes níveis de pobreza.2 

Em nosso país, a maioria dos idosos são pessoas com possibilidades menores de uma vida 

digna, dada não apenas à imagem social da velhice, vista como uma época de perdas, 

incapacidade, dependência, mas também, pela situação objetiva de aposentadoria insuficiente, 

analfabetismo, oportunidades negadas, desqualificação tecnológica, exclusão social.3 

Dentro do processo de envelhecimento do Brasil e da América Latina, é importante conhecer 

as condições de vida, saúde, econômicas e de suporte social dos idosos, podendo assim estar 

preparado para atender as demandas sociais, sanitárias, econômicas e afetivas dessa parcelada 

população.7 Neste sentido, a Qualidade de Vida (QV) tornou-se uma preocupação constante, 

havendo um movimento mundial de busca contínua de vida saudável.8 O desafio agora, para 

indivíduos e sociedade, é conseguir uma sobrevida maior, com QV cada vez melhor, para que os 

anos vividos em idade avançada sejam plenos de significado e dignidade.3 

O conceito de qualidade de vida é um termo utilizado em duas vertentes: (1) na linguagem 

cotidiana, (2) no contexto da pesquisa científica, em diferentes campos do saber, QV é 

relativamente recente e decorre, em parte, dos novos paradigmas que tem influenciado as políticas 

e as práticas do setor nas últimas décadas. Os determinantes e condicionantes do processo saúde-
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doença são multifatoriais e complexos, saúde e doença configuram processos relacionados aos 

aspectos econômicos, sociais, culturais, à experiência pessoal e estilos de vida.9 

A QV varia de acordo com a visão de cada indivíduo sendo considerada como unidimensional 

para uns e multidimensional para outros, talvez cada indivíduo tenha seu próprio conceito, uma 

noção eminente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida 

familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial.8,3,10 

Por sua vez, a promoção da boa QV na idade madura excede, entretanto, os limites da 

responsabilidade pessoal e deve ser vista como um empreendimento de caráter sociocultural. Ou 

seja, uma velhice satisfatória não é um atributo do indivíduo biológico, psicológico ou social, mas 

resulta da qualidade da interação entre pessoas em mudança, vivendo numa sociedade em 

mudanças. Dessa forma a QV no idoso deve ser avaliada seguindo esta multiplicidade de critérios e 

de indicadores.11 

Ela também é um conceito submetido a diversos pontos de vista, variando de cultura para 

cultura, de época para época, ela muda com o tempo, pessoa, lugar e contexto cultural; para uma 

mesma pessoa, muda conforme seu estado de humor.3 

As dificuldades relativas à avaliação da QV talvez limitem a sua inclusão na prática clínica, 

em grande parte devido à ausência de informação das equipes de saúde sobre as diferentes 

possibilidades hoje existentes para investigação da QV.9 

Há vários instrumentos para avaliá–la, alguns gerais e outros específicos, porém poucos 

foram desenvolvidos tendo como alvo a população idosa. A QV em idosos sofre os efeitos de 

numerosos fatores, entre eles o preconceito dos profissionais e dos próprios idosos, em relação à 

velhice.3 

Observa-se que a população está vivendo cada vez mais e, a princípio, melhor. Neste 

contexto se torna importante avaliar se os idosos estão realmente satisfeitos com a vida que levam, 

e o que falta a estas pessoas com relação a lazer e atenção à saúde. Fatos, estes, relevantes à 

qualidade de vida do idoso. 

OBJETIVO 

O objetivo do estudo foi avaliar a QV dos idosos residentes na área urbana do município de 

Herval, no Rio Grande do Sul - Brasil. 

METODOLOGIA 

O município de Herval está localizado na zona sul do estado do Rio Grande do Sul, tem 6873 

habitantes, 1038 são idosos, sendo eles 15,1% da população total (IBGE). A atenção básica se dá 

exclusivamente em Saúde da Família. 

O processo de amostragem se deu por conveniência. Foi utilizado o cadastro de famílias no 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), verificando o número de idosos de cada área, 

então foi escolhido um agente de saúde de cada equipe da área urbana para fazer as entrevistas e 
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assim identificando os idosos pertencentes à área de abrangência de cada um dos agentes, esses 

foram listados e sorteados de forma aleatória para participar da pesquisa, a distribuição dos idosos 

por agente de saúde está descrita no quadro 1.  

Quadro 1: Número de idosos total e estratificado por sexo de acordo com os agentes de saúde do município de Herval, 
RS. 

Equipe/Agente 
N Idosos 

Homens Mulheres Total 
Equipe 1/Agente A 53 88 141 
Equipe 1/Agente B 25 28 53 
Equipe 1/Agente C* 30 30 60 
Equipe 2/Agente A 54 82 136 
Equipe 2/Agente B* 31 49 80 
Equipe 3/Agente A 30 26 56 
Equipe 3/Agente B 33 58 91 
Equipe 3/Agente C* 18 33 51 
N Total 274 394 668 

Agentes de saúde escolhidos para entrevistarem os idosos de sua área de atuação para o estudo 

Esta lista com os sorteados de cada equipe contava com uma lista de suplência de quatro 

idosos. Visto que pela característica rural do município, alguns idosos passam parte do tempo no 

interior mesmo sendo cadastrados no SIAB como residentes da área urbana. O idoso não encontrado 

após três visitas era dispensado da pesquisa e um suplente entrava em seu lugar, mesmo com essa 

lista houve quebra de três idosos. As visitas foram realizadas de 26 de novembro a 22 de dezembro 

de 2008. 

As variáveis independentes foram: sexo (dicotomizado em feminino e masculino), tabagismo 

(sim, não ou ex-fumante), idade (anos completos de forma contínua), cor da pele (branca, preta, 

amarela, indígena, parda, outras), escolaridade (anos completos de estudo), auto percepção de 

saúde (excelente, muito boa, boa, regular, ruim). E a variável dependente foi qualidade de vida. 

O presente trabalho utilizou o instrumento WHOQOL versão breve (WHOQOL-bref) composto 

de 26 questões para avaliar a QV.12 Esse instrumento foi escolhido por ter características 

satisfatórias de validade e reprodutibilidade, além de praticidade de uso e por ser reconhecido pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). O WHOQOL-bref avalia a QV em quatro domínios: físico, 

psicológico, relações sociais e meio ambiente. 

O instrumento foi aplicado a partir de entrevistas realizadas por agentes de saúde 

capacitadas das três Equipes de Saúde da Família que atendem esse município totalizando 131 

idosos, sendo estes 20% do total da população idosa residente na área urbana. 

O Projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina de Pelotas; Protocolo no 025/08 – Projeto “Avaliação de Serviços em Unidades Básicas 

Tradicionais e com ESF: Diagnóstico da Situação de Pelotas e Região”.  

RESULTADOS 

A Tabela 1 traz a descrição das principais variáveis estudadas nos 131 idosos investigados. É 

possível observar que a maioria da amostra foi composta por mulheres (61,8%) e com cor de pele 

branca (74,9%). Quanto à escolaridade, predominaram os idosos que tinham de um a quatro anos de 

estudo, havendo um grande percentual de indivíduos sem nenhum ano de estudo (33,8%). Na 
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variável situação conjugal foi observado que a maioria da amostra é casada ou apresenta um (a) 

companheiro (a) atual (46,6%). Dos indivíduos viúvos, 36 são mulheres e seis são homens. Dos 

indivíduos categorizados como separados, a grande maioria são homens (n=11).  

No índice de massa corporal foi observado que a maioria apresenta-se com sobrepeso ou 

obesidade. Nesta variável também chama a atenção o número de desnutridos (5,4%), tendo em 

vista que a amostra não contava com idosos hospitalizados e nem institucionalizados. 

 A maioria dos idosos relatou, na autopercepção de saúde, ter uma saúde regular ou ruim, e 

na qualidade de vida observa-se que a maioria dos entrevistados a classifica como muito boa ou 

boa. 

Tabela 1: Descrição das principais variáveis estudadas. Herval, Rio Grande do Sul, 2008. 
                   Variável N (%) 
Sexo  
Masculino 50(38,2) 
Feminino 81(61,8) 
Idade (anos completos)  
60-64 28(21,4) 
65-69 38(29,0) 
70-74 23(17,6) 
75-79 21(16,0) 
80 ou mais 21(16,0) 
Cor da pele  
Branca 104(79,4) 
Parda 17(13,0) 
Preta 7(5,3) 
Indígena 3(2,3) 
Escolaridade (anos completos)    
0 44(33,8) 
1-4 49(37,7) 
5-8 33(25,4) 
9 ou mais 4(3,1) 
Situação Conjugal atual  
Casado (a)/ com companheiro(a) 61(46,6) 
Solteiro (a)/sem companheiro(a) 14(10,7) 
Separado (a) 14(10,7) 
Viúvo (a) 42(32,1) 
Até 18,4 7 (5,4) 
18,5 a 24,9 40(30,8) 
25,0 a 29,9 56(43,1) 
30,0 ou mais 27(20,8) 
Autopercepção de saúde  
Excelente/ muito boa  6 (4,6) 
Boa       60(45,8) 
Regular /ruim 65(49,6) 
Tabagismo  
Não fumante 50(41,3) 
Fumante 26(21,5) 
Ex-fumante       45(37,2) 
Qualidade de Vida  
Muito boa/boa     107(81,7) 
Nem ruim nem boa       21(16,0) 
Muito ruim/ruim         3 (2,3) 

Não houve diferença significativa entre os sexos em nenhum dos domínios da qualidade de 

vida observados. O domínio físico apresentou menor escore e o domínio social apresentou o maior 

escore médio, conforme a Tabela 2. 
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Tabela 2: Qualidade de vida dos idosos avaliados. Herval, Rio Grande do Sul, 2008. 

Qualidade de vida Total 
(Média ±DP) 

Masculino 
(Média ±DP) 

Feminino 
(Média ±DP) 

Valor p* 

Geral 15,34 ± 2,31 15,16 ± 2,22 15,46 ± 2,37 0,48 
Físico 13,96 ± 2,26 13,94 ±1,99 13,98 ± 2,42 0,94 
Psicológico 14,01 ± 1,73 14,11 ± 1,74 13,95 ± 1,73 0,62 
Social 17,45 ± 3,50 17,09 ± 3,49 17,66 ± 3,51 0,37 
Ambiental 14,97 ± 2,16 14,93 ± 2,44 14,99 ± 1,98 0,87 

 

DISCUSSÃO  

A grande maioria dos trabalhos demonstra que a tendência de maior longevidade das 

mulheres pode ser vista não só no Brasil como também nos países da América Latina, e que este 

fenômeno vem sendo observado mundialmente.2;7;8;12-16 

A ampliação do tempo de vida (longevidade) demonstra os avanços alcançados na medicina. 

E a busca contínua por viver bem tem feito com que se pense como está vivendo esta população e 

quais são seus anseios. Não podendo esquecer que o avanço da idade aumenta a chance de 

ocorrência de doenças, podendo os anos vividos a mais serem de sofrimento e dor.3 

A QV tem sido estudada por diversos autores e utilizando instrumentos variados, o que 

demonstra o crescente interesse por esse assunto. A QV na idade madura excede, entretanto, os 

limites da responsabilidade pessoal e deve ser vista como um empreendimento de caráter 

sociocultural. Ou seja, uma velhice satisfatória não é um atributo do indivíduo biológico, 

psicológico ou social, mas resulta da qualidade da interação entre pessoas.  

O presente estudo demonstrou, ainda, que a qualidade de vida é um conceito amplo, 

estando interligada a diversos fatores, não estando ligada somente às condições de saúde, visto que 

a considerável proporção dos entrevistados relatou ter uma saúde insatisfatória e uma boa QV. 

Parece ainda que, saúde e QV são conceitos distintos, pois domínio físico que apresentou menor 

escore está relacionado à percepção em saúde. 

O envelhecimento é um processo complexo e está associado a uma série de doenças. O 

prolongamento da vida não é uma atitude isolada. A QV é um conceito subjetivo sofrendo 

interferência do meio, das condições ambientais, sociais, econômicas em que vive o indivíduo. 

Os resultados observados neste estudo em relação à escolaridade estão de acordo com o 

encontrado em alguns trabalhos2, 7,16, ou seja, que a maioria dos entrevistados apresentaram de 1 a 

4 anos completos de estudo, seguidos por aqueles que não possuem escolaridade alguma. Tendo em 

vista que níveis de escolaridade mais baixos associam se com piores indicadores de saúde. 

O Índice de Massa Corporal, quando relatado, demonstra que a maioria dos idosos apresenta 

sobrepeso, e quando comparadas as regiões do Brasil foi observado que as regiões Sul e Sudeste 

apresentam índices de sobrepeso com maior freqüência.7;16 

Pela maior quantidade proporcional de gordura corporal as mulheres são mais acometidas 

por essa condição. 
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Nos quatro domínios investigados para avaliar a QV, os escores estão de acordo com o 

encontrado na literatura, sendo domínios físicos e psicológicos mais baixos quando comparados a 

um dos estudos.2;7 

Apesar de o estudo ter trabalhado com uma amostra por conveniência, o fato de ter contado 

com os agentes comunitários de saúde como entrevistadores, se mostrou como ponto favorável, 

visto que, tendo os mesmos, conhecimento da área, e dos residentes nela, e não apresentaram 

dificuldades em aplicar o instrumento. O estudo, ainda, investigou 20% da população idosa 

residente na área urbana, sendo este um percentual relevante. Com esse estudo foi possível 

identificar alguns fatores relevantes para avaliar a QV e também indicar um ponto de partida para 

uma intervenção mais atuante, pois fatos como a desnutrição não tinham sido observados pelos 

agentes e pelas Equipes. 

Em nosso cotidiano não estamos acostumados a avaliar o serviço e o grau de satisfação da 

população alvo. Estudos assim devem ser motivados e incentivados para que se tornem parte da 

prática clínica 

Enfim, os idosos do município de Herval se apresentaram como a maioria sendo do sexo 

feminino, vivendo com companheiro. A Qualidade de Vida foi avaliada pelo instrumento WHOQOL-

bref, que apresentou grau satisfatório de compreensão pelos idosos, tendo em vista o pequeno 

número de perguntas não respondidas. 

O presente estudo demonstra que realmente a QV é multifatorial, pois a maioria dos idosos 

apresentou autopercepção em saúde como regular/ruim, e escores satisfatórios de QV. 

CONCLUSÃO 

O envelhecimento é um processo que deve ser estudado para que todos possam controlar 

afim de que o resultado seja o melhor possível, devendo, a QV, ser avaliada para contribuir com os 

profissionais que cuidam de seres humanos. Analisar as condições de vida do idoso é relevante à 

medida que, conhecendo sua realidade e necessidades, é possível intervir através de programas e 

políticas sociais os atendam.  
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A elaboração e implantação de uma proposta curricular implicam em um desafio que a Faculdade de Enfermagem da 
Universidade Federal de Pelotas desenvolve particularmente a partir de 2009. Este artigo pretende apresentar a 
proposta e parte do processo de implementação do projeto político pedagógico. Pretende-se um enfermeiro 
generalista, crítico, reflexivo, competente em sua prática e responsável ética e socialmente. Capaz de conhecer e 
intervir sobre as situações e problemas referentes ao processo saúde-doença prevalentes no país e na região em que 
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 INTRODUÇÃO 

A formação realizada através da educação e desenhada através de um currículo – plano 

pedagógico e institucional - é sempre uma opção, uma proposta possível frente a distintas 

possibilidades. Estamos sempre fazendo um corte, escolhendo uma alternativa para no momento 

seguinte, como resultado da avaliação e reflexão, reavaliarmos nossas escolhas. Este é mais um 

momento de escolhas, de buscar alternativas que incluam nossos sonhos em suas igualdades e 

diferenças – eis o desafio. 

