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APRESENTAÇÃO

Apresenta-se ao cotidiano das práticas no Sistema Único de Saúde (SUS) 
o livro ENTRELACES DO SUS: saberes, fazeres e cuidado em saúde, elabo-
rado pelas mãos ativas dos membros do Grupo de Pesquisa Clínica, Cuidado 
e Gestão em Saúde (GPCLIN), da Universidade Regional do Cariri (URCA). 
A tessitura desse coletivo envolve linhas de pesquisa integradas com o agir 
em saúde. Enfatizam-se estudos voltados para ampliação da clínica, gestão e 
produção subjetiva do cuidado, educação e formação, bem como a gestão par-
ticipativa em saúde. As temáticas são dispostas pelas necessidades e demandas 
do campo, do território e do ensino na saúde.

Estão dispostos três atos, cada um com os tons desse movimento dançante, 
por vezes alegre, outrora criativo, mas sempre resistente! No Ato I, entrelaçam-
-se as evidências para as práticas do cuidado, gestão e educação em saúde. En-
tre os saberes e fazeres cotidianos, expressam-se afetos, grupalidades, situações 
e enfrentamentos adversos em tempos pandêmicos.

No capítulo “Enfermagem, cuidado e espiritualidade: ressignificando as 
práticas de saúde”, dispõe-se uma inovação subjetiva para as relações e práticas 
de cuidado em saúde: a espiritualidade. Em seguida, no capítulo “O profissio-
nal de educação física e a experiência da criação de um Grupo de Práticas Cor-
porais na Atenção Básica”, a criatividade da formação em serviço se expressa 
na grupalidade corporal possível no território da Atenção Básica.

A organização dos serviços de saúde e a potencialidade dos arranjos assis-
tenciais do SUS para a atenção integral está discutida nos capítulos “Da teoria 
à prática: conhecendo o processo de gerenciamento na Atenção Primária à 
Saúde” e “Gestão do cuidado e planejamento participativo no enfrentamento 
das condições crônicas de saúde no SUS: demandas, organização e indicações 
para prática”. Neles evidenciam-se as possíveis intervenções equânimes e ali-
nhadas ao viver social.

As instrumentalidades da análise situacional aos agravos crônicos entoam 
os capítulos “Diabetes mellitus na IX Região de Saúde do Estado de Pernam-
buco: um estudo baseado em dados secundários” e “Hemovigilância e reações 



transfusionais: abordagem epidemiológica no cenário regional do centro-sul 
cearense” como ferramentas para tomada de decisão em saúde. 

Ao integrar políticas, saberes e práticas, no capítulo “Educação Permanente 
em Saúde: Fortalecimento do Conhecimento para Ações dos Agentes de Com-
bate às Endemias” estão apresentados caminhos para enaltercer o trabalho ati-
vo no combate às situações endêmicas.

Nos capítulos “Estratégia de gestão para fortalecer as Redes de Atenção à 
Saúde” e “Programa Saúde na Escola como proposta de integração de saberes e 
práticas em ambientes escolares” se estampam possibilidades estratégicas para 
fazer valer a integração no SUS.

A educação em saúde entrelaçadas nas situações do território estão pre-
sentes nos capítulos “Descentralização das ações para o controle do tabagismo 
na Estratégia Saúde da Família: relato de experiência” e “Processo de trabalho 
da Estratégia Saúde da Família em tempos de pandemia COVID-19”. Nossas 
adversidades, por vezes são resultantes de modos de vida e, outras vezes, pelo 
desequilíbrio global. 

No Ato II, o entrelace permeia a resistência no fazer cotidiano do cuidado e 
afeto, proteção e qualidade assistencial. O movimento dançante da resistência 
expressa-se no enfrentamento das violências, da reprodução e da sexualidade 
humana, política assistencial à gestante e pesquisa na saúde.

