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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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CAPÍTULO 1
ENFERMAGEM, CUIDADO E ESPIRITUALIDADE: 

RESSIGNIFICANDO AS PRÁTICAS DE SAÚDE 

Vinícius Rodrigues de Oliveira

 Maria Luiza Santos Ferreira

João Paulo Xavier Silva

INTRODUÇÃO

Emerge na contemporaneidade a necessidade de refletir e ressignificar as 
práticas de saúde frente às múltiplas demandas que se apresentam pelos sujei-
tos no processo saúde-doença. A abordagem técnico-assistencial gerida pelos 
profissionais da saúde, principalmente por enfermeiros, tem experienciado 
inferir sobre elementos que estão para além do corpo físico, contemplando 
também a subjetividade e as dimensões mais particulares do sujeito. Nessa 
conjuntura, a espiritualidade ganha terreno fértil no espaço do cuidado e exige 
um debruçar-se sobre teoria e prática.

Ao elaborarmos um breve resgate histórico, é reconhecido que o cuida-
do sempre esteve presente no seio da sociedade, porém, por muito tempo foi 
realizado de forma empírica e associado à caridade e a instituições religiosas. 
Com o passar do tempo, quando começou a ser ensinada formalmente, as as-
pirantes à profissão de enfermagem necessitavam estar de acordo com uma 
série de preceitos morais exigidos na época, que frequentemente relaciona-
vam-se a aspectos religiosos. Posteriormente, o ensino era guiado pelos médi-
cos, no qual alunos eram recrutados para obedecerem às suas ordens, atuando 
apenas como seus auxiliares. Assim, a enfermagem foi fortemente impactada 
pelo modelo médico hegemônico, que traz em seu viés uma proposição de cui-
dado centrado na enfermidade e fragmentação do sujeito (AMENDOEIRA, 
2006; SERRA, 2008). 

Com o desenvolvimento de um corpo próprio de conhecimento, a enfer-
magem se consolidou como uma ciência, conquista essa que ocorre a partir do 
momento em que são repensados os modos de prestar assistência e o cuidado 
passa a ser baseado em estudos e evidências científicas. As teorias de enferma-

Doi: 10.35260/87429199p.25-36.2020
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gem foram fundamentais para aquisição desse status, pois organizam e siste-
matizam o cuidado, respaldando o agir profissional e realçando necessidades 
do cliente (REIS et al., 2016).  

Os currículos de enfermagem também foram se remodelando de modo a 
abrigar conteúdos com base na formação integral do profissional e das no-
vas demandas da sociedade atual. No entanto, nem todas as temáticas foram 
incluídas nesse processo formativo do profissional de saúde, a exemplo a es-
piritualidade, que está ganhando espaço nas pesquisas e na grade curricular 
devido a resultados obtidos na prática clínica relacionados a sua adoção no 
cuidado de enfermagem (SILVA, 2017; EVANGELISTA et al., 2016).

No que concerne às teorias de enfermagem, contribuíram para que a enfer-
magem se apropriasse de saberes próprios, afastando-se das práticas não hu-
manitárias que se arraigaram em outras profissões. Além disso, o cenário polí-
tico social impactou fortemente a assistência à saúde e, assim, o cliente passou 
a ser visto de forma humanizada e entendido como um complexo. Esses ideais 
se avivam principalmente em quatro teorias de enfermagem, são elas:  Teoria 
humanística, de Patterson e Zderad  (1960);  Teoria holística, de Levine (1967);  
Teoria das Necessidades Humanas Básicas, de Horta (1970); e  a Teoria do Cui-
dado Transpessoal, de Watson (1975-1979) (FERTONANI et al., 2015).  