 No cotidiano do fazer, ser, pensar, teorizar “enfermagem” freqüentemente participamos de 

um processo de crítica e elaboração de propostas quanto ao que seria necessário mudar na 

formação do enfermeiro. 

 O processo que vivemos, em nosso dia-a-dia também acontece em outros espaços e 

instancias da formação em enfermagem o que desencadeia orientações formais - as diretrizes 

curriculares. As diretrizes curriculares na área de saúde são resultado da análise do perfil de 

morbidade e mortalidade da população, das necessidades de atenção e cuidado em saúde e de uma 

opção centrada em um modelo de organização do sistema de saúde a partir da atenção básica. 

 A opção de articulação a política nacional de saúde se constitui no espaço no qual nossa 

inserção signifique também nossa possibilidade de conhecer, refletir, intervir e exercitar nossa 

crítica, superando um modelo de formação e de atenção em saúde centrados na doença e na 

assistência à saúde, em um modelo produzido por formas tecnológicas ultrapassadas e orientado 

por uma lógica comercial e, assim, apontando para uma visão social abrangente e tecnicamente 

capaz de prestar cuidados contínuos e resolutivos à comunidade. 

 A proposta apresentada é resultado de construções, discussões, buscas e definições 

vivenciadas na universidade federal de pelotas e se constitui no projeto político pedagógico do 

curso de enfermagem  

Histórico da Faculdade de Enfermagem e seus projetos pedagógicos 

A Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas foi criada na forma de curso 

independente, sendo seu departamento vinculado à Faculdade de Medicina. Sua criação aconteceu 

em decorrência do estímulo pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) de expansão de cursos de 

enfermagem no território nacional, dado o numero insuficiente de profissionais em relação ao 

número de habitantes. 

A criação do Curso de Enfermagem e Obstetrícia teve sua aprovação no Conselho 

Universitário em 24/08/76, por portaria n° 01/76 da UFPel, sendo reconhecido pelo MEC pela 

portaria n° 402 de 24/06/80 e o Curso transforma-se em Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia, 

em 28 de novembro de 1988, através da portaria do MEC nº 581. 

A educação ministrada pelo Curso de Enfermagem e Obstetrícia teve por objetivo 

fundamental formar profissionais que, através da compreensão do homem como elemento 
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biopsicossocial, em constante adaptação ao meio, fosse capaz de atuar nas várias fases do ciclo 

saúde-enfermidade. 

Com base no parecer 163/72 do Conselho Federal de Educação, sobre currículo mínimo dos 

cursos de graduação em enfermagem, esta escola estabeleceu o currículo vigente até 1996, 

relacionado na proporção de 60% de atividades na área hospitalar e 40% na área comunitária.1 

A construção teórica do currículo mínimo, baseada no parecer 163/72 do Conselho Federal 

de Educação, é avaliada como uma fragmentação na formação do enfermeiro, já que a 

compartimentalização em ciclos pré-profissional e habilitação favorece a compreensão 

dicotomizada do homem e do processo saúde-doença.1 

O primeiro currículo do Curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia possuía a seguinte 

carga horária: disciplinas obrigatórias com 2505 horas e o estágio complementar com 270 horas, 

perfazendo 2775 horas. Com o acréscimo das disciplinas pedagógicas com carga horária de 270 

horas compondo o Currículo de Licenciatura Plena em Enfermagem e Obstetrícia, resulta em uma 

carga horária curricular de 3045 horas ofertada para o acadêmico da graduação de enfermagem. 

As modificações ao longo do tempo ocorreram em função de estudos específicos, 

ocasionando alterações, apenas na grade curricular. 

Ao longo dos últimos anos, as escolas de enfermagem, as associações de classe, os Conselhos 

regionais e o Conselho Federal, desenvolveram estudos sobre os currículos de enfermagem, o que 

culminou com a determinação da portaria ministerial n° 1721 de 15 de dezembro de 1994 e 

reeditada em 1996, onde estabelecia um prazo limite, ou seja, o 1° semestre do ano de 1997, para 

implantação deste novo currículo, que previa carga horária mínima de 3.500 horas, e aparece o 

Estágio Curricular como disciplina obrigatória para a integralização curricular.² 

Nesta escola foi criada uma comissão no ano de 1995 a 1996 para estudar e elaborar uma 

proposta curricular. E o novo currículo foi implantado, conforme previa a lei, em março de 1997, 

com carga horária de 3.600 horas distribuídas em 9 semestres. 

Ainda em dezembro de 1996, é aprovada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a Lei n° 9.394/96 que em seu artigo 44 trata das diretrizes curriculares para os cursos de 

graduação, bem como a criação dos cursos sequenciais por campo de saber, desencadeando novas 

discussões no que se refere ao ensino de graduação.3 

As discussões naquela época não se esgotaram. A aprovação do novo currículo e sua 

implantação deu lugar a etapa de maior relevância: a avaliação. O movimento de ação-reflexão-

ação foi se constituindo na medida em que o processo de ensino e aprendizagem se desenvolvia, 

sem deixar de apontar novos caminhos que redimensionavam as práticas e alimentavam as 

discussões sobre o ser enfermeiro. 

Os desafios da profissão e a fragilidade das certezas levaram a administração desta 

faculdade e o colegiado do curso a assumir em 2007, o compromisso de repensar toda a re-

estruturação do currículo da enfermagem, como proposta administrativa da gestão que se iniciava. 
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Começava-se, então, uma busca por novos caminhos para a reconstrução do documento, que já não 

dava conta de responder aos anseios da comunidade. 

É nesse movimento que novas diretrizes surgem, apontando outros elementos cujas 

contribuições para o conjunto das regulamentações, exigiam sua participação e integração às 

discussões. Estes foram os casos de documentos como: Resolução Nº 2 de 18 de junho de 2007, do 

Conselho Nacional de Educação que dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos 

à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, a Lei 

Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio e a Resolução Nº 4 de 6 de abril 

de 2009, do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior que dispões sobre a 

carga horária mínima e procedimentos relativos a integralização e duração dos cursos de 

graduação, entre eles a Enfermagem, Bacharelado na modalidade presencial, além da adesão ao 

REUNI.4-6 

O que orienta o processo de construção do projeto político pedagógico 

O currículo do curso de enfermagem materializado nesse texto não é novo apenas pelo 

acréscimo da legislação, é um documento que emerge revelador de uma concepção pedagógica 

articuladora com princípios educacionais, com legislação e com as políticas vigentes, capaz de 

traduzir na sua essência os anseios da comunidade acadêmica a partir de uma pedagogia 

competente. 

O objetivo do curso é formar enfermeiros generalistas, críticos, reflexivos, competentes em 

sua prática, responsáveis ética e socialmente e capaz de conhecer e intervir sobre as situações e 

problemas referentes ao processo saúde-doença prevalentes no país e na região em que vive, 

atendendo as necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS).  

Formar o profissional com capacidade para aplicar, em seu exercício diário, os 

conhecimentos e competências exigidas para atuação de forma a trazer um acompanhamento 

eficiente nos campos em que a saúde é o elemento principal e a ética é o substrato condutor das 

decisões, referendados, todos, pelos princípios da conduta cidadã em harmonia com a abrangência 

social de seu desempenho. 

A formação do enfermeiro deverá ser orientada por competências, voltada para a construção 

do conhecimento no processo ensino aprendizagem em uma perspectiva que favoreça um estudante 

com uma postura pró-ativa, com vistas a aprender a aprender 

De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para os cursos graduação em Enfermagem 

o perfil dos egressos do curso deverá contemplar os seguintes aspectos: ser generalista, crítico, 

reflexivo, competente em sua prática e responsável ética e socialmente; ser capaz de conhecer e 

intervir sobre as situações e problemas referentes ao processo saúde-doença prevalentes no país e 

na região em que vive levando em considerando os aspectos culturais; desenvolver uma postura 

autônoma quanto a sua formação e atuação profissional; ser capaz de desenvolver habilidades de 

trabalho coletivo de forma interdisciplinar e transdisciplinar; com competência para o cuidado, a 

gestão e a atenção em saúde orientada pelo Sistema Único de Saúde. 
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O discente deverá desenvolver as competências necessárias para atuar nos diferentes 

cenários da prática profissional considerando os pressupostos dos modelo clínico e epidemiológico, 

identificando as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus condicionantes e 

determinantes e Intervindo no processo saúde/doença responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência e cuidado de enfermagem ao ser humano em seus diferentes níveis de atenção à saúde, 

na perspectiva da integridade da assistência e com cuidados de enfermagem compatíveis com as 

diferentes necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da 

comunidade; 

Entende-se a necessidade de desenvolver um trabalho que incremente as ações 

multiprofissionais; gerencie o processo de trabalho em enfermagem em todos os âmbitos de 

atuação profissional. Que reconheça o impacto, das ações desenvolvidas, através do processo de 

avaliação; perceba-se como sujeito em constante movimento no contexto sócio-político cultural e 

tecnológico, e, portanto passível de necessidade de constante aperfeiçoamento.  

O enfermeiro precisa planejar, programar e participar dos programas de formação e 

qualificação contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde; participar no processo de 

formação de recursos humanos de outras áreas no âmbito dos conhecimentos da enfermagem; 

planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, considerando a especificidade 

dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, trabalho e adoecimento. 

Com vistas ao desenvolvimento do campo de conhecimento é preciso desenvolver participar 

e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento que objetivem a qualificação 

da prática profissional; respeitar o código ético, os valores políticos e os atos normativos da 

profissão; intervir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse 

processo; utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da 

assistência à saúde; participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema 

de saúde e participar dos movimentos sociais da área de saúde.  

Desenho curricular  

A idéia de saúde, enquanto expressão particular de um processo social implica em 

reconhecermos mudanças demográficas e epidemiológicas como um dos indicadores das condições 

de vida e de saúde das populações.7 Estes indicadores apontam, seguramente, para a necessidade 

de uma maior atenção em termos de organização da saúde, traduzidos por seus veículos de 

desenvolvimento de ações e serviços, e servem para se pensar a estruturação do ensino na área da 

saúde.  

As transformações sociais e os avanços tecnológicos nos atingem de forma tão brusca que, ao 

mesmo tempo em que nos apresentam possibilidades de vencer os desafios da saúde, exigem um 

processo sistemático de readaptação à forma de vida social. 

É nesse movimento constante e intenso que conhecimento e sujeito se relacionam, tendo, no 

presente caso, a saúde como objeto fundamental. Não bastam apenas dados e estatísticas. Urge 

que se repense o processo de formação do enfermeiro, e, as políticas na área da saúde devem 



169   

 
 

 

Sousa AS, Jardim VMR, Coimbra VCC, Kantorski LP, Oliveira MLM, Franzmann UT, Pinheiro GEW. O 
projeto político pedagógico do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Rev. enferm. 

saúde, Pelotas (RS) 2011 jan-mar;1(1):164-176. 
 

balizar as ações/reflexões sobre essa própria formação, a qual, nesse processo de vir a ser, se 

transmute em autoconstrução, ao mesmo tempo em que o sujeito cognoscente se revela 

protagonista de sua cognição. 

Os preceitos legais, mais do que nortear a constituição dos currículos, revelam-se como 

impulsionadores de mudanças, tendo como cenário que se nos apresenta a necessidade de 

intervenção, neste caso, pedagógica. Agiganta-se, então, a pergunta definitiva: que profissional de 

enfermagem necessitamos? 

É para responder a questão acima que surge a presente proposta curricular, na qual se busca 

um enfermeiro generalista, crítico, reflexivo, competente em sua prática e responsável ética e 

socialmente que se revele, então, naquele profissional capaz de conhecer as situações e problemas 

referentes ao processo saúde-doença prevalentes no país e na região em que vive e sobre eles 

intervir efetivamente, trazendo em seu arcabouço a real interpretação do contexto cultural e da 

sociedade da qual faz parte e a qual modifica permanentemente. 

Assim é que, a intervenção pedagógica visando à formação do enfermeiro, objetivando o 

perfil com as características anteriormente citadas, se revela, então, na reconstrução da própria 

idéia formativa. Isto se observará na emersão do mais profundo do ser enfermeiro, do ser professor, 

do ser avaliador, do ser sujeito em constante transformação e rever métodos, técnicas, recursos e 

formas, o que, por fim, irão reconstruir-se, re-significando conceitos e idéias. 

Pelo acima exposto, e, alicerçados na indissociável concepção pedagógica, é que postulamos 

que a abordagem metodológica proposta tenha origem na necessidade de integração entre 

conteúdos teóricos, competências e habilidades. Que estes se apresentem mediados pela reflexão e 

movidos pela produção do conhecimento, através da inserção em concretas realidades.  

Neste sentido, o espaço de formação fundamental para o enfermeiro é o Sistema Único de 

Saúde enquanto sistematização da atenção em saúde/processo de construção de uma atenção 

orientada pela universalidade, igualdade e qualidade de atenção em saúde.   

Dentro dessa perspectiva, uma metodologia que se revela imensamente qualificada, é 

justamente a abordagem construtivista, através de práticas ativas para que possa ser valorizado o 

conhecimento prévio de cada um dos envolvidos, construindo assim, um espaço de formação e 

desenvolvimento de novos saberes.  

Nesta concepção que nos guia, reafirma-se então a noção de que, antes mesmo de 

pensarmos em avaliação, necessitamos repensar os conceitos de que a mesma é constituída. 

Propondo uma avaliação que tenha como princípio proporcionar ao professor e ao aluno 

oportunidade de percorrerem caminhos de aprendizagem, simultaneamente conhecedores das 

realidades inerentes a cada um. Isto encaminha para uma avaliação formativa e somativa, a qual se 

revela pelo principio diagnóstico. Sendo este um processo individual, voltado ao processo de 

aprendizagem. Será respeitado o espaço/tempo de cada um para que a aprendizagem ocorra de 

forma progressiva em direção ao perfil esperado para cada situação de aprendizagem. 
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Organização Curricular 

Este currículo se organiza sob três dimensões formativas na sua estrutura curricular que são: 

formação específica, formação complementar e formação livre.8 

A essência do saber da área de atuação profissional do enfermeiro se encontra nesta 

dimensão de formação com intervenções que possibilitem a superação da fragmentação disciplinar 

e a articulação entre teoria e prática.  

As disciplinas básicas também fazem parte da formação específica, objetivando a uma 

transição paulatina e a um amadurecimento no que se refere às práticas e saberes. 

O currículo do Curso de Enfermagem da FEO será desenvolvido em ciclos distribuídos ao 

longo de cinco anos, objetivando facilitar a integração dos conhecimentos, as habilidades, atitudes 

e as competências, tanto na sua horizontalidade, verticalidade bem como na sua transversalidade, 

necessários para contemplar o perfil do egresso, proposto pelas diretrizes curriculares articuladas a 

concepção pedagógica deste projeto.  