Nos capítulos “A prática profissional do enfermeiro frente às mulheres em 
situação de violência” e “O papel do enfermeiro da Atenção Primária à Saúde 
na assistência à mulher vítima de violência” apresentam-se o enfermeiro na 
assistência à mulher vítima de violência, com visão para a identificação, aco-
lhimento, formação de vínculo e empoderamento da mulher para o enfrenta-
mento da problemática. 

Seguindo a vertente, o capítulo “Atuação do Agente Comunitário de Saúde 
frente à violência contra a mulher” coloca a violência diante das compreen-
sões e condutas de uma categoria profissional ímpar no território de cuidados 
da Atenção Primária à Saúde. No capítulo “Violência obstétrica na assistência 
ao parto: conhecimento para enfrentamento pelo Sistema Único de Saúde”, a 
violência obstétrica é identificada nas percepções de mulheres puérperas por 
meio de seus saberes e experiências no parto e nascimento.

O capítulo “Percepções e vivências de acadêmicos do centro-sul cearense 
acerca da reprodução e sexualidade: repercussões para o cuidado em saúde” 
vislumbra discussões acerca da saúde sexual e reprodutiva no universo de 



construção de saberes profissionais. A compreensão dos problemas enfrenta-
dos pelas gestantes em relação ao acesso às consultas do pré-natal é contem-
plada na voz de mulheres no capítulo “A ótica da gestante acerca dos entraves 
do acesso ao pré-natal”. 

O pré-natal é colocado em avaliação concernente à qualidade da assistência 
por meio de um modelo de atenção à saúde no capítulo “Avaliação da quali-
dade da assistência pré-natal e a implementação da Rede Cegonha no interior 
do Ceará à luz do Quality Maternal and Newborn Care”. O capítulo “Uso da 
técnica de grupo focal em pesquisas qualitativas na saúde da criança e do ado-
lescente” evidencia o uso de uma técnica de coleta de dados empregada nos 
estudos de abordagem qualitativa. Espaço de diálogo, reflexão, (re)construção 
de concepções.

No Ato III, exaltam-se os entrelaços da Formação: Educação, Saúde, Tec-
nologia e Interprofisionalidade. Os olhares sobre a formação permeada pela 
inserção de práticas educacionais contemplam a interação ensino-serviço e 
vislumbram o trabalho em saúde conectado pelas tecnologias do cuidado e 
práticas interdisciplinares e interprofissionais, apoioadas pela dialogicidade, 
atitudes, habilidades interpessoais, experiências e espaços de socialização para 
proporcionar mudanças significativas no saber-fazer na saúde.

O capítulo “Cuidar-Gerenciar-Educar: reflexões frente à formação dos 
acadêmicos de Enfermagem” envolve o processo do cuidar-gerenciar-educar 
e suas reflexões sobre a gerência do cuidado na prática cotidiana do trabalho 
em saúde, buscando produzir transformação nas práticas dos profissionais, na 
própria organização do trabalho e na orientação desse caminho, guiados pela 
visão crítica, senso de colaboração e trabalho coletivo, aspectos essenciais nos 
processos de tomada de decisão.

Dando continuidade, o artigo “Vivências e Estágios na realidade do Sistema 
Único de Saúde: reflexões e debates” compartilha a aprendizagem vivencial nos 
campos de estágios por meio de experiências e reflexões partilhadas que contri-
buem na efetivação de práticas interdisciplinares e interprofissionais para os que 
fazem, vivenciam e atuam no SUS, potencializando a integração ensino-serviço 
e os efeitos transformadores entre todos os envolvidos no processo.

Os capítulos “A Extensão Universitária na Formação Integral em Enferma-
gem”, “Práticas de extensão universitária por meio do Projeto Jovens Socorris-
tas: um elo entre a formação em saúde e o Sistema Único de Saúde” e “Projeto 
Canal Saúde On-line na Formação de Juventudes Protagonistas no Sistema 
Único de Saúde” enriquecem  as práticas dos profissionais, docentes e discen-



tes num processo de ação-reflexão-ação, cujo aprendizado mútuo permite a 
ancoragem de novos conhecimentos por meio da interação entre o pensar e 
o fazer. O processo de educação em saúde fomenta práticas colaborativas na 
produção do cuidado em saúde, concebida de forma articulada às demandas 
do SUS e compartilhada por ideais, vivências, opiniões e experiências que pri-
mam pelo diálogo, escuta receptiva e respeito mútuo.