Essa última está intimamente ligada ao propósito dessa reflexão, pois se 
aprofunda em questões mais próximas à integralidade do ser, como é o caso 
da espiritualidade. Watson ancora sua tese na perspectiva da relação enfermei-
ro-cliente, não se limitando a procedimentos e técnicas. Propõe um processo 
empático baseado no carinho e confiança, em que a assistência está para além 
do cuidado físico, atentando-se aos preceitos, sentimentos, crenças e atitudes 
dos indivíduos, entendendo que esses fatores impactam na recuperação da 
saúde (ROCHA; PEREIRA; SILVA, 2018; MENDONÇA et al., 2018).   

Além da abordagem nas teorias de enfermagem, a ligação entre espirituali-
dade e saúde tem sido reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
desde 1988, quando inicia estudos sobre a espiritualidade e, posteriormente, 
a incorpora como parte multidimensional do cuidado em saúde. Nessa pers-
pectiva pode referir-se à espiritualidade como uma forma de transcendência 
da matéria, por meio da relação estreita entre o sujeito e o que este considera 
divino, em um contato que promove bem-estar e gera sentimentos positivos na 
vida humana (PEDRÃO; BERESIN, 2010; BOFF, 2001).
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Por muito tempo a espiritualidade esteve relacionada à religiosidade. Po-
rém, com os crescentes estudos na área, tem se entendido que esses termos são 
independentes e que ambos têm forte impacto na saúde. Dessa maneira, cabe 
destacar que religiosidade se trata da manifestação da fé, estando diretamente 
ligada aos aspectos palpáveis relacionados à crença, que se manifestam por 
meio de rituais específicos para cada religião (KOENIG et al., 2012).

Sob outra perspectiva, a espiritualidade envolve questões relacionadas ao 
sentido da vida e à razão de viver, sendo inerente a todo ser humano. É pro-
motora da consciência de si e de uma consciência superior, sendo geradora de 
força e de transcendência. Corresponde, assim, a uma experiência que engloba 
o domínio existencial e a essência do que é ser humano, produzindo compor-
tamentos e sentimentos de esperança, amor e fé, fornecendo um significado 
para a vida (MENDONÇA et al., 2018).         

Dessa maneira, a compreensão de espiritualidade aqui desenvolvida cor-
robora com o pensamento de Victor Frankl (2010), traduzindo o processo da 
espiritualidade em autotranscedência, processo este que corresponde à capaci-
dade singular do sujeito em superar a si próprio no encontro de significados e 
sentidos para a sua existência.

Mesmo que as discussões acerca da espiritualidade e sua interação na saú-
de sejam uma temática aparentemente nova, o aspecto espiritual é uma parte 
intrínseca ao ser humano, portanto, sempre esteve presente em seu processo 
saúde-doença, mesmo quando não era explorado cientificamente. É a partir 
dessa compreensão que consideramos a reflexão aqui proposta inserida num 
contexto teórico atemporal. 

Em linhas gerais, a espiritualidade, alvo de interesse neste ensaio, é ineren-
te a todo ser humano, elevando-o para além do seu universo e colocando-o 
frente às suas questões mais profundas, no intento de encontrar respostas às 
perguntas existenciais: De onde vim? Para onde vou? Qual o sentido da minha 
vida? Por que isso aconteceu comigo? Nesse entremeio, denota-se a questão 
fundamental do homem contemporâneo: a busca de sentido.

Desse modo, é extremamente relevante o entendimento da espirituali-
dade nos processos que permeiam a saúde, principalmente por parte dos 
profissionais da área. Assim, objetiva-se refletir sobre a abordagem da 
espiritualidade no cuidado de enfermagem.   
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MÉTODO

Trata-se de um ensaio teórico-reflexivo, cujo percurso metodológico ini-
cia-se com a busca de referenciais teóricos pertinentes através da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS). Para tanto, foram usados os DeCS (Descritores em 
Ciência da Saúde) “espiritualidade”, “cuidado de enfermagem”, “enfermagem” 
e, em seguida, foram aplicados os critérios de elegibilidade, sendo os estudos 
utilizados para embasar esse trabalho artigos publicados nos últimos 5 anos, 
nos idiomas português, inglês e espanhol, tendo como assunto principal espi-
ritualidade, cuidado de enfermagem, qualidade de vida, relação enfermeiro-
-cliente, terapias espirituais e enfermagem.