Cada ciclo corresponde a um ano letivo e compreende um conjunto articulado de 

conhecimentos reunidos a partir de unidades educacionais. Para operacionalização do ciclo a 

organização do conhecimento se dará por áreas de competência e subáreas. As áreas de 

competência e subáreas são: Saúde (subáreas – Cuidado as necessidades individuais em saúde; e 

Cuidado as necessidades coletivas em saúde); Gestão (subárea - Organização do trabalho em 

saúde); e Investigação Científica (subárea - estudo e pesquisa em saúde) 

O desenvolvimento das habilidades que compõem as áreas de competências ocorre segundo 

diferentes graus ao longo dos ciclos mostrando a progressão do domínio dos conhecimentos e da 

autonomia no exercício profissional. Para cada ciclo está previsto um conjunto de situações de 

intervenções pedagógicas como simulações, narrativas, exposições aos cenários de aprendizagem 

que o estudante deverá enfrentar e para as quais deverá desenvolver habilidades de intervenção 

na realidade, de acordo com o perfil desejado.  

A carga horária (C/H) total na distribuição e organização dos saberes foi dividida da seguinte 

forma: Componentes básicos 493 C/H (9,5%); Componentes específicos 2584 C/H (49,82%); Estágio 

Obrigatório 1150 C/H (22,17%); Formação Complementar 204 C/H (3,93%); Formação Livre 756 C/H 

(14,57%); totalizando 5187 horas 

Os saberes serão organizados temporalmente em três unidades educacionais 

compreendendo-se por unidades um conjunto de saberes em movimento com intervenções 

metodológicas e praticas dentro dos métodos ativos com recursos e instrumentos compatíveis, que 

são: Conhecimentos do ciclo vital, Prática do cuidado em saúde, Sistematização do cuidado em 

saúde 

Os Conhecimentos do ciclo vital articulam saberes referentes aos processos biológicos do 

cuidado de enfermagem e saúde; as Pratica do cuidado em saúde incluem atividades em cenários 

reais de atenção em saúde e síntese de campo e a Sistematização do cuidado em saúde que inclui 
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atividades de caso de papel, simulação da prática, seminários, oficinas e outros espaços de 

discussão e sistematização.  

O art. 1º da Lei Nº 11.788 define o estágio como “ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos” 5 

O Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem alinhado ao preceito legal que classifica o 

estágio em estágio obrigatório e não obrigatório, dá tratamento aos seus processos, de 

desenvolvimento e de avaliação, equalizados com a concepção pedagógica do Curso. 

A formação complementar é parte integrante e obrigatória da arquitetura do curso. De sua 

totalidade pode o aluno, optar pelos elementos que mais lhe convier, dentro da carga mínima 

prevista em cada situação pela normatização. 

É a oportunidade de o acadêmico complementar seu processo de formação a partir de um 

conjunto de saberes que se colocam para além da complementação, uma vez que proporciona, de 

alguma maneira, atender as especificidades e motivações pessoais, oportunizando experiências 

variadas de formação. 

Na integralização da formação acadêmica o discente deverá realizar Atividades 

Complementares, a partir do primeiro semestre, sendo estas obrigatórias, com uma carga horária 

de 204 horas. Corresponde à participação do discente em atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

iniciação científica, congressos seminários, encontros, palestras, publicação de artigos e resumos, 

pôster, representação discente, entre outras atividades reconhecidas pelo Colegiado de Curso. 

Os princípios que emergem da concepção pedagógica deste Projeto permitem que se 

descreva a formação livre a partir das idéias e conceitos já discutidos na História para a formação 

dos sujeitos da aprendizagem e que, de alguma maneira, circundam a concepção e revelam-se nas 

idéias que delineiam o currículo de enfermagem. 

Podemos entender a Formação Livre sob o aspecto de “espaços/tempos formativos”8:18 ou 

mesmo a partir de princípios que no processo de formação e desenvolvimento do sujeito da 

educação se encontram imbricados e permeiam diversas nuances do processo educativo. 

O processo de formação livre no desenho deste currículo se apresenta sob duas vertentes. 

Numa primeira abordagem, aquela que traz ao aluno a possibilidade de ampliar sua formação em 

qualquer campo do conhecimento, permitindo-lhe traçar alguns aspectos da sua formação. Em uma 

segunda instância, oferece a metodologia que subjaz em suas concepções, alicerçada fortemente 

em princípios de autonomia, diferença, inclusão e todo o espectro apresentado tanto pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional quanto nas Diretrizes Curriculares do próprio Curso.9 
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Ambas vertentes se encontram articuladas e mediadas pelo orientador do aluno, que, pelo 

papel que desempenha no processo, deverá valer-se desse espaço também como momento de 

orientação ao percurso desejado. 

Procedimentos e instrumentos de ensino e aprendizagem 

Os disparadores da aprendizagem em cenários reais de Unidades Básicas de Saúde e Hospitais 

serão as situações reais dos usuários dos serviços e do contexto de trabalho em saúde que serão 

identificadas e trabalhadas no próprio serviço e nos encontros de síntese de campo. 

A síntese de campo será produzida a partir da discussão e identificação de questões surgidas 

e/ou orientadas no contexto da atenção em saúde do território e dos serviços de saúde. As 

questões devem orientar buscas e sistematizações por parte do estudante, que em reunião seguinte 

deve compor uma síntese do tema. Esta é uma atividade realizada em pequeno grupo, de 12 a 16 

estudantes e orientada por um professor que desempenha a função de facilitador. 

Os grupos de estudantes nas atividades de campo serão formados por 6 a 8 estudantes, 

acompanhados por um preceptor e orientados por um tutor que desempenha a função de 

facilitador. Os grupos de síntese de campo devem reunir dois grupos de campo, o que pode 

favorecer a discussão e identificação das questões de aprendizagem. 

Neste contexto os disparadores são situações problemas, narrativas, práticas protegidas e 

seminários. 

Os casos de papel compreendem uma descrição de uma situação programada para favorecer 

o desenvolvimento de determinada habilidade e/ou competência. Esta é uma atividade realizada 

em dois encontros, em pequeno grupo com 12-15 estudantes e um facilitador. A situação problema 

deve disparar as questões de aprendizagem que orientarão a busca de referencias para a 

construção de uma síntese no encontro seguinte.  

A simulação da prática visa o desenvolvimento das capacidades necessárias ao domínio da 

competência nas áreas de saúde, de gestão e sistematização da assistência. São espaços protegidos 

que simulam cenários da pratica de cuidados a saúde, onde os estudantes realizam atendimentos 

em pacientes simulados, realizam procedimentos em manequins e ou bonecos. Estarão 

acompanhados por um facilitador que avaliará o desempenho das capacidades voltadas ao perfil do 

profissional a ser formado. 

Por meio de seminários e oficinas objetiva-se o aprofundamento e consolidação da formação 

do acadêmico nos aspectos teóricos necessários à reflexão crítica sobre a prática de enfermagem. 

Processo de avaliação: Dimensões da avaliação e concepção avaliativa 

A concepção pedagógica que consubstancia um currículo, naturalmente aponta para os 

caminhos que deverão ser trilhados. Objetiva-se, com isto, que a proposta pedagógica desponte, 

aflore e adquira vida. Assim sendo, pode-se afirmar que a avaliação não é única, simples e 

exclusivamente, uma mera parte do processo e sim, num contexto muito mais rico, amplo e 
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abrangente, se revela em toda sua amplitude como inerentemente essência dessa concepção, neste 

cenário, adquire a avaliação, um espectro de múltiplas dimensões. 

“Os procedimentos de avaliação propostos para avaliar as atividades acadêmicas do curso 

devem estar em total sintonia com sua concepção. Importa que faça parte do conjunto desses 

procedimentos à abertura de possibilidades para que todos os atores envolvidos no cotidiano 

do curso possam contribuir a partir das especificidades dos lugares por eles ocupados” 9:20. 

Este Projeto Pedagógico encontra-se alicerçado no Regimento Interno desta Universidade, 

quando, dentro do sistema de avaliação, considera, para verificação do aproveitamento do 

desempenho do aluno os aspectos de assiduidade e avaliação de conhecimento. 

Conforme já explicitado neste texto a concepção avaliativa deste Projeto Pedagógico revela-

se como avaliação formativa e somativa, fundamentada pelo princípio do diagnóstico, num processo 

contínuo e sistemático de maneira a conhecer o percurso de aprendizagem do aluno no que se 

refere a aquisição dos domínios cognitivos, psicomotores e afetivo/emocionais dos estudantes. 

Procura avaliar também todas as demais variáveis envolvidas no processo ensino e aprendizagem, 

utilizando métodos que guardam relação com os princípios psicopedagógicos e sociais expressos no 

currículo, visando tomadas de decisões imediatas que permitam redimensionar práticas e 

consequentemente avanços na aprendizagem. A expressão do desempenho do acadêmico será 

através de conceitos que indicarão A (Avança) e R (Retém). 

A avaliação na sua função formativa tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento do 

processo de aprendizagem do estudante. Sua realização se dá em distintos focos e com 

instrumentos compatíveis a metodologia. 

Os processos diagnósticos diários serão desenvolvidos segundo as situações que as 

intervenções pedagógicas possibilitam. A verificação será registrada pelo facilitador daquele 

momento em instrumento próprio. Além dos procedimentos diários serão realizadas duas avaliações 

dissertativas no período. Estas avaliações serão de cunho cognitivo e articulada as diversas 

atividades do componente.  

Ao término do período, em reunião do Conselho de Classe onde se dará a análise e discussão 

do processo de ensino e aprendizagem, será remetido os dados e informações ao tutor para 

sistematização dos mesmos. 

Após a sistematização e em caso de haver necessidade de trabalhar habilidades ainda em 

construção pelo aluno, este elaborará um plano de melhoria e encaminhará ao responsável pelo 

componente que o aplicará e acompanhará o aluno. 

Caso as competências previstas ainda não sejam atingidas pelo aluno, este passará pelo 

processo do Plano de Recuperação. Se ainda ficar habilidades a serem desenvolvidas, será 

especificado e registrado quais são estas e o aluno Avançará no período e as lacunas evidenciadas 

deverão ter seus conhecimentos diluídos no componente subseqüente e o facilitador um olhar 

focado ao aluno em processo de avanços na competência.  
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Considerando a organização temporal deste projeto, ao aluno em processo de avanço em 

habilidades não superadas terá a oportunidade de realizar 2 (dois) Planos de Melhoria no semestre. 

Modos de integração com sistemas de pós-graduação 

A Faculdade de Enfermagem conta com um Programa de Pós Graduação em Enfermagem que 

através dos núcleos de pesquisa promove a ligação entre a graduação e pós-graduação em 

enfermagem. Esta interface estimula os graduandos a participar nos projetos de pesquisa, 

desenvolvimento de produção intelectual, dentre outras atividades. 

Outro fator, de extrema relevância, e que contribui na integração entre a graduação e a pós-

graduação é a disciplina obrigatória de docência orientada oferecida pelo mestrado em 

enfermagem, a qual permite a interlocução entre alunos da graduação e da pós-graduação, 

favorecendo ainda mais a qualificação desse processo. 

Essas atividades favorecem a integração dos mestrandos com os graduandos, despertando nos 

alunos da graduação o interesse pela pesquisa, fortalecendo a produção científica do programa. 

Desafios do processo de construção do Currículo 

Os procedimentos para intervenção pedagógica referendados no Projeto Politico Pedagógico 

da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, não são novos. Fazem, já, parte 

da discussão de renomados estudiosos em educação. O que os faz parecer novos, e assim, 

realmente, o são, é justamente o fato de mostrar-se presente nesta proposta curricular à 

possibilidade de romper-se com o paradigma instituído tanto no desenho como na prática 

pedagógica em um curso da área da saúde, epistemologicamente caracterizado como sendo técnico 

na sua essência constitutiva. 

Além disso, despir-se de concepções e crenças, estando-se abertos a novas possibilidades, 

retirando do plano teórico e colocando no plano da prática, tornando vivo o Projeto Pedagógico, 

que na sua concepção contraria em alguma medida o posto, o instituído como certo, então é, 

justamente, novo.  

O entrelaçamento teórico que visa a sustentar esta proposição auxilia e legitima a própria 

concepção curricular, possibilitando avançar pelo possível, pois os atores desse processo também se 

encontram em buscas de espaços para reconstrução da própria prática. 

O referencial do cuidar em enfermagem é sintetizado no debate entre três configurações 

metateóricas: crítico-ideológica, técnico-instrumental, relacional-comunicativa. Para que o debate 

seja produtivo exige-se a transdiciplinaridade, a abertura de fronteiras, o diálogo entre diferentes 

paradigmas que podem se complementar e unir, justamente porque são incomparáveis (salvo no 

plano metaparadigmático).10 

Nossa compreensão é de que a formação do enfermeiro deverá levar em consideração a 

inter-relação destas configurações metateóricas. Os discursos disciplinares, geram aprendizagem 
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mútua na medida em que recombinam os elementos internos, dentro do aspecto que se manifesta 

com inclinações à horizontalidade das relações de poder nos campos de saber.11 

É inegável que são múltiplas as formas de conceber o fenômeno educativo. O mesmo pode 

ser analisado sob o ponto de vista humano, histórico e multidimensional e sua abordagem pode se 

dar pelas formas cognitiva, emocional, sócio-política e cultural. São todos estes aspectos que 

funcionam em conjunto, seja um mais promovido que outro, mas de forma integrada e associativa, 

onde o destaque para apenas um fator pode levar a divergência focal do fenômeno.12 

Neste cenário teórico, “o mero repasse copiado não tem sentido pedagógico”, pois o contato 

pedagógico próprio da educação superior é aquele mediado pela produção/reconstrução de 

conhecimento.13:130 Urge então a necessidade de se romper com a pedagogia da pura transmissão e 

reprodução de conhecimentos. 

As diretrizes curriculares apontam para um perfil de formação generalista, crítica e 

reflexiva, mediado pelo princípio do diagnóstico e da resolução de problema. 

Estas considerações nos encaminham para uma prática onde o educador assume o papel de 

facilitador do processo ensino e aprendizagem, que, nesta perspectiva nos remete para uma 

abordagem mais detalhada à respeito dos procedimentos e instrumentos. 

REFERÊNCIAS 

1. Ministério da Educação (Brasil), Conselho Federal da Educação. Parecer 163/72. Currículo 
mínimo para os cursos de graduação em enfermagem e obstetrícia. Brasília, 1972. 

2. Ministério da Educação (Brasil), Conselho Federal da Educação. Portaria nº 1.721, de 15 de 
dezembro de 1994. Dispõe sobre da carga horária mínima do curso de Enfermagem. Brasília, 1994. 

3. Senado Federal (Brasil), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LEI Nº 9.394 de 20 de 
dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1996. 

4. Ministério da Educação (Brasil), Conselho Nacional da Educação. Resolução no 2 de 18 de junho 
de 2007. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração 
dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. Brasília, 2007. 

5. Ministério da Educação (Brasil), Congresso Nacional. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 
Dispõe sobre o estágio de estudantes. Brasília, 2008. 

6. Ministério da Educação (Brasil), Conselho Nacional da Educação. Resolução no 4 de 6 de abril de 
2009. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos 
Cursos de Graduação em Enfermagem e outros, bacharelados na modalidade presencial. Brasília 6 
de abril de 2009. 