No capítulo “Percepções docentes sobre as Tecnologias Digitais de Infor-
mação e Comunicação (TDIC) na formação em enfermagem”, evidencia-se o 
diálogo dessa ferramenta com as práticas pedagógicas no ensino em enfer-
magem, integrando saberes e criando espaços para aprendizagem inovadora 
e colaborativa, permitindo aproximar as TDIC no processo de formação dos 
profissionais no contexto do SUS, substâncias na promoção da autonomia e na 
capacidade de responder às demandas de cuidado em saúde da população. A 
utilização das ferramentas tecnológicas permite uma interação rápida e eficaz 
na segurança do paciente, conforme destacado no capítulo “Simulação virtual 
para o ensino da segurança do paciente”, promocvendo uma aprendizagem 
significativa, livre de danos ao paciente e envolvendo as práticas pedagógicas 
ao lúdico no processo de ensino e aprendizagem, estratégia promissora capaz 
de atribuir maior significado à construção conjunta do conhecimento.

Refletir e ressignificar as práticas enfatizando a educação e a pesquisa, 
dialogando com as melhores evidências para avaliar a qualidade de vida dos 
acadêmicos de enfermagem e a promoção da saúde no ambiente educacional, 
integram os capítulos “Qualidade de vida na trajetória acadêmica de universi-
tários de enfermagem: um estudo de campo” e “Competências em promoção 
da saúde no ambiente educacional: evidências científicas nas pesquisas da pós-
-graduação no Brasil”, aspectos fundamentais nos discursos e planos de ensino 
que enriquecem o saber profissional e o ser pessoal para melhor interagir e 
difundir o conhecimento. 

O protagonismo compartilhado no processo de ensino e aprendizagem 
se entrelaça no capítulo “Aplicação do Arco de Maguerez para a formação 
interprofissional na saúde: um relato de experiência”, que surge como me-
diador do conhecimento, produzindo uma aprendizagem crítica e eman-
cipatória. E a proposta de trabalho integrado e multiprofissional aflora o 
capítulo “O profissional de educação física na Residência Multiprofissional 
em Saúde Coletiva: vivenciando a formação em uma instituição de longa 
permanência para idosos”, que demonstra o entender e o evoluir de práti-
cas e saberes coletivos em saúde com o propósito de provocar mudanças e 
possibilitar maior eficiência nas ações e serviços ofertados. 



O interlaçar proposto no Ato III – Formação: Educação, Saúde, Tecnologia e 
Interprofisionalidade – fomentam ricas discussões, aprendizados e conhecimen-
tos diversificados, num processo permanente de descoberta de novos meios de 
ensino e aprendizagens, pautados numa prática interprofissional e colaborativa, 
imbuída pelo desejo de um devir, em que se desvela que “não é no silêncio que os 
homens se fazem, mas, na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” (Paulo Freire).

Antonio Germane Alves Pinto

José Adelmo da Silva Filho

Geanne Maria Costa Torres





PREFÁCIO

Entrelaces. É com essa substancial e bela expressão que os autores nos 
apresentam a sua obra. Juntar, laçar, reunir aquilo que de mais forte encon-
tramos no SUS e lhe dá vida e potência: os saberes, fazeres e cuidado em 
saúde. A ideia nos remete a memórias afetivas do abraço, no qual nossos 
corpos estão sempre empreendendo uma incessante busca, ao acolhimento 
tão fundamental aos que adoecem e buscam abrigo e proteção nos cuidados 
profissionais junto ao Sistema Único de Saúde. Vale lembrar que a memória 
não se forma apenas dos registros do passado, ela se atualiza a cada momento 
do presente, dando sentido a tudo com o que nos relacionamos no espaço e 
tempo em que vivemos. Diria que o que nos afetou nas experiências pregres-
sas da nossa existência deixou marcas que agenciam o modo como podemos 
pensar, por exemplo, o que é o cuidado, a educação, as relações, a produção 
da saúde, enfim, a vida que pulsa todo dia no contexto em que vivemos. Nos-
sa subjetividade é uma construção contínua da memória social e afetiva do 
percurso que fazemos no mundo da vida. 