Após essa filtragem, os artigos encontrados passaram por uma análise, sen-
do excluídos os estudos que, apesar de se enquadrarem dentro dos critérios 
de inclusão, necessitavam de pagamento para o acesso, eram repetidos ou não 
apresentavam pertinência com o objetivo deste estudo.

Por fim, esta reflexão teórica se debruçou sobre a leitura minuciosa de 15 
publicações que embasaram este trabalho. Para guiá-lo e mantê-lo fidedigno 
ao objetivo, estabeleceu-se a seguinte questão norteadora: de que modo a in-
terlocução entre a espiritualidade e o cuidado de enfermagem vem sendo dis-
cutida na literatura da saúde?

Fluxograma 1 – Levantamento das referências na BVS

.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É inegável que a enfermagem atua ativa e significativamente nas práticas 
de saúde aplicadas no corpo social, ocupando uma posição de destaque, e essa 
atuação materializa-se primordialmente por meio do cuidado, que repousa so-
bre uma visão holística e não apenas tecnicista. Tendo um olhar voltado para 
os diversos aspectos da vida humana (biológico, social, psicológico, cultural 
e espiritual), essa ciência entende que o cuidado deve ser prestado de acordo 
com as necessidades do cliente (SANTOS et al., 2018 b). 

Ninguém melhor para atender as necessidades dos clientes do que aqueles 
que estão próximos, os enfermeiros. Por isso o entendimento por parte desses 
profissionais é de grande valia, tanto para afirmar o processo de humanização 
como para alcançar melhora na condição de saúde do cliente. 

Nesse âmbito, o termo coping religioso e espiritual (CRE) traduz-se como a 
forma de enfrentamento das adversidades e episódios estressantes (a exemplo, 
uma enfermidade), por meio da religiosidade e da espiritualidade (BORGES; 
SANTOS; PINHEIRO, 2015; RIBEIRO; CAMPOS; ANJOS, 2019). 

O enfermeiro deve estar habituado a realizar o cuidado espiritual assim 
como realiza procedimentos de cunho técnico, porém essa ainda é uma reali-
dade distante, pois no cenário da assistência prevalece a figura de profissionais 
inaptos a fornecer apoio espiritual. Apesar de reconhecerem os benefícios das 
práticas espirituais no contexto de saúde, os enfermeiros não as executam, e a 
maioria deles julga que essa reponsabilidade deve ser atribuída a outros pro-
fissionais (MACIEL et al., 2018; DEMIRBAG; OZKA, 2018; VILELA, 2017). .   

É válido destacar que a assistência espiritual reforça a autonomia e o cresci-
mento pessoal dos profissionais de enfermagem, pois ele independe de outros 
profissionais, e dessa forma o enfermeiro não está preso a prescrições, podendo 
analisar e decidir o momento ideal para iniciar essa assistência. Outros estudos 
demostram que, quando os enfermeiros conhecem e valorizam o conjunto de 
crenças dos clientes, conseguem melhor aderência terapêutica, como também 
bons resultados das intervenções. Assim urge um questionamento: por que, ape-
sar de tantos benefícios, os enfermeiros assistenciais não aplicam a espiritualida-
de em seu trabalho? (ALVARADO-VALLE et al., 2018; SANTOS et al., 2018a). 
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A abordagem da espiritualidade na assistência de enfermagem ainda é pou-
co explorada, isso não se dá apenas por um aspecto isolado, mas por uma 
série deles, sendo o mais citado a formação, em que não há identificação da 
relevância da espiritualidade/religiosidade no contexto humano. Essa visão 
perpassa fases e progride para a universidade, que, apesar de ser palco para 
inúmeras discussões, ainda é frágil quanto à inclusão da espiritualidade em 
seu programa de ensino. Outro fator recorrente é a sobrecarga de trabalho 
que recai sobre profissionais, e associada com a falta de capacitação e a dificul-
dade de estabelecer relações sólidas com o cliente, são fatores que agravam a 
situação (MACIEL et al., 2018; SANTOS et al., 2018b; TAVARES et al., 2018; 
VILELA, 2017). 