7. Breilh, J. Epidemiologia Crítica: Ciência Emancipadora e Interculturalidade. Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz. 2006.  

8. Brito, EP. Projeto pedagógico de curso. In: Coletânea Pedagógica: Caderno temático. n.1. 
Universidade Federal de Pelotas. Pró-Reitoria de Graduação. Pelotas – RS, 2008. 

9. Ministério da Educação (Brasil), Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. 
Resolução CNE/CES Nº 3, de 7 de novembro de 2001. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Enfermagem. Brasília, 2001. 

10. Sawaia, B. B. Fatores que influenciam o cuidar: paradigmas do cuidar. In: ENFTEC, 6., 1998, São 
Paulo. Anais... São Paulo: Sonopress, 1998. P. 23-43. 1 CD 



176   

 
 

 

Sousa AS, Jardim VMR, Coimbra VCC, Kantorski LP, Oliveira MLM, Franzmann UT, Pinheiro GEW. O 
projeto político pedagógico do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Rev. enferm. 

saúde, Pelotas (RS) 2011 jan-mar;1(1):164-176. 
 

11. Almeida-Filho N. Transdisciplinaridade e saúde coletiva. Cienc. saúde coletiva, 1997 v.1/2 
(2):5-20. 

12. Mizukami, M.G.N. Ensino: as abordagens do processo. (1986). São Paulo: EPU, 1986.  

13. Demo, P. Desafios modernos da educação. 3. ed. Petrópolis: RJ, Vozes, 1995. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOURNAL OF NURSING AND HEALTH / REVISTA DE ENFERMAGEM E SAÚDE (JONAH / REnS) 

  

 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
A relação da Universidade com a comunidade: ações de enfermagem no Programa 

Vizinhança  
The relation between the university and community: nursing actions in the Vizinhança Program 

La reacción de la universidad con la comunidad: las acciones de enfermería en Programa 
Vizinhança 

 
 

Janaína Quinzem WILLRICH¹, Luciane Prado KANTORSKI²,  
Roberta Antunes MACHADO³, Fabieli Gopinger CHIAVAGATTI4,  

Elitiele Ortiz dos SANTOS5, Beatriz ANTUNES6, Janaína Suziéti PINTO7, 
Cândida Garcia Sinott Silveira RODRIGUES8.  

 

 

Descrever, através de um relato de experiência, as ações desenvolvidas pela Faculdade de Enfermagem junto a 
comunidade do entorno do Campus Porto/UFPel, como integrante do Programa Vizinhança. Os instrumentos utilizados 
foram reuniões com lideranças da comunidade, identificação de prioridades e realização do diagnóstico comunitário, 
visitas domiciliares as famílias cadastradas, a fim de praticar educação em saúde no domicílio, organizados espaços de 
debates, como oficinas e palestras, nas escolas, associações de bairros, entre outros. A enfermagem participou 
ativamente desde o princípio do Programa. Através do diagnóstico populacional foram mapeadas 451 residências. Por 
meio do cadastramento da população atendida na Unidade Básica de Saúde da Balsa, foram cadastradas e visitadas 195 
famílias, totalizando 560 moradores. Em andamento estão as ações do projeto Educação em Saúde na comunidade 
através de visitas domiciliares, palestras, oficinas em escolas, associações locais, entre outros espaços da comunidade. 
As ações de enfermagem aproximam a universidade da comunidade, visto que oportuniza os estudantes e a comunidade 
a troca de experiências significativas de cidadania e de construção de uma formação crítica e reflexiva.  
Descritores: enfermagem; educação em saúde; unidade básica de saúde. 
 
 
This is part of a research of Evaluation of Psychosocial Care Centers in Southern Brazil. It is a case study conducted at 
Alegrete/RS, which aims to identify the contributions of the activities of therapeutic supports developed in a 
Psychosocial Care Center (CAPS) from the perspective of users, their families and professionals. For this, it was 
conducted semi-structured interviews, of qualitative approach, that used the fourth generation evaluation. Were 
interviews with 11 users, 14 family members, 26 professionals and field observation of 390 hours. The CAPS is using of 
various resources such as the therapeutic workshops that integrate crafts workshops, workshops on mental health 
conference with various issues, home visits, individual and group consultations, physical and sports activities, trips and 
leisure. Thus, the support therapeutic activities are considered an activity that enables the exercise of citizenship, 
freedom expression and coexistence of differents and even therapeutic spaces of treatment.  
Descriptors: nursing; health education; health centers. 
 
 
Esto es parte de una investigación de la evaluación de Centros de Atención Psicosocial en el sur de Brasil. Se trata de 
un estudio de caso realizado en Alegrete/RS, que tiene como objetivo identificar las contribuiciones de las actividades 
de apoyo terapéutico desarrollado en un Centro de Atención Psicosocial (CAPS) a través de la perspectiva de los 
usuarios, sus familias y profesionales. Fueron utilizadas entrevistas semiestructuradas, con enfoque cualitativo, que 
utilizó la evaluación de cuarta generación. Fueron las entrevistas con 11 usuarios, 14 miembros de la familia, 26 
profesionales y observación de campo de 390 horas. Los CAPS trabajan con diversos recursos, tales como los talleres 
terapéuticos, que integran los talleres de artesanía, talleres sobre la conferencia sobre salud mental con diversos 
temas, visitas domiciliarias, consultas individuales y de grupo, actividades físicas y deportes, paseos y ocio. Así, las 
actividades de apoyo terapéutico se consideran actividades que permiten el ejercicio de la ciudadanía, la libertad de 
expresión y la coexistencia de diferentes y todavía de espacios de tratamiento terapéutico.  
Descriptores: enfermería, educación en salud, centros de salud. 
 
 
 
 
 
_____________________ 
¹O Programa Vizinhança recebe apoio financeiro através do Edital 06 PROEXT /2009– Programa de Extensão Universitária, MEC-SESu. Ministério da 
Educação (SESU, IFES-DIFES), Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Cultura e Instituto do patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
1Enfermeira. Professora Assistente da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. E-mail: janainaqwill@hotmail.com  
2Professora Adjunta da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Coordenadora do Programa Vizinhança.  
3Enfermeira Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – UFPEL, Professora Auxiliar do Instituto Federal Rio Grande do Sul - Campos 
Rio Grande.  
4Enfermeira Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - UFPEL. Bolsista CAPES - Demanda Social.   
5Acadêmica do 6° semestre de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Bolsista PROEX- projeto Educação em Saúde na Comunidade.  
6Acadêmica do 6° semestre de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. Bolsista PROBEC- Programa Vizinhança.  
7Acadêmica do 7° semestre de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. 
8Enfermeira Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - UFPEL.  

RESUMO 

ABSTRACT 

RESUMEN 



178   

 
 

 

Willrich JQ, Kantorski LP, Machado RA, Chiavagatti FG, Santos EO, Antunes B, Pinto JS, Rodrigues CGSS. 
A relação da Universidade com a comunidade: ações de enfermagem no Programa Vizinhança. Rev. 

enferm. saúde, Pelotas (RS) 2011 jan-mar;1(1):177-183. 
 

INTRODUÇÃO 

O programa vizinhança 

Após a instalação da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) no antigo Frigorífico Anglo, em 

2008, a administração central solicitou a participação das unidades acadêmicas para a elaboração e 

execução de ações na população vizinha ao Campus Porto.1 

A coordenação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade juntamente com a 

direção da Faculdade de Enfermagem reuniu docentes, técnicos administrativos e alunos e 

explanou a intenção da administração central de desenvolver um projeto com a vizinhança do 

Campus Porto, que abrangesse área social, de saúde pública, meio ambiente, educação, geração de 

trabalho e renda, entre outras.  

Através dessa proposta surge o Programa Vizinhança, que se insere como uma prioridade no 

contexto da UFPel a partir de uma concepção precípua de que a instalação da Universidade em uma 

área da cidade de alta vulnerabilidade econômica e social requer uma função pró-ativa no sentido 

de disponibilizar o acúmulo acadêmico com vistas a promover ações interdisciplinares na 

comunidade.2 

Visto que a interdisciplinaridade contempla exigência interna de um olhar plural; a 

possibilidade de trabalho conjunto, que respeita as bases disciplinares específicas, mas busca 

soluções compartilhadas para os problemas das pessoas e das instituições.3 

No sentido de aglutinar diversas áreas de conhecimento, em torno de ações comuns 

promovendo um campo de diálogo e troca qualificada, o Programa Vizinhança define-se como 

estratégia de aproximação entre a universidade e a comunidade e propõe desenvolver extensão, 

ensino interligados.   

Entre as unidades que contribuem com o programa, o curso de graduação em Enfermagem da 

UFPel constitui-se como ferramenta efetiva para a execução da proposta, pois teve um papel 

fundamental na construção e mantém uma importante participação nas ações desenvolvidas pelo 

mesmo. 

OBJETIVO 

 Este artigo tem o objetivo de descrever, através de um relato de experiência, as ações 

desenvolvidas pela Faculdade de Enfermagem junto a comunidade do entorno do Campus 

Porto/UFPel, como integrante do Programa Vizinhança. 

METODOLOGIA 

Os instrumentos utilizados para a elaboração do Programa foram reuniões de trabalho para 

sistematização da proposta, pré-diagnóstico, diagnóstico comunitário, construção de redes para 

discutir e identificar propostas de aprofundamento do diagnóstico, proposição e implementação. 

Em 2009, no mês de maio foram realizadas reuniões da equipe de coordenação do Programa 

Vizinhança com lideranças comunitárias ligadas as organizações locais. Nessas reuniões identificou-
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se as necessidades e prioridades da comunidade. As lideranças foram estimuladas a falar sobre as 

expectativas com relação à instalação da UFPel  na área do antigo Frigorífico Anglo o que permitiu 

elaborar um pré-diagnóstico. 

A Enfermagem como ciência da saúde apresentou ao grupo de coordenação do Programa e às 

lideranças propostas construtivas que inclui prevenção, promoção e educação em saúde as quais 

foram grande relevância para esta comunidade carente. 

Em pleno andamento, o Programa Vizinhança conta com 18 projetos interdisciplinares. A 

cada 15 dias são realizados encontros entre estudantes, docentes e comunidade acadêmica em 

geral, líderes e membros da comunidade, visando discutir as ações que estão sendo realizadas, bem 

como expor os resultados e dificuldades encontradas no desenvolvimento do Programa. 

Foi realizado um pré-diagnóstico a partir da pesquisa de “Diagnóstico Comunitário do 

Programa Vizinhança do Campus Porto”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob Protocolo 

Nº34/2009. Caracterizou-se como estudo do tipo censo, a fim de conhecer a população do bairro da 

Balsa contemplando aspectos socioeconômicos, de saúde, ambientais e comunitários. Este 

Diagnóstico ocorreu a partir do 2º semestre de 2009, através da aplicação de questionários por um 

grupo de alunos, previamente capacitados, englobando acadêmicos de diversos cursos da UFPel. 

Durante cinco meses 451 domicílios foram visitados, por duplas de coletadores 

supervisionados e realizadas as entrevistas, que avaliou hábitos diários de alimentação, atividades 

de lazer, saúde incluindo saúde bucal e uso de tratamentos alternativos, habitação, além de 

questões sobre saneamento básico e segurança. Para suporte das atividades esta etapa contou com 

a participação de mestrandos do Programa de Pós-Graduação em enfermagem, um supervisor de 

campo da Enfermagem e um do Direito. Os questionários foram codificados pelos entrevistadores e 

os dados foram ingressados no programa software EPI-INFO.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Enfermagem enquanto disciplina atuante no Programa Vizinhança coordenou diversas 

atividades desenvolvidas na comunidade entorno da Universidade, como realização do diagnóstico 

populacional, cadastramento da população atendida na Unidade Básica de Saúde da Balsa e 

atividades de educação em saúde através de visitas domiciliares, palestras, oficinas, etc. A seguir 

teremos a apresentação mais detalhada deste envolvimento da Enfermagem com a comunidade 

vizinha ao Campus Porto/UFPel. 

Conhecendo a comunidade do entorno do Campus Porto 

Somando-se ao Programa Vizinhança, a Enfermagem inicia o reconhecimento epidemiológico 

da região, considerando este aprendizado extensivo uma oportunidade para os universitários 

refletirem a cerca das questões atuais da sociedade com base nas suas vivências e nos seus 

conhecimentos desenvolvidos na graduação. 



180   

 
 

 

Willrich JQ, Kantorski LP, Machado RA, Chiavagatti FG, Santos EO, Antunes B, Pinto JS, Rodrigues CGSS. 
A relação da Universidade com a comunidade: ações de enfermagem no Programa Vizinhança. Rev. 

enferm. saúde, Pelotas (RS) 2011 jan-mar;1(1):177-183. 
 

Conhecer o perfil epidemiológico da população é uma forma de orientar as práticas em saúde 

e de aprimorar nosso produto, que é o cuidado de enfermagem, a partir da construção de alianças 

com as pessoas de quem cuidamos, aprendendo com elas acerca do cuidado que desejam.4 

Cadastrou-se um total de 451 domicílios, totalizando 1465 pessoas, com média de 3,25 

pessoas por domicílio. Desses domicílios, 87% são residências próprias, sendo que 93% caracterizam-

se como posse do terreno. A maioria das residências possui energia elétrica por rede geral, água 

encanada, 84% realizam armazenamento de á água em casa e 55% dos domicílios não fazem 

separação do lixo.5 

Em caso de doença as famílias relataram procurar primeiro a Unidade Básica de Saúde da 

comunidade, seguido pelo Pronto Socorro Municipal. Foi contatado que 13% das famílias possuem 

membros que necessitam de cuidados domiciliares e 61% dos moradores usam medicamentos 

continuamente.5 

Das 451 famílias, 36% referiram ter plano de saúde, e 36% conceituaram sua saúde como boa. 

Dados referentes ao uso de chás e plantas medicinais, mostraram que 73% dos moradores fazem 

uso, sendo que a marcela foi o chá mais referido pela população entrevistada.5 

Mais da metade das famílias (75%) relataram não receber auxílios dos programas do governo 

e elencaram diversas atividades que consideram importante desenvolver na comunidade, sendo que 

as atividades esportivas foram as mais referidas, seguida por creche e cursos profissionalizantes.5 

 Entre os moradores entrevistados, 25% já sofreram furtos na residência e 3% relataram 

roubo. Observou- se um total de 30% entre as famílias que realizam atividade de geração de renda, 

sendo que 6% sobrevivem, basicamente, da pesca. Essas e outras informações disponíveis no 

questionário, foram relevantes para identificar o perfil dos moradores e pontuar ações que 

beneficie individual e coletivamente esta população.5 

Cadastramento da população atendida na Unidade Básica de Saúde da Balsa 

Ainda no início de 2009 a Universidade estabeleceu um contato formal com a comunidade 

através dos estágios curriculares junto à Unidade Básica de Saúde (UBS) da Balsa. Os acadêmicos de 

Enfermagem, além de atividades de atendimento junto a UBS, realizaram o cadastramento das 

famílias pertencentes ao território de abrangência da Unidade. Esse cadastro incluía questões de 

moradia, aspectos demográficos e socioeconômicos, de saúde, estrutura familiar e saneamento, 

dentre outras informações. 