O tema deste livro se instala na nossa existência como um bálsamo que exa-
la aromas de conforto, em um momento de extremo sofrimento para a popula-
ção brasileira, causada pela doença Covid-19, com especial destaque aos traba-
lhadores da saúde. Estes, excessivamente expostos ao coronavírus Sars-Cov-2, 
pela própria natureza do seu trabalho. E seria impossível neste momento não 
escrever sobre esse ataque virulento, de imensas proporções, capaz de revirar o 
planeta e fazer com que se pense uma nova forma de viver.  

A pandemia em curso revela, de um lado, a fragilidade da humanidade, 
que não soube até este momento conviver harmonicamente com o meio am-
biente. Usando e abusando de recursos naturais, destruindo ecossistemas, e 
agredindo com violência o planeta, o ser humano se vê diante de uma crise 
por ele mesmo provocada. Há o esgotamento de um ciclo de desenvolvimento 
com base na atividade predatória da natureza. O estresse a que as populações 
são submetidas pelo sistema produtivo em todas as áreas, que impõe um pro-
cesso de trabalho cada vez com mais intensidade e velocidade, respondendo a 
uma exigência de um suposto crescimento econômico, que leva a que todas as 



pessoas se joguem em uma competitividade insana, trouxe loucura, doença e 

morte. A pandemia nos faz pensar o lugar do humano no mundo, a harmonia 

necessária entre a produção da vida e a natureza. Há um mundo novo a ser 

construído, mais saudável e harmônico. Esse talvez seja o maior desafio que se 

coloca no mundo atual e na expectativa de construção do futuro. 

O ser humano se viu autorizado durante os últimos séculos a destruir a 

natureza em nome do desenvolvimento econômico, porque ele se coloca fora 

da natureza, como se pudesse ser apenas um expectador da bela estética que as 

cenas da vida são capazes de produzir, ou simples usuário dos recursos natu-

rais. No entanto, o humano é natureza, e se esta for morta ou adoecer, ele sofre 

imediata e instantaneamente as consequências e o impacto desses aconteci-

mentos na forma de graves danos. O aparecimento do novo coronavírus não 

deixa de ser a expressão do desequilíbrio brutal entre o humano e a natureza. 

A agressividade do Sars-Cov-2 é tão grande que tivemos que fugir, acuados 

nos escondemos para que esse mortal inimigo não nos pegue. Indefesos, nos 

escondemos na solidão. Paga-se um preço pela ganância, o desenvolvimento 

a qualquer custo, a busca insana pela acumulação de capital sem que isso se 

reverta à preservação da vida.

A questão ambiental está no centro do debate para a constituição de um 

novo mundo pós-pandemia, uma sociedade capaz de proteger a si e as ge-

rações futuras. Xamãs de povos originários, como Davi Kopenawa Yanoma-

mi, no livro “A Queda do Céu”, indígenas que habitam as áreas mais remotas 

desse imenso país, já alertavam que na floresta existem milhares desses seres, 

como o novo coronavírus, capaz de se vingarem contra as agressões impostas 

a terra, águas, florestas e céus. Cientistas do mundo inteiro corroboram com 

a informação de que há muitos vírus habitando as profundezas deste planeta 

que ainda não se revelaram. O desequilíbrio ambiental, o estresse imposto à 

natureza pode fazer com que eles apareçam se vingando dessas agressões. Vale 

a pena levar a sério o que dizem os Xamãs e os cientistas. É hora de pensar 

um novo mundo, a ser construído livre dos sentimentos de posse desmedida, 

acumulação de riqueza infinita, que marca os nossos tempos e o imaginário 

capitalístico que guia o comportamento atual.

Nunca foi tão urgente pensar que a possibilidade em avançar para um novo 

patamar na saúde está relacionado à capacidade de colocar no foco do pen-

samento a fusão do humano com a natureza, e, por outro lado, operar nos 

processos de trabalho e cuidado considerando a diversidade dos cenários, con-



templando, nessa perspectiva, as redes que se formam no âmbito dos serviços 

de saúde, ativadas por movimentos no plano da sociedade e dos afetos.

Diante da grave crise sanitária atual, o SUS tem se mostrado um gigante 

no enfrentamento da pandemia de Covid-19. No limite das suas forças, luta a 

cada dia para salvar vidas, contando com a força heróica dos trabalhadores da 

saúde. Esse sistema, que vem sendo tão atacado e que sofre de crônico desfi-

nanciamento, ainda é capaz de mostrar sua energia e força. São sentimentos 

e propostas como as que constam neste livro, os Entrelaces entre o saber, as 

práticas e a implicação com o cuidado, que dão uma potência extraordinária 

às redes de saúde. Sua micropolítica tem a marca da solidariedade e genero-

sidade, diretrizes que definem a subjetividade dos que cuidam todo dia dessa 

sofrida população, especialmente neste momento. 

É com alegria que vemos este livro como uma árvore frondosa brotar do 

grupo de pesquisa Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN) da Univer-

sidade Regional do Cariri (URCA). Escrito por vários autores, e como diziam 

Deleuze e Guattari na Introdução ao Mil Platôs, se um já são vários, o livro é 

escrito por uma multidão. Multidão de afetos, criados com o movimento dos 

músculos, olhares e relações que são próprios do ato de cuidar. É no encontro 

entre trabalhadores e usuários em que tudo acontece, a sensação de ser aco-

lhido, ter proteção, ser apoiado, não abandonado e ver renascer a esperança. 

O encontro é o lugar onde habita a potência, e é aí que se produzem todos os 

efeitos do cuidado, especialmente o de ativar a vontade de produzir vida em 

cada corpo que sofre. Os afetos positivos aumentam a potência de agir. Nesse 

contexto, o cuidado aparece como algo que é produzido de forma comparti-

lhada, mútua, na relação entre trabalhadores e usuários.

A combinação do desejo como essa força motriz, que nos coloca em mo-

vimento e ativa os trabalhadores para o cuidado e uma potente e cada vez 

mais criativa Rede Básica de saúde, traz para o cenário de construção do SUS 

novas possibilidades. Começam a surgir novos dispositivos capazes de ampliar 

o escopo de atuação da Atenção Básica (AB). Serviços como a Internação Do-

miciliar, Cuidados Intermediários, Cuidados ao fim da vida, entre outros de 

referência territorial e fazendo rede com a APS, são capazes de torná-la mais 

robusta, resolutiva e presente na cena de cuidado. 



Mais do que pensar na Atenção Básica, é necessário trabalhar as comunida-

des, indo direto ao território, lugares de moradia, ativando as relações com as 

pessoas e instruindo-as a se protegerem contra o novo coronavírus. 

É isso o que nos recomentam os médicos do Hospital Papa Giovanni XXII, 
em Bergamo, que foi o epicentro da Covid-19 na região da Lombardia, Itália. 
No limite da exaustão, no pico da epidemia, eles declararam em artigo publica-
do no jornal científico NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, no final de 
abril de 2020, que não adiantava ficar esperando as pessoas doentes chegarem 
ao Hospital, a pandemia seria derrotada era nas comunidades. Tal afirmação, 
vinda de um grupo que enfrentava o pico da pandemia na Itália, convivendo 
com cenas dramáticas de corpos sendo transportados em caminhões do exér-
cito para seu destino, a sepultura, caía como um raio de luz sobre a total escu-
ridão. A grande mídia propagava apenas noticiário centrado em leitos, UTIs 
e respiradores, provocando a quase total invisibilidade dos extremos esforços 
feitos no âmbito da APS. Era necessário recolocar a Atenção Primária no cen-
tro do enfrentamento da pandemia e dos debates que definiam esse combate.