Este cadastramento teve por objetivo conhecer a população atendida pela UBS da Balsa, pois 

como se trata de uma UBS tradicional (Unidade de saúde na qual o modelo assistencial proposto 

não possui definição de uma equipe mínima, com oferta de atendimento de especialidades médicas 

básicas e ênfase no atendimento a demanda espontânea, seu atendimento está mais voltado para o 

processo curativo) não se tinha conhecimento das necessidades da população que estava sendo 

assistida. 
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O cadastramento concentrou-se na área posterior a unidade de saúde, visto que durante os 

dois semestres de 2009 foram mapeadas duas microáreas, ou seja, 195 famílias, totalizando 560 

moradores. 

Ao analisarmos os cadastros foi constatado que 25% das pessoas que moram na comunidade 

são crianças. Em relação às doenças referidas pelos entrevistados, a Hipertensão Arterial Sistêmica 

corresponde à maioria, acometendo duas vezes mais mulheres que homens, ou seja, 8% mulheres 

sendo, 4% com idade igual ou superior a 60 anos e 4% homens sendo 2% com 60 anos ou mais. 

Este dado está abaixo da situação que encontramos no país, na qual a prevalência de 

Hipertensão Arterial Sistêmica, estima-se de 15 a 20%, sendo que na população idosa esse índice 

pode chegar a 65%.6 

Atividades de educação em saúde na comunidade 

As atividades de educação em saúde fazem parte do projeto de extensão Educação em Saúde 

na Comunidade e tem por objetivo manter o vínculo estabelecido nos estágios curriculares da 

graduação em Enfermagem com a comunidade. Este utiliza o referencial da educação popular, visto 

que esta ao colocar a cultura no centro do processo, possibilita agir de forma dialógica na 

comunidade a partir de suas representações.7-8 

Este projeto é coordenado por uma professora da Faculdade de Enfermagem e conta com a 

participação ativa de duas bolsistas do Programa Vizinhança, além de dois acadêmicos voluntários e 

duas mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. 

Assim, caracteriza-se por realizar visita domiciliar às famílias cadastradas, a fim de praticar 

educação em saúde no domicílio, construir espaços de debates, através da formação de grupos de 

educação em saúde nas escolas, associações de bairros, sedes esportivas e centros religiosos. Essas 

ações de educação realizadas dentro dos preceitos da solidariedade, sem arrogância ou supremacia 

do educador tem demonstrado sua potencialidade em minimizar a distância entre o saber popular e 

o saber científico.9 

A educação em saúde, pela sua magnitude, apresenta-se como uma importante vertente à 

prevenção, que na prática deve estar preocupada com a melhoria das condições de vida e de saúde 

das populações e com o fortalecimento, participação e autonomia dos indivíduos.10-11 

Por meio da e educação em saúde, a Enfermagem tem a oportunidade de entender e 

fundamentar os conceitos e teorias aprendidos nas atividades de ensino. Entre as atividades do 

enfermeiro a Educação em Saúde deve ser prioridade, principalmente em locais de atenção 

próximos a comunidade. O profissional enfermeiro é habilitado e capacitado para cuidar do 

paciente e sua família, assisti-los em toda sua dimensão existenciais, levando em consideração as 

necessidades preventivas e educativas dos cuidados de saúde.12 

Uma importante estratégia de educação em saúde é a Visita Domiciliar (VD), visto que é um 

instrumento que facilita a abordagem e aproximação dos usuários e de sua família.12 
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Através dela, podemos avaliar as condições ambientais e físicas em que vive o indivíduo e 

sua família, prestar assistência, levantar dados sobre condições de habitação e saneamento e 

aplicar medidas de controle e principalmente educar.13 

Nesse sentido, das 195 famílias, 120 famílias já foram revisitadas, onde os moradores que 

apresentam riscos de saúde, como por exemplo, pacientes acamados, idosos, crianças, portadores 

de doenças crônicas como diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica, entre outros 

problemas evidenciados são revistados com mais freqüência para acompanhar se há efetividade das 

orientações e intervenções de enfermagem. 

A partir das problemáticas levantadas e dos anseios da população são organizados espaços 

coletivos de educação em saúde, como: palestras nas escolas dos bairros da vizinhança, oficinas em 

associações de bairro e esportivas, a fim de adequar à realidade local e estimular a participação da 

comunidade na resolução das situações evidenciadas. 

Até o presente momento, estão sendo realizadas oficinas para um grupo de mulheres de 

diferentes faixas etária. Estes encontros ocorrem uma vez por mês em uma associação da 

comunidade, inserindo a Universidade no contexto de vida dos indivíduos e promovendo fácil acesso 

ao meio estudantil e ao que oferecemos a eles.  

Entramos em contato com uma escola municipal da comunidade, a qual aceitou que o 

presente projeto desenvolva atividades de educação em saúde aos alunos. Outras escolas da 

comunidade também serão procuradas pelo presente projeto para organização de espaços de 

educação em saúde com os alunos, considerando que esse processo é de extrema importância para 

ambos sujeitos envolvidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta perspectiva observou-se que as ações do projeto proporcionam espaços de troca mais 

afinada entre a comunidade e os alunos que o desenvolvem. Através da troca de saberes pode-se 

intervir de forma positiva, melhorando a qualidade de vida dessa comunidade. 

É possível manter o vínculo com a população, assim, verificar o surgimento de alterações na 

estrutura familiar bem como o acompanhamento das problemáticas enfrentadas por esses 

indivíduos e situações que eles necessitam de auxilio. 

O enfermeiro deve ser visto com um elo de ligação entre o indivíduo, a sociedade e o meio 

ambiente, deve estar intimamente contextualizado as práticas e as intervenções educativas. 

Precisa-se pensar no profissional de enfermagem que se quer: que atue em conjunto com 

outras instâncias da sociedade e colabore na mudança da estrutura social. 

REFERÊNCIAS 

1. Wilrich JQ. Educação em Saúde na Comunidade. Universidade Federal de Pelotas. 2009 
abril/agosto. 



183   

 
 

 

Willrich JQ, Kantorski LP, Machado RA, Chiavagatti FG, Santos EO, Antunes B, Pinto JS, Rodrigues CGSS. 
A relação da Universidade com a comunidade: ações de enfermagem no Programa Vizinhança. Rev. 

enferm. saúde, Pelotas (RS) 2011 jan-mar;1(1):177-183. 
 

2. Kantorski LP, et al. Programa Vizinhança-Revitalização do em torno Campus Porto – UFPel. 2009 
Junho. 

3. Saupe R, Cutolo LRA, Wendhausen ALP, Benito GAV. Competência dos profissionais da saúde para 
o trabalho interdisciplinar. Interface – Comunic, Saúde, Educ  2005; 9(18): 521-36. 

4. Trezza MCAF, Santos RM, Leite JL, Enfermagem como prática social: um exercício de reflexão. 
Rev. Bras. Enf. 2008; 61(6): 904-8. 

5. Alves MFV, Flores TR, et al. Relatório do Diagnóstico comunitário da Balsa. Diagnóstico 
Comunitário do Programa Vizinhança do Campus Porto.  Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 
2010 set. 

6. Pasiva DCP, Bersusa AAS, Escuder MML. Avaliação da Assistência ao paciente com diabetes e/ou 
hipertensão pelo Programa Saúde da Família do município de Francisco Morato. Cad. Saúde Pública. 
2006 jan; 22(2). 

7. Mendes IAC, Trevisan MA, Shinyashiki GT, Nogueira MS. O referencial da educação popular na 
ação gerencial e de liderança do enfermeiro. Texto e contexto – enf. 2007; 16(2).  

8. Alvim NAT, Ferreira MA. Perspectiva problematizadora da educação popular em saúde e a 
enfermagem. Texto e contexto enferm. 2007; 16(2). 

9. Miranda KCL, Barros MGTA, Contribuição de Paulo Freire à prática de educação crítica em 
enfermagem. Rev. latinoam. enferm. 2004; 12(4): 631-5. 

10. Ministério da Saúde (Brasil), Secretaria de Políticas de Saúde, Coordenação Nacional de 
DST/AIDS. Guia de produção e uso de materiais educativos. Brasília: Ministério da Saúde, 1998. 

11. Oliveira RG, Marcon SS. Trabalhar com famílias no Programa de Saúde da Família: a prática do 
enfermeiro em Maringá-Paraná. Rev. Esc. Enf. 2007; 41(1). 

12. Reinaldo MAS, Rocha RM, Visita domiciliar de enfermagem em saúde mental: idéias para hoje e 
amanhã. Rev. Eletrônica de Enf. 2002; 4(2): 36-41. 

13. Vila ACD, Vila, VSC. Tendências de produção de conhecimento.  Rev. Latino Americana de 
Enfermagem. 2007: 15(6). 

14. Kawamoto EE, Santos MC, Matos TM. Enfermagem comunitária. 1995. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOURNAL OF NURSING AND HEALTH / REVISTA DE ENFERMAGEM E SAÚDE (JONAH / REnS) 

  

 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
O profissional enfermeiro e a atenção primária à saúde¹  

The professional nurse and the primary care 
El profesional de enfermería y la atención primaria de salud 

 
Michele Mandagará de OLIVEIRA², Valéria Cristina Christello COIMBRA³,  

Eneida Mandagará de OLIVEIRA4, Denise Bermudez PEREIRA5,  
Alexandra MARTINS6. 

 

 

Este artigo tem por objetivo refletir sobre a atuação do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família (ESF). É um relato 
da experiência de cinco enfermeiras na Estratégia Saúde da Família. Com as transformações históricas ocorridas, o 
profissional enfermeiro cria e recria o seu trabalho na Atenção Primária à Saúde, necessita com isso, rever seu processo 
de trabalho, pois suas atividades passam a ser as mais variadas e dinâmicas, desde atividades assistenciais até as 
atividades de educação. Tendo em vista as transformações não são estáticas, são contínuas, por isso, é fundamental 
que as instituições formadoras estejam atentas a estas mudanças e que continuamente, também revejam as técnicas 
de educação e capacitação de recursos humanos para o trabalho em equipe. A atenção primária, aqui representada 
pela Estratégia Saúde da Família como um modelo em construção, que para seu efetivo desenvolvimento, necessita que 
os enfermeiros envolvidos assumam uma consciência transformadora no processo de trabalho. 
Descritores: atenção primária à saúde; programa de saúde da família; equipe de assistência ao paciente; enfermagem 
em saúde comunitária. 
 
 
This article aims to reflect on the role of a nurse in the Family Health Strategy. It is an experience of five nurses in the 
Family Health Strategy. Discussion: With the historic transformation, the nurse creates and recreates his work in 
primary health care, it needs to revise their work process, for its activities become the most varied and dynamic, since 
care activities until the education activities, since the transformations are not static, are continuous, so it is essential 
that educational institutions should be aware of these changes and continuously, also review the technical education 
and training of human resources for teamwork. Primary care, here represented by the Family Health Strategy as a 
model under construction, for its effective development requires that nurses take a conscious processing involved in 
the work process. 
Descriptors: primary health care; family health program; patient care team; community health nursing. 
 
 
Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre el papel de una enfermera en el Estrategia Salud de la Familia. Se 
trata de un relato de experiencia de cinco enfermeras en la Estrategia Salud de la Familia. Con la transformación 
histórica, la enfermera crea y recrea su trabajo en la atención primaria de salud, es necesario revisar su proceso de 
trabajo, para sus actividades se convierten en las más variadas y dinámicas, ya que las actividades de atención hasta 
que el actividades de educación, ya que las transformaciones no son estáticas, son continuas, por lo que es esencial 
que las instituciones educativas deben ser conscientes de estos cambios y continua, una revisión de la educación 
técnica y formación de recursos humanos para el trabajo en equipo. La atención primaria, aquí representada por la 
Estrategia de Salud de la Familia como un modelo en construcción, para su desarrollo eficaz requiere que el enfermero 
adquiere un procesamiento consciente que participan en el proceso de trabajo. 
Descriptores: atención primaria de salud; programa salud de la familia; grupo de atención al paciente; enfermería en 
salud comunitaria. 
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INTRODUÇÃO 

O modo de inserção das enfermeiras/os no mundo do trabalho advém de suas implicações 

subjetivas, relacionadas ao processo de formação e à vivência de sua prática profissional cotidiana, 

tendo implicações sociais e também de ordem econômica. Salienta-se ainda que a enfermagem, 

desde suas origens (religiosas e militares), surgiu como um saber dominado pelas mulheres e 

dirigido aos pobres.1 

A formação do pessoal de enfermagem foi organizada no Brasil, e na maioria dos países, para 

atender, inicialmente, aos hospitais civis e militares.2 

Posteriormente, a enfermagem foi se qualificando e expandindo sua atuação, estando hoje 

em dia presente em diferentes serviços de saúde, desde hospital geral, Centro Psicossocial de 

Atenção e ambulatórios até a Estratégia Saúde da Família (ESF), serviços estes localizados dentro 

dos espaços coletivos e norteados pelo conceito ampliado de saúde.  

OBJETIVO 

Este artigo tem por objetivo refletir sobre a atuação do enfermeiro na Estratégia Saúde da 

Família (ESF), a partir do relato de cinco enfermeiras da Estratégia Saúde da Família 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência que, por meio de organização e descrição das 

atividades assistenciais desenvolvida por cinco enfermeira busca resgatar a prática do enfermeiro 

na Atenção Primária à Saúde (APS) através da Estratégia Saúde da Família (ESF).  

Os sujeitos do estudo foram cinco enfermeiras que se formaram, respectivamente nos anos 

80, anos 90 e início dos anos 2000, todas formadas e pós-graduadas em Instituições de Ensino 

Superior Públicas.  

Realizou-se um levantamento bibliográfico em artigos e livros sobre o assunto e, após, foi 

realizada uma síntese dos materiais encontrados, relacionando com o trabalho desenvolvido pelas 

enfermeiras na APS/ESF.  

Em um levantamento prévio, para realizar as discussões, agrupou-se as temáticas 

convergentes, das quais emergiu a seguinte categoria: O profissional enfermeiro e o trabalho na 

APS/ESF. 

RESULTADOS  

A seguir apresenta-se a descrição das atividades das cinco enfermeiras, destacando a 

principal motivação para trabalhar com a ESF e o cotidiano de trabalho, com as principais 

atividades desenvolvidas na APS/ESF.  

Apresentação das Enfermeiras 

Enfermeira A – ESF da Região Sul do Brasil, formada há 14 anos, trabalha a seis anos com a 

ESF, antes trabalhou com a área hospitalar (6h) diárias e com Saúde Pública tradicional (4h) diárias.   
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Enfermeira B – ESF da Região Sul do Brasil, formada há 14 anos, trabalha a 8 anos com ESF,  

antes atuou em UBS modelo tradicional (4h) e hospital geral (12 h).  

Enfermeira C - ESF da Região Centro-Oeste, sudeste e Sul do Brasil, formada há 21 anos, 

trabalha nove anos com a ESF, antes trabalhou com a área hospitalar e ensino superior.   

Enfermeira D - ESF das Regiões Centro-Oeste, Sudeste, nordeste e sul do Brasil, formada há 

10 anos, trabalha nove anos com a estratégia, quatro anos como enfermeira de Unidade de Saúde 

da Família (USF) e cinco anos como professora universitária.  