A trajetória da Covid-19 pelo mundo forma evidência de que os países que 
mais investiram no seu enfrentamento, usando os recursos disponíveis na Rede 
Básica de Atenção à Saúde, tiveram melhores resultados. Já em Wuhan, na China, 
onde os cuidados chegaram a ser feitos via acompanhamento de famílias nas suas 
residências, eram verificados, ademais do aspecto do sintoma da doença, a segu-
rança alimentar, a saúde mental e todas as questões envolvendo os sujeitos. Isso 
remetia a cuidar não apenas da doença, mas da pessoa olhando a sua existência 
como um todo. Afinal o corpo não é separado de todo contexto de produção da 
vida cotidiana. 

A experiência de Portugal demonstra também a eficácia da Atenção Básica 
no combate à Covid-19. Sendo um país com baixo número de leitos de UTI e 
uma boa rede de Atenção Primária à Saúde, Portugal lutou com as armas que 
tinha, e eram as melhores, por serem vinculadas aos recursos mais próximos 
das comunidades. Investiu em grande testagem e acompanhamento das pes-
soas nos domicílios e territórios. Deu certo. A curva epidêmica rapidamente 
fez seu pico e caiu abruptamente para índices baixos de contágio, mantendo o 
controle da doença. 

Tais experiências apenas demonstram o que já vínhamos falando sobre a po-
tência da APS, a qual deve ser valorizada e ter investimentos materiais e imateriais 
em conhecimento e tecnologias de cuidado, para ganhar capacidade de intervir 
em problemas agudos e de tamanha dimensão como a pandemia de Covid-19.



Nesse aspecto esta obra é rica em ofertas. Entrelaces propõe discutir muitas 
das dimensões que estão incorporadas ao cuidado realizado a partir da Atenção 
Primária em Saúde. Em geral, discute o cuidado com base no encontro com os 
usuários, os temas da educação permanente, assim como as diversas formas de 
abordagem do trabalho, como a espiritualidade, uma importante dimensão que 
fala diretamente aos afetos. Alguns aspectos da clínica também deve ser sempre 
considerada quando falamos de cuidar.

Entrelaces, laces, redes e o imperativo da micropolítica do encontro. A obra 
é forte e plena ao supor que todas as pessoas relacionam entre si nas cenas de 
cuidado, uma rede entrelaçada em microrredes, que significam ações agenciadas 
por saberes, práticas e implicação com o ato de cuidar. Neste livro os autores 
vão confirmar tal premissa, nos escritos, experiências, formulações, conceitos, 
metáforas. Entrelaces atravessa todas as histórias, formando com elas a ciência 
do cuidado.

Essa ciência do cuidado, da qual falamos aqui, é de um tipo muito especial e, 
às vezes, pouco discutida. Ela traz a dimensão estruturada pelo saber científico e 
uma outra, que diz respeito ao saber do corpo sensível, uma marca tão profunda 
no caso das relações de cuidado. Saber científico acoplado ao saber dos afetos 
formam o que Spinoza propõe como “ciência intuitiva” no Tratado da Reforma 
da Inteligência. Estamos em busca de reconhecimento para essa ciência, formu-
lada no século XVII pelo filósofo, e que vem se afirmando cada vez mais neces-
sária nos tempos atuais. 

A saúde é o lugar do trabalho afetivo, como nos diz Michel Hardt; da amo-
rosidade nas relações com o outro, como nos fala Paulo Freire; da potência de 
afetar e ser afetado construindo mundo nesse movimento, conforme nos propõe 
Spinoza. O entrelaçar permeia a relação entre todas e todos no SUS. Entrelaces é 
a expressão mais acabada da transversalidade das relações em todas as áreas de 
atuação em uma Rede de Saúde.

Saboreiem deste livro!

Boa Leitura!

Túlio Batista Franco
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