Enfermeira E – ESF das Regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, formada há 10 anos, 

trabalha nove anos direta e indiretamente com a estratégia, aproximadamente três anos como 

enfermeira de USF e quatro anos como professora universitária. 

Motivo pelo qual a enfermeiro escolheu a ESF/APS  

Enfermeira A: Melhor remuneração, dedicação de 8 horas diárias e identificação com as 

ações já realizadas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Tradicional (visitas domiciliares, 

programas de saúde, trabalho junto às escolas e associação de bairro), maior autonomia e por fim, 

por acreditar que a estratégia mudaria o cenário de saúde da comunidade a qual estava inserida.  

Enfermeira B: As experiências de sucesso que vinham se somando em todo o país, nas 

localidades nas quais estava sendo implantando o novo modelo de atenção, com impacto positivo 

na saúde das famílias, foi o primeiro motivo que levou a buscar a ESF. A possibilidade de maior 

autonomia, de trabalho em equipe, de conhecer a realidade das famílias, criando vínculos e 

buscando soluções possíveis e com co-responsabilização de ambas as partes também despertou seu 

interesse. 

Enfermeira C: Nova experiência de trabalho como enfermeira de uma comunidade, ser co- 

autor dessas mudanças onde a promoção promove o cuidar e pela possibilidade de participar de um 

trabalho de equipe com poder horizontal. 

Enfermeira D: Ainda na graduação, por meio da experiência da Universidade Solidária teve a 

oportunidade de conhecer o trabalho de uma equipe de saúde de família no interior do Estado do 

Ceará e ficou encantada e muito satisfeita com a nova proposta de atenção a saúde, que 

considerava e fazia acontecer os princípios do Sistema Único de Saúde, por isso, decidiu trabalhar, 

vivenciar este modelo, ser parte da mudança, da transformação das práticas e, além disso, por 

considerar a autonomia, o trabalho em equipe e com a comunidade instrumentos importantes para 

a transformação do modelo.  

Enfermeira E: Interesse em conhecer a ESF, de conseguir realizar uma assistência integral na 

comunidade, também já havia escutado sobre as experiências bem sucedidas do ceará e do país, 

possibilidade de desenvolver ações em saúde mental na atenção primária, como por exemplo, 

cuidado a pessoas com transtornos mentais e suas famílias, cuidar de forma mais próxima de 

usuários de drogas e álcool, e possibilidade de poder capacitar os profissionais da equipe, 



187   

 
 

 

Oliveira MM, Coimbra VCC, Oliveira EM, Pereira DB, Martins A. O profissional enfermeiro e a atenção 
primária à saúde. Rev. enferm. saúde, Pelotas (RS) 2011 jan-mar;1(1):184-189. 

 

especialmente os agentes comunitários por entender que estes têm um papel importante no 

cuidado a esta clientela nas cidades.   

Principais atividades desenvolvidas 

Todas Enfermeiras: Consulta de Enfermagem para a saúde da criança – puericultura; saúde 

da mulher – pré-natal, coleta de citopatológico, programa de planejamento familiar; saúde do 

adulto; procedimentos de enfermagem; vacinação; consulta de enfermagem, visita domiciliar, 

educação em saúde nos grupos gestantes, grupos de crônicos (DM e HAS), atividades de educação 

em saúde em escolas, associação de bairros, e espaços religiosos; reuniões com a equipe, 

supervisão de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Pesquisa-ação, participação de eventos e 

publicação de trabalhos. 

Enfermeira A e B - participação no conselho local de saúde, supervisão de alunos da 

graduação de enfermagem, preceptoria do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET 

Saúde), em uma UBS vinculada ao ensino e serviço burocrático. 

Enfermeira C, D, E - acompanhamento social com famílias de alta vulnerabilidade social, 

consulta de enfermagem em saúde mental e sempre que necessário nos programas de tuberculose e 

hanseníase, com medicação supervisionada e busca ativa. Capacitação para os ACS e auxiliares de 

enfermagem, prescrição e transcrição de medicamentos e solicitação de exames de acordo com o 

protocolo do município. Mutirão da dengue. Acompanhamento de alunos do curso de auxiliar de 

enfermagem do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE). 

DISCUSSÃO 

Atualmente, percebe-se que o profissional enfermeiro vem construindo seu papel na 

comunidade também como um promotor de saúde. Com isso, vem adquirindo, possivelmente, maior 

legitimidade social porque ganhou de certa forma, maior visibilidade pelo trabalho que vem 

realizando no território.3 

Entre as atribuições do profissional enfermeiro, pode-se observar que é um profissional que 

tem várias atribuições relacionadas à promoção da saúde. Entre elas, pode-se citar o importante 

papel que esse profissional assume como educador, não só na organização de grupos de educação 

em saúde, mas também quando está em visita aos domicílios ou, até mesmo, durante as consultas 

de enfermagem ou realização de procedimentos técnicos.  

O enfermeiro tem avançado no controle das suas atividades previstas tanto no Regulamento 

do Exercício Profissional como pelo Ministério da Saúde. Atividades de planejamento, organização, 

execução e avaliação das ações, consulta de enfermagem, exame físico, diagnóstico de 

enfermagem e prescrição são efetivamente atribuições que o enfermeiro vem assumindo na ESF.3 

Esse profissional, ao longo dos anos de vivência na ESF, vem redescobrindo seu papel, 

criando e recriando o fazer em enfermagem na saúde pública, tanto no cuidado como na promoção 

da saúde das pessoas. 
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Nos relatos apresentados é possível observar que a busca pelo novo, a possibilidade de 

autonomia, de visibilidade social, de realizar práticas integrais, do comprometimento com a 

resolutividade dos problemas e necessidades de saúde, a melhor remuneração e o trabalho em 

equipe efetivamente estão sinalizados em todos os relatos.  

A enfermagem, tem o cuidado como núcleo de competência e responsabilidade, e manifesta 

potência para transitar em diferentes campos de conhecimento para a prestação deste cuidado, ou 

melhor, a enfermagem pode estabelecer mais intensivamente canais de interlocução com agentes 

de outras disciplinas e, em conjunto, buscar tecnologias necessárias à assistência, estabelecendo 

relações com a equipe e com a família, atuando no processo de transformação da realidade.4 

Essa construção do perfil, alinhado à coordenação de equipes de saúde, ao cuidar de 

problemas relacionados ao processo saúde-doença e à promoção da saúde, também recebeu, e 

ainda hoje recebe, apoio da equipe, dos gestores, das instituições de educação e também dos 

usuários e seus familiares, pois essa construção já é histórica. Ela vem a cada dia contribuindo para 

a projeção de dito profissional sanitário, que, atualmente, vem buscando um cuidado integral, 

associado à qualificação do seu fazer técnico e científico. 

O trabalho das enfermeiras citadas, bem como de tantas e tantos outros enfermeiros 

incorporou-se a um conjunto de atividades assistenciais, gerenciais, educativas e de pesquisa, que 

produziu mudanças relevantes na organização e operacionalização dos serviços de acordo com a 

política vigente do país. Sem dúvida alguma de norte a sul e de leste a oeste deste país muitos 

profissionais da saúde vem transformando e qualificando o modelo assistencial. 

Para tanto é esperado que as escolas formadoras sigam comprometidas com a construção de 

uma formação ética, crítica, cientifica e sobretudo humana. 

CONCLUSÃO 

O profissional enfermeiro, como todos os outros profissionais da área da saúde, necessita 

também rever seguidamente seu processo de trabalho, pois as transformações não são estáticas, 

mas sim contínuas. Por isso, é fundamental que as instituições formadoras estejam atentas a essas 

mudanças e que, continuamente, também revejam as técnicas de educação e capacitação de 

recursos humanos. 

É nesse sentido que cada profissional da equipe, entre eles o enfermeiro, tem seu papel e 

sua missão não só relacionados ao seu núcleo de competência, mas também relacionados à 

promoção da motivação para participar e colaborar com os outros atores. 

O enfermeiro, como uma das partes da equipe durante essa caminhada na Saúde da Família, 

vem junto aos outros atores, construindo esse novo modelo tecnoassistencial.  

Uma das perspectivas mais louváveis disso tudo é que todos esses atores envolvidos, sejam 

eles enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentistas, 

técnicos de higiene bucal, secretários municipais de saúde, coordenadores de ESF, gestores e 

usuários, entre outros, vêm trabalhando para um bem comum à saúde da comunidade na qual 
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vivem e convivem e isso não pode e nem tão pouco deve ser perdido com a massificação de rotinas, 

burocratização da assistência e problemas estruturais.   

O trabalho em equipe na ESF foi um desafio proposto aos profissionais da atenção primária 

que no decorrer dos anos dessa estratégia reinventaram o fazer saúde em nosso país. Dentro de 

seus processos de trabalho individuais, eles descobriram a importância de se fazer saúde de uma 

forma integral, que se inicia, se cria dentro do próprio relacionamento de respeito/solidariedade 

do profissional enfermeiro para a equipe e para a comunidade, entre a própria equipe e da equipe 

para com a sua comunidade. 
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O presente estudo reflexivo objeta propor um repensar acerca do processo de trabalho da enfermagem a partir das 
questões que perpassam a dimensão da subjetividade. Aborda-se a importância das relações interpessoais no processo 
de trabalho, bem como a subjetividade a partir de incursão teórica sobre as organizações, com intuito de contribuir 
com o saber e a prática da equipe de enfermagem, para prestar um serviço mais humano e competente. Destaca-se a 
necessidade de se rever o processo de trabalho na enfermagem, com vistas à aplicabilidade dos elementos subjetivos 
fundamentados no cotidiano das práticas de enfermagem, ou seja, confiança, amizade, responsabilidade, ética, 
motivação, cooperação, envolvimento, criatividade, iniciativa, solidariedade tendo como foco o sujeito-trabalhador. 
Defende-se aqui a necessidade de se investir em relações mais horizontais para potencializar as habilidades relacionais 
dos seres humanos no trabalho, desenvolvendo as individualidades das pessoas junto ao grupo de trabalho a fim de 
dinamizar as organizações contemporâneas.  
Descritores: enfermagem; ambiente de trabalho; relações interpessoais. 
 
 
This reflective study proposes a rethink about the process of nursing work from the issues that pervade the dimension 
of subjectivity. It approaches the importance of the interpersonal relations in the work process, as well as the 
subjectivity starting from theoretical incursion on the organizations, in order to contribute with knowledge and 
practice of the nursing team to provide a more humane and competent service. It is noteworthy the need to review the 
work process in the nursing, with a view to applicability of the subjective elements grounded in the daily practice of 
nursing, that is, trust, friendship, responsibility, ethics, motivation, cooperation, involvement, creativity, initiative, 
solidarity tends as focus the subject-worker. It is argued here the need to invest in more horizontal relationships to 
enhance the relational skills of human beings at work, developing the individualities of people together in the working 
group to boost the contemporary organizations.  
Descriptors: nursing; working environment; interpersonal relations. 
 
 
Este estudio reflexivo propone un replanteamiento del proceso de trabajo de enfermería sobre las cuestiones que 
impregnan la dimensión de la subjetividad. Se acerca la importancia de las relaciones interpersonales en el proceso de 
trabajo, así como la subjetividad a través de la incursión teórica en las organizaciones, a fin de contribuir con el 
conocimiento y la práctica del equipo de enfermería, para proporcionar un servicio más humano y competente. Se 
encuentra la necesidad de revisar el proceso de trabajo en enfermería, con miras a la aplicabilidad de los elementos 
subjetivos basados en la práctica diaria de la enfermería, eso es, la confianza, la amistad, la responsabilidad, la ética, 
la motivación, la cooperación, el envolvimiento, la creatividad, la iniciativa, la solidaridad teniendo como el enfoque 
en el sujeto trabajador. Se argumenta aquí la necesidad de invertir en relaciones más horizontales para mejorar las 
habilidades relacionales de los seres humanos en el trabajo, desarrollando las individualidades de las personas con el 
grupo de trabajo para impulsar las organizaciones contemporáneas.  
Descriptores: enfermería; ambiente de trabajo; relaciones interpersonales. 
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INTRODUÇÃO  

No trabalho da enfermagem faz-se necessário apreender a multidimensionalidade do sujeito-

trabalhador, na busca pela integração do seu pensar, agir e sentir para o resgate do respeito e, 

consequentemente, do reconhecimento de sua subjetividade. A dimensão subjetiva deve ser 

trabalhada pela reconstrução coletiva das formas de interação, de comunicação e de ação, para 

fortalecer tanto o trabalhador, quanto o usuário que procura os serviços de saúde, a partir da 

reconfiguração da área relacional e das identidades profissionais.  

A humanização do cuidado de enfermagem, somente é possível por meio da humanização das 

relações entre os profissionais “[...] num contexto em que vida e trabalho passam a ser espaços 

comunicantes e não mais esferas alienadas entre si”.1:286 Desta forma, a subjetividade no trabalho 

compreende um modo de organizar as vivências cotidianas, o mundo das sensações e 

representações, portanto é um processo complexo de construção simbólica de sentidos sobre si e 

seu contexto sócio-histórico.2-3  

Além disso, estar sensível para a dimensão da subjetividade pode ajudar na tentativa de 

entender os indivíduos, seus conflitos, seus vínculos consigo mesmo, sua família, o próprio 

trabalho, a produção e a inserção de cada um na equipe.  

Ao se pensar na equipe de enfermagem como um espaço relacional, é preciso atentar para o 

“[...] nosso viver como seres de linguagem, cooperadores e amorosos, com consciência social, no 

respeito por si mesmo e pelo outro”.4:80 

No entanto, os constantes avanços tecnológicos transformaram o fazer humano num ato 

extremamente tecnicista, com uma acentuada valorização do procedimento em detrimento de uma 

abordagem humanista. A realidade vigente é dominada pelo regime capitalista e tem levado as 

pessoas a buscar uma competitividade sem limites, porém o diferencial necessário não está 

somente na tecnologia de ponta, mas na forma como ela está sendo empregada, ou seja, mediante 

a associação do resgate do ser humano, em sua dimensão subjetiva e do cuidado ao indivíduo.  

Cabe ressaltar que as organizações tornaram-se ambientes com excesso de condições 

negativas, submetendo seus trabalhadores a tensões indevidas, prejudicando ou degradando sua 

ética e moralidade. Em muitos casos, ainda, os espaços laborais transformaram-se num trabalho 

arriscado e perigoso, em virtude dos problemas psíquicos, morais e físicos desencadeados nos 

trabalhadores. Assim, é preciso estar alerta, pois num ambiente de desconfiança, manipulação das 

relações, os seres humanos tornam-se enfermos, havendo a necessidade da compreensão que a 

emoção fundamental ou fundamento emotivo dos seres humanos no convívio em comunidades está 

pautado na cooperação, na confiança mútua e, no respeito nas relações interpessoais.4 

O presente estudo objetiva refletir acerca do processo de trabalho da enfermagem a partir 

das questões que perpassam a dimensão da subjetividade, sendo considerado, portanto, um recurso 

de atualização para o profissional enfermeiro, pois se acredita poder incitar a própria subjetividade 

de cada leitor, oferecendo subsídios teóricos para que se estabeleça uma proposta de formação e 

afirmação de vínculos profissionais saudáveis no processo de trabalho da enfermagem. 
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 Com vistas a proporcionar uma maior compreensão da temática proposta nesse artigo, 

aborda-se a seguir o processo de trabalho na enfermagem para, posteriormente, mencionar a 

dimensão da subjetividade no contexto dessa prática social. 

 Processo de trabalho da enfermagem 

 O processo de trabalho envolve o ser humano e a natureza. O ser humano, ao agir junto à 

natureza, o faz de forma preestabelecida, em que o resultado obtido é fruto de sua prévia 

imaginação do produto final. Além de modificar a natureza a pessoa modifica sua própria natureza 

interior por meio do processo de trabalho. Portanto, ao se voltar aos seres humanos e seus 

encontros no (e com o) trabalho, faz-se necessário refletir acerca dos elementos que compõem o 

processo de trabalho, ou seja: “[...] (1) a atividade adequada a um fim, isto é, o próprio trabalho; 

(2) a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho; (3) os meios de trabalho, o 

instrumental de trabalho”.5:202  

Sob essa ótica define-se como tarefa profissional o cuidado terapêutico, o qual consiste na 

ação de cuidar que visa “[...] transformar um estado percebido de desconforto ou dor em outro 

estado de mais conforto e menos dor, portanto tem uma perspectiva terapêutica sobre um objeto 

animado, que tem uma natureza física e social”.6:39  

O cuidado terapêutico, ainda, é compreendido como uma maneira diferenciada de cuidar 

pela equipe enfermagem, um ato com intenção terapêutica, tanto no âmbito curativo, quanto 

preventivo e, portanto, exige uma alta competência técnica, compromisso ético, além de uma 

coerência entre a ação e o conhecimento e, uma percepção de práxis transformadora e 

emancipadora.7  

Já o objeto do processo de trabalho da enfermagem consiste no corpo do ser humano, isto é, 

no corpo biológico, vivido, consciente, transformado, possuído pelo espírito e também pela doença. 

Esse corpo, ao mesmo tempo, une as condições de consumidor, objeto e produto, diferenciando-se 

dos objetos no sistema de produção material, pois ele não se modifica em outro produto, com uma 

nova existência, ao final do processo de trabalho, mas sofre a ação do cuidado terapêutico, dela 

resultando numa condição ou estado diferente de antes, conforme as suas possibilidades 

multidimensionais.6  

Para a ação do cuidado terapêutico, os profissionais de enfermagem necessitam de 

ferramentas apropriadas: os instrumentos, que possibilitam a transformação da condição de 

sofrimento ou de ignorância sobre a saúde para o alívio ou a cura, ou ainda para uma maior 

consciência de si e dos meios para alcançar melhores níveis de saúde. Os instrumentos de trabalho 

na enfermagem são entendidos como meios ou suportes para o desenvolvimento de atividades que 

necessitam de habilidades, e podem ser desencadeadas somente mediante o uso desses meios.8 

 Assim, o conhecimento se insere como elemento essencial da prática profissional, sendo 

também, junto com métodos, instrumento de trabalho. 
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 Na enfermagem existe um número significativo de instrumentos metodológicos para subsidiar 

o cuidado terapêutico e, com o intuito a auxiliar na função gerencial do trabalho da enfermagem, 

destaca-se a necessidade da formação e afirmação de vínculos profissionais. Acredita-se que essa 

premissa possa acontecer a partir da sensibilização dos enfermeiros para o fato da utilização do 

conhecimento dos estudiosos das relações interpessoais, visando qualificar a equipe de enfermagem 

e afirmar a dimensão da subjetividade. 

Desta forma, a formação e a afirmação de vínculos profissionais são entendidas como um 

instrumento de trabalho na enfermagem, que pode tornar mais seguro para o enfermeiro assumir a 

responsabilidade coletiva do cuidado terapêutico, visto que, as atividades são complementares e a 

concepção e a execução por vezes estão dissociadas nos papéis profissionais das categorias que 

integram a equipe de enfermagem. 

A equipe mencionada corresponde à força de trabalho, a qual é constituída pelo enfermeiro 

e pessoal técnico e auxiliar de enfermagem. Cabe mencionar que a força de trabalho da 

enfermagem, necessita reconhecer a divisão técnica do trabalho, a qual o divide entre o fazer 

intelectual e o manual. Com isso, será possível ir à busca de meios para minimizar essa divisão, 

valorizando o agir cooperativo, no qual todos os componentes da equipe de enfermagem 

concentrem seus esforços para a realização da tarefa profissional.  

Apesar de levar em consideração que a enfermagem não pode desvencilhar-se de sua 

determinação social que produziu, historicamente, a divisão sexual, social e técnica do trabalho 

humano, é possível minimizar essa questão com pressupostos de simetria e complementaridade, 

bem como com a adoção de práticas gerenciais democráticas no interior da equipe. Sabe-se que 

essa postura não poderá promover igualdade legal no exercício profissional, no salário, na 

competência técnica (por conta do ensino diferenciado) e na responsabilização social do exercício 

da enfermagem, mas acredita-se na sua potencialidade para incitar o espírito crítico, no qual as 

situações de conflitos tornem-se visíveis a ponto de um agir resolutivo dos problemas de forma 

compartilhada com todo o grupo de trabalho, visando promover a cordialidade, o prazer e a alegria 

no ambiente de trabalho. Desta forma será possível propiciar um clima favorável à promoção do 

cuidado.  

Cabe reforçar a configuração plural do trabalho da enfermagem, o qual envolve várias 

categorias profissionais, sendo também coletivas e ocorre por distribuição de partes dele entre seus 

diversos agentes, nas ações hierarquizadas por complexidade de concepção e execução, o que 

exige habilidades distintas, para o manejo dos diversos instrumentos e métodos.9 

Diante do exposto, defende-se aqui que os preceitos teóricos das relações interpessoais 

grupais têm muito a contribuir ao saber e a prática da equipe de enfermagem, no sentido de 

aproximar ao máximo possível o trabalho e a vida. A iniciativa de abrir espaços para o 

estabelecimento de vínculos durante a jornada assistencial implicará no desejo e engendramento 

de um serviço humano e competente nas práticas da equipe de enfermagem. 
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Dimensão da subjetividade na enfermagem 

 A dimensão da subjetividade no contexto das relações interpessoais na enfermagem é 

entendida como a existência da confiança, da responsabilidade, da ética, da colaboração, da 

cooperação, do engajamento, da criatividade e da iniciativa. Assim, transpor um “saber-fazer” 

para um “saber-ser”, deslocar-se-á o foco do “recurso” humano máquina para a atenção ao ser 

humano subjetivo e ator num processo de fazer algo. 

Ao referir o “saber-fazer” no processo de trabalho refere-se à dimensão do material, do 

racional, no qual as coisas são percebidas a partir do visível, do concreto, daquilo que ocupa um 

determinado espaço, cujo foco encontra-se no individualismo, nas particularidades, nas 

especialidades altamente desenvolvidas, ocasionando e direcionando a compreensão do todo. Já o 

“saber-ser” refere-se à dimensão da subjetividade relacionada ao aperfeiçoamento da 

emocionalidade das pessoas através do aprimoramento do autoconhecimento, da autopercepção, 

do autocontrole favorecendo a diversidade e riqueza dos talentos contidos em todos os seres 

humanos.  

Desta forma, trabalhar com vistas a potencializar a dimensão da subjetividade não é 

somente produzir, mas é transformar a si mesmo. Cabe mencionar que o produto do trabalho de 

enfermagem é “invisível”, necessitando assim que o profissional coloque em ação sua inteligência 

com vistas ao encontro do trabalhador com o real do mundo, tanto objetivo, quanto social, na 

busca pelo melhor que pode ser gerado, já que esse melhor está na dependência de nossa 

capacidade de perceber a subjetividade no trabalho.10  

Vale ressaltar que a dimensão da subjetividade não se inscreve num campo puramente 

racional, mas está relacionada a uma cadeia de significações, nem sempre perceptível para o 

indivíduo ou para a organização à qual pertence.  

Deste modo, entende-se que, cabe, primeiramente, compreender o quanto é possível 

conciliar os interesses do ser humano-trabalhador e da organização na qual ele trabalha e depende. 

Não se tratando de uma tarefa fácil, faz-se necessário uma incursão teórica sobre as organizações, 

entendida como espaço de relações humanas, além de relações de trabalho.  

As pessoas como sujeitos individuais ou em grupos são dinâmicas, pois se (trans)formam, se 

modificam e se dissolvem de uma maneira contínua dentro das organizações. A estrutura está 

relacionada à escala hierárquica, que define os relacionamentos formais dos indivíduos nas 

organizações e mencionam que os diferentes cargos são necessários para que todas as atividades de 

uma instituição sejam realizadas.  

Neste sentido, o serviço de enfermagem nas organizações de saúde deve ter conhecimento 

de sua posição na estrutura hierárquica, o que é esperado deste serviço dentro da instituição, já 

que é essa posição organizacional que determina o grau de autonomia na realização de sua ação 

específica, isto é, o cuidado terapêutico. Desta forma, cabe enfatizar além da questão visível da 

estrutura hierárquica, uma vez que a autoridade e a autonomia são determinadas pela mesma, sem 

que esse fato se torne explícito.  
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A partir do exposto, questiona-se o papel das organizações junto à comunidade, pois se 

acredita que além da estrutura hierárquica, é preciso levar em consideração os mitos, os valores 

simbólicos e o funcionamento imaginário da instituição, o qual é criado por seres humanos que 

constroem uma identidade maleável frente à possibilidade de imprimir sua marca no produto do 

seu trabalho. Dessa forma, o indivíduo desenvolve seu trabalho com outros, construindo um ser 

individual em uma história coletiva.11  

Entende-se, portanto, o mundo do trabalho como um espaço em que o coletivo está acima 

do indivíduo em termos éticos, porém, não o suprime como sujeito, nem lhe retira as 

responsabilidades em seus atos e discursos individuais, mesmo que a decisão não seja 

exclusivamente sua. Quando um coletivo decide algo e a pessoa aceita, assume a co-

responsabilidade, sejam quais forem as contingências presentes nas decisões. Assim, o ser humano 

precisa aprender a não ter medo de si mesmo e de seu imaginário, pois mediante a conscientização 

do seu “eu autêntico”, poderá transformar a sociedade em que vive.11  

 Ainda, vale considerar a crescente busca de uma nova solução paradigmática, possibilitando 

que o “eu”, crença básica da modernidade, possa ser melhor atendido em suas demandas de amor, 

felicidade e ausência de angústia. Isso acontece devido à incapacidade de dar conta dos problemas 

criados pelas tensões entre indivíduo e organização e o desejo ardente de encontrar qualquer 

solução para acabar com o crescente mal-estar de nossas instituições atuais, o qual se manifesta 

como infelicidade individual e ineficiência organizacional.12  

O indivíduo e organização correspondem a dois pólos de tensão, inimigos irreconciliáveis, 

porém, as teorias fusionais expressam ser preciso recuperar a admiração e o respeito pelo inimigo, 

através da negociação, debate, discussão e crítica no sentido da verdade das necessidades das 

partes envolvidas. E recomenda: ousar tentar, desistir de desistir, desancorar os barcos e navegar, 

pois mesmo os mais conhecidos mares são nunca dantes navegados a cada nova viagem.12  

Um ponto comum entre os autores que têm se dedicado ao estudo do processo de inovação 

organizacional, com ênfase na subjetividade do trabalhador é que, nestas organizações, não deve 

existir a separação entre o topo que pensa e a base que executa, mas um compartilhar coletivo do 

processo de pensar e aprender, em todos os níveis organizacionais. Essa postura exige a quebra de 

paradigmas milenares e uma revolução no sistema da divisão social do trabalho, o que significa 

reestruturação do processo produtivo.  

Trata-se, contudo, de uma mudança da estrutura social, mas que não impede uma mudança 

inicial no micro espaço das relações de equipes de trabalho, experimentando novas propostas para 

as suas relações de trabalho, sem a pretensão de grandes transformações no macro espaço social. 

Tais experiências podem permitir, com mais abertura e compartilhamento, a expressão dos 

trabalhadores, proporcionando-lhes a oportunidade de serem mais criativos e autênticos.  

Não se sabe o futuro das organizações, todavia existem duas correntes predominantes, os 

que defendem o modelo tradicional de relações de trabalho, pautado no comprometimento com a 

organização e empregabilidade, enquanto o sujeito proporcionar resultados, em conformidade com 
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os interesses da empresa e; a corrente que vislumbra novas relações e desenhos que favoreçam 

projetos de inovação e aprendizagem organizacional.12 

Peter Senge, um dos estudiosos dessa segunda corrente, preconiza a necessidade de 

adaptação das organizações às taxas aceleradas de mudanças que ocorrem na sociedade atual. 

Sendo que, a adaptação, corresponde ao primeiro estágio da aprendizagem, pois o impulso por 

aprender é criativo, produtivo e envolve cinco “disciplinas” fundamentais, ou seja, pensamento 

sistêmico, domínio pessoal, modelos mentais, a construção de uma visão compartilhada e a 

aprendizagem em equipe, lançando como proposta a Quinta Disciplina.13  

Assim, a Quinta Disciplina corresponde um caminho para a aquisição de determinadas 

habilidades e competências, são disciplinas pessoais, respeitando a forma de pensar de cada um, 

como se pode interagir e aprender uns com os outros. Exige-se, assim, um novo líder, com posturas 

diferentes no desenvolvimento de suas funções, pois as relações devem ocorrer em nível de 

parceria, de aprendizagem e criação conjunta.14 

 Ainda, a psicodinâmica do trabalho proposta por Cristophe Dejours contribui para a 

construção de uma visão sobre o trabalho como espaço potencial para a construção da identidade 

do sujeito, a qual passa por vivências subjetivas que levam ao prazer, ao sofrimento ou ainda ao 

adoecimento. Esses, por sua vez, seriam resultantes de uma organização do trabalho que confere a 

possibilidade para a realização dos desejos ou a alienação do sujeito.15 

 O foco central desta dinâmica está na presença de conflitos que surgem do encontro entre 

um sujeito, com uma história de vida e uma condição de trabalho, muitas vezes fixadas, 

independentemente do interesse e vontade da pessoa. Desta forma, na psicodinâmica do trabalho a 

investigação inicia na história singular do sujeito, anterior à sua exposição na realidade do 

trabalho, e acredita na possibilidade do sujeito modificar-se após sua vivência por esse conflito e, 

também, que a realidade do trabalho pode alterar-se pelo efeito de uma suplementação de 

subjetividade, isto é, existindo uma contínua interferência entre as pessoas e, dessas com a 

organização e vice-versa.  

O enfermeiro tem a característica de gerenciador de conflitos em sua unidade de atuação, 

providenciando recursos materiais e humanos para viabilizar a execução do trabalho da 

enfermagem e da equipe multiprofissional, num processo de complementaridade com as diretrizes 

organizacionais.16 Frente a isso, a psicodinâmica abre possibilidades para a compreensão dos 

fatores que podem desencadear o sofrimento e, como consequência o adoecimento do grupo de 

trabalhado, o que pode ter como sintomas os conflitos.17  

Neste sentido, o esforço das pessoas, quando pretendem trabalhar cooperativamente e criar 

vínculos profissionais saudáveis, deve ser dirigido para aproximar ação e discurso e o enfermeiro 

deve estar preparado para trabalhar com a subjetividade presente nas situações de trabalho, visto 

que, geralmente está na liderança da equipe de enfermagem. Também, necessita ter consciência 

de que o modo de organização do trabalho terá influência direta na qualidade prestada de cuidado 

de enfermagem. 
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Há de ser considerar, primeiramente a necessidade de se reconhecer o individualismo que 

caracteriza a sociedade contemporânea, para então lançar um olhar sensível às relações 

interpessoais do grupo de trabalho. Defende-se a necessidade de se aprender usar recursos 

teóricos, metodológicos e interpessoais no sentido de estabelecer formas de compartilhamento 

efetivo no trabalho, tanto para o exercício coletivo como para a revitalização da subjetividade. 

Tendo isso em vista, acredita-se que o enfermeiro deva ter clareza da tarefa profissional da 

enfermagem, isto é, o cuidado terapêutico a pessoa que busca os serviços de saúde, mas que para 

atingi-lo, necessita saber lidar com as relações interpessoais da equipe de trabalho. Assim, o 

trabalho corresponde ao mediador entre inconsciente e espaço social, entre a ordem singular e a 

ordem coletiva, constituindo-se num campo para “[...] construção do sentido e, portanto, de 

conquista da identidade, da continuidade e historicidade do sujeito”.15:143 

Como um caminho possível nesses novos tempos e procurando ousar mais, no que se refere 

ao trabalho e para além dele, teóricos propõem ações autogestionárias. Os princípios da autogestão 

têm movido às estruturas gerenciais para modelos mais abertos, coerentes e participativos indo ao 

encontro das necessidades dos sujeitos-trabalhadores. Na autogestão as decisões são tomadas no 

coletivo, caracterizado por um fenômeno multidimensional que avança na concepção atual de 

gerência e liderança, abrangendo ainda questões políticas, técnicas, psicossociais, entre outras.3,18 

Associado às idéias autogestionárias tem-se os modos interacionais mais solidários de 

produção, distribuição e consumo, compondo um novo processo de subjetivação no trabalho, em 

busca de um sentido mais emancipatório. Trata-se de uma tarefa altamente desafiadora e não 

fazê-la implica em aceitar a realidade como se esgotando no que já existe, aceitando-a só porque 

existe. Acredita-se no direito de desejar e experimentar melhores alternativas.3 

Frente ao exposto, confia-se na busca de um ambiente solidário, de complementaridade, 

com espírito de coletividade e respeito aos valores e cultura, como meio para garantir que a equipe 

de enfermagem ofereça um cuidado terapêutico em conformidade com as necessidades e anseios 

das pessoas que procuram as organizações de saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir das questões abordadas no presente artigo, identifica-se o ser humano como uma 

preocupação central para o desenvolvimento do cuidado enquanto finalidade do fazer em 

enfermagem. Assim, justifica-se a necessidade de (re)pensar meios para potencializar a dimensão 

da subjetividade nas organizações de saúde contemporâneas.  

 Olhar para o futuro significa investir nos seres humanos, desenvolver as individualidades, 

pelo autoconhecimento, autopercepção e autocontrole. Num contexto de situações mutáveis e 

imprevisíveis, precisa-se permitir que a diversidade e riqueza das aptidões e dos talentos possam 

aflorar e dinamizar as organizações do século XXI.  

 Compreende-se a ação proposta como um desafio, o qual exige escolha de uma abordagem 

teórica que auxilie a vislumbrar uma possibilidade emancipatória pelo trabalho com foco na 
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dimensão da subjetividade, mais associativo e solidário. Para tanto, sugerem-se questionamentos 

disparadores do (re)pensar do processo de trabalho da enfermagem com vistas ao desenvolvimento 

da dimensão da subjetividade nas relações de trabalho: somos sujeitos-trabalhadores críticos-

reflexivos? Atentamos para os fundamentos da dimensão da subjetividade? Refletimos sobre nossa 

própria existência pessoal e profissional? Tomamos decisões e compartilhamos nossas dificuldades 

de modo coletivo e solidário? É possível vislumbrar a autogestão no processo de trabalho da 

enfermagem? 
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INTRODUÇÃO 

A Unidade de Investigação em Ciências da Saúde - Enfermagem (UICISA-E) [HESC-Centro-

Coimbra-742] www.esenfc.pt/ui/site é acolhida pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 

(ESEnfC), avaliada e financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

O primeiro momento de Avaliação foi em 2004: “[...] this is an ambitious and exciting 

undertaking from a group that is proceeding impressively to develop the potential for being an 

important research centre [...]” (Evaluation Panel 2004) e o segundo em 2008: “[...] this Unit is 

young and active, and continues its dynamic development with many notable achievements. They 

also provide important resources for the development of nursing science in the country [...] 

(Evaluation Panel 2008). 

MISSÃO 

A Missão desta Unidade de investigação é desenvolver investigação científica em ciências da 

saúde e especificamente em Enfermagem, como centro de investigação acreditado, envolvendo 

parcerias com centros de investigação de excelência nacionais e internacionais.  

Desenvolve actividades de investigação interdisciplinares em cuidados de saúde e ensino, de 

forma a responder a problemas complexos de um modo sustentável e socialmente responsável, 

reforçando a capacidade nacional de intervenção no desenvolvimento de estratégias que visem uma 

acção mais eficaz ao nível da saúde das populações.  

A Unidade pretende afirmar-se como centro de investigação internacionalmente acreditado, 

pelo que, os seus planos de desenvolvimento incentivam à criação de redes de projectos, 

cooperação entre investigadores e parcerias com centros de investigação de excelência nacionais e 

internacionais. 

ORGANIZAÇÃO 

Actualmente, a UICISA-E conta com uma equipa de investigadores composta por 39 membros 

PhD integrados (33 internos e 6 externos) e 117 membros colaboradores (71 internos e 46 externos) 
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com os graus académicos de Licenciatura, Mestrado e alunos de Doutoramento, devidamente 

inscritos em projectos da Unidade e registados na FCT.  

De acordo com os seus estatutos, a Unidade é estruturada em três linhas de investigação: 

Formação de Profissionais de Saúde e Educação em Saúde; Bem-estar, Saúde e Doença e Sistemas 

de Saúde e Organizações, cada uma das linhas é dirigida por um professor responsável e integra 

projectos de investigação cujos responsáveis e equipa de investigadores foram aprovados pelo 

Conselho Científico da Unidade e pelo Conselho Consultivo Externo. 

O funcionamento da Unidade é regulado por diferentes órgãos que têm a sua constituição e 

competências descritas nos seus estatutos: Coordenador Científico, que assegura a liderança 

científica da Unidade, designado pelo Presidente da Escola, de entre os investigadores da Unidade 

com Doutoramento, ouvido o Conselho Científico da Unidade; o Conselho Científico, que aprova as 

regras de funcionamento e as orientações estratégicas para o desenvolvimento da unidade; a 

Comissão Administrativa à qual o presidente da instituição de acolhimento pertence e que prevê a 

gestão económica e financeira da Unidade e o Conselho Consultivo Externo composto por 

investigadores externos, cuja missão é analisar o funcionamento da unidade, emitindo pareceres 

sobre os planos e relatórios anuais da FCT. 

A Unidade tem o seu próprio espaço e recursos, bem como, uma Técnica Superior 

permanente, responsável pela execução técnica e administrativa da Unidade e está sediada na 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Pólo A, sito à Avenida Bissaya Barreto, em Coimbra, 

Região Centro de Portugal.  

A UICISA-E acolhe projectos de investigação, no contexto das suas linhas de investigação, 

desenvolvidos por uma equipa de investigadores, preferencialmente sob a responsabilidade de um 

doutorado. É desejável que os projectos se organizem em redes solidárias, de forma a aumentar a 

eficácia, a eficiência e a sustentabilidade. 

A UICISA-E procura incentivar as equipas a submeterem os seus projectos a concursos de 

financiamento abertos regularmente pela FCT e outras instituições, sendo o financiamento de 

projectos um indicador de excelência.  

A Unidade organiza as actividades em serviços, dinamizados por grupos de investigadores: 

Serviço de Gestão de Bases de Dados de Instrumentos de Medida e de Literatura Cinzenta; Serviço 

de Organização de Eventos Científicos; Serviço de Formação de Investigadores (nomeadamente 

seminários de doutorandos e mestrandos); Serviço de intercâmbio nacional e internacional de 

investigadores; Serviço de Edição da Revista de Enfermagem Referência. Estes serviços podem ser 

modificados ou ampliados em função do Plano de Desenvolvimento da Unidade. 

OBJETIVOS 

A UICISA-E é orientada seguindo os objectivos major: 

a) Contribuir para a análise, aprofundamento, construção e difusão do conhecimento científico das 

Ciências da Saúde - Enfermagem; 



201   

 
 

 

Santos SMP, Rodrigues MA. A unidade de investigação em ciências da saúde – Enfermagem/Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra. Rev. enferm. saúde, Pelotas (RS) 2011 jan-mar;1(1):199-203. 

 

b) Desenvolver actividades de I&D que promovam a Missão da Unidade, incluindo a investigação 

multidisciplinar em áreas estratégicas definidas pelo Conselho Científico, através da definição de 

linhas e construção de redes de projectos; 

c) Colaborar, mediante celebração de protocolos, com instituições de prestação de cuidados de 

saúde e de ensino ou outras organizações interessadas no desenvolvimento das Ciências da Saúde 

em geral e da Enfermagem em particular, a nível nacional e internacional; 

d) Prestar serviços de consultadoria e investigação e desenvolver programas regulares de formação 

de investigadores; 

e) Promover o desenvolvimento e a divulgação da investigação científica e sua articulação com as 

dinâmicas de formação em curso na ESEnfC nomeadamente ao nível da formação pós graduada; 

f) Fomentar o intercâmbio científico com outras estruturas nacionais e estrangeiras ligadas à 

investigação, nomeadamente participação em redes e projectos de investigação nacionais e 

internacionais; 

g) Adaptar e aferir para a população portuguesa, instrumentos de avaliação, nomeadamente, 

através de estudos normativos, de precisão e de validade em grupos diversificados; 

h) Gerir bases de dados relacionadas com a produtividade das investigações, salvaguardando todos 

os princípios éticos da protecção de dados; 

i) Editar a Revista de Enfermagem Referência, promovendo o seu factor de impacto, em 

conformidade com as exigências de normalização internacional. 

FINANCIAMENTO 

A Unidade conta com as seguintes fontes de financiamento: 

1. Dotações da Instituição de Acolhimento; 

2. Dotações da Fundação para a Ciência e Tecnologia; 

3. Financiamentos obtidos de outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

4. Contratos e outras fontes de financiamento (por exemplo, bolsas, comparticipações e demais 

subsídios atribuídos à Unidade); 

5. Receitas da prestação de serviços à Comunidade; 

6. Orçamento de projectos financiados. 

COMISSÃO DE ÉTICA 

Em 2010, e respondendo a uma necessidade premente dos projectos a desenvolver, a 

Unidade de Investigação criou uma Comissão de Ética, com o objectivo de zelar pela observância 

dos padrões éticos no processo de produção e divulgação de conhecimento científico, desenvolvido 
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no contexto da Unidade de Investigação e da Escola. É constituída por cinco elementos, três dos 

quais externos à Instituição.  

Os elementos da Comissão são propostos pelo Coordenador Científico e pela Comissão 

Científica da Unidade, carecendo a nomeação de homologação da Presidente da Escola Superior de 

Enfermagem. O exercício desta Comissão está devidamente regulamentado, sendo que, as 

disposições desse regulamento se encontram em consonância com o Regulamento da Unidade e com 

os Estatutos da Escola. 

REVISTA DE ENFERMAGEM REFERÊNCIA 

A UICISA-E edita a Revista de Enfermagem Referência (figura 1), a qual apresenta um 

importante meio de divulgação de conhecimento científico que se deseja com alto nível de 

qualidade, indexada e prestigiada. Trata-se de uma revista científica, Peer reviewed em sistema 

double blinded, editada pela UICISA-E desde 1998. Dirige-se a estudantes, investigadores, 

profissionais da área da Saúde e da Educação, divulga conhecimento científico produzido em 

Educação, Ciências da Saúde e Enfermagem. 

Figura 1 – Revista de Enfermagem Referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Revista tem título de registo de marca (INPI-402077), ISSN (0874.0283), normas próprias 

aprovadas pela Comissão Científica da Unidade e um site de divulgação. A Revista integra o 

Conselho Internacional de Editores de Revistas Científicas de Enfermagem e diversas bases de dados 

nacionais e internacionais. 

A Revista de Enfermagem Referência está classificada B2 em Qualis. Qualis é um processo de 

classificação e ordenação das Revistas científicas, da responsabilidade da Capes, seguindo a escala: 

A1 (mais elevado), A2, B1, B2, B3, B4, B5, C (Peso Zero). 

Acedendo ao site http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ efectuando a pesquisa por 

ISSN/título do periódico/ou área de avaliação da revista é possível verificar a Revista de 

Enfermagem Referência, pesquisando pelo seu ISSN: 0874.0283. 
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Na perspectiva de que a produção de conhecimento científico útil é tão importante quanto a 

sua divulgação nacional e internacional, a UICISA-E edita, desde há doze anos, a Revista de 

Enfermagem Referência, tendo procedido a sucessivas melhorias, ajustando continuadamente os 

critérios de edição, sendo, por isso, premiada com a aceitação em diferentes índices de divulgação 

internacional.  

Em Julho de 2010, com o seu 12º aniversário, iniciou-se um novo passo na consecução de 

novas metas, pelo que, a Direcção da Revista, seguindo as indicações do Conselho Consultivo 

internacional e as recomendações dos júris de avaliação de revistas científicas, introduziu novas 

regras e critérios: 

a) No sentido de precisar o âmbito científico da Revista, nas ciências da saúde e especificamente 

em Enfermagem, especificamos o título deste modo: Revista de Enfermagem Referência. 

b) A Revista de Enfermagem Referência entra na 3ª Série de Edição, com uma nova imagem de 

capa, de logótipo e denominação e com uma nova apresentação na sua página Web: 

http://www.esenfc.pt/rr/site/. 

c) O Conselho Editorial nacional e internacional foi ampliado, a rede de revisores aumentou e foram 

criados apoios técnicos à edição (apoio estatístico e documental e de revisão de língua portuguesa, 

inglesa e espanhola). 

d) As normas de autor foram revistas, tendo sido criado um sistema de checklist e clarificadas as 

regras para submissão de artigos, em função dos padrões das melhores Revistas Internacionais do 

mesmo âmbito científico. 

d) A Revista de Enfermagem Referência está actualmente indexada em Cuiden, CINAHL, Latindex e 

SciELO Portugal. É divulgada internacionalmente em suporte papel e acessível pela Web em 

Cantárida Índex, ESEnfC/ Referência, BVS, CINAHL. 

e) A Revista de Enfermagem Referência tem actualmente três edições por ano, com uma média de 

32/35 artigos publicados. A taxa de exclusão é agora de aproximadamente 55%. 

f) O Editor Chefe da Revista estabeleceu como meta, até 2013, evoluir para novas bases de dados, 

melhorar a leitura de repercussão e submeter-se a leitura de facto de impacto SSCI. 

 