Outra questão que permeia a abordagem dos elementos espirituais na as-
sistência é a forma como o profissional vivencia a própria espiritualidade, sua 
posição de aplicar ou não esses elementos no cuidado, sofrendo influência de 
experiências pessoais do cliente. Não surpreende, portanto, que, mesmo entre 
aqueles enfermeiros que sabem a diferença que se tem no atendimento a de-
pender dos aspectos religiosos e espirituais dos clientes, existem aqueles que se 
sentem poucos preparados sobre em qual momento e de que forma abordar tais 
aspectos, e o que é importante perguntar. Geralmente a abordagem limita-se a 
indagar ao cliente, durante a anamnese, qual é sua religião, caso tenha, como é 
repassado durante a graduação, ou atrelada ao grau de religiosidade e/ou espiri-
tualidade do profissional (COOPER et al., 2019; PINTO; FALCÃO, 2020).

Apesar de todos esses fatores supracitados dificultarem a realização do su-
porte espiritual, as taxonomias de enfermagem North American Nursing Diag-
nosis Association (NANDA), Nursing Interventions Classification (NIC) e Nur-
sing Outcomes Classification (NOC) reconhecem o sentido da espiritualidade 
na assistência e apresentam diagnósticos e intervenções quanto à temática, 
que podem ser úteis ao enfermeiro em seu processo de trabalho, ajudando-o a 
implementar um melhor plano terapêutico. No entanto, o cuidado relaciona-
do ao aspecto psicoespiritual quase não aparece nos registros de enfermagem 
(IENNE; FERNANDES; PUGGINA, 2018; MENDONÇA et al., 2018; SILVA; 
DOMINGUES, 2018). 

Mesmo com o auxílio das taxonomias é preciso que o profissional identifi-
que o momento ideal para realizar a abordagem do cliente. Um estudo recen-
temente publicado mostrou como intervenções de enfermagem relacionadas 
ao sofrimento espiritual e o aconselhamento podem ser aplicados, trazendo 
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benefícios na qualidade de vida do cliente (SILVA; DOMINGUES, 2018; IEN-
NE; FERNANDES; PUGGINA, 2018).

O processo de adoecimento é sempre complicado, não apenas para o clien-
te, mas também para seus familiares. É um momento de dúvidas e angústias, 
sendo extremamente relevante que o enfermeiro desenvolva um cuidado guia-
do pelas necessidades individuais, que nem sempre são uma carência biológi-
ca, mas podem ser de outro aspecto, e isso melhora a relação cliente-enfermei-
ro, pois este se sente assistido em sua completude (DEMIRBAG; OZKA, 2018; 
RIBEIRO; CAMPOS; ANJOS, 2019). 

A teoria transpessoal aponta a importância das relações empáticas no de-
senvolvimento do cuidado e da espiritualidade, tanto a relação do suejeito para 
consigo, quanto sua interação com o outro e o ambiente. Por meio de seu en-
tendimento, ocorre uma imersão de conhecimento científico e humanístico 
nos fazendo refletir e permitindo autoconhecimento e reconhecimento das 
necessidades humanas, não apenas físicas, e tais atitudes implicam em um 
crescimento pessoal e profissional (ALVARADO-VALLE et al., 2018; ZAVA-
LA-PÉREZ et al., 2014).

Dada a importância da temática espiritualidade e suas implicações para 
a saúde física e mental, é necessária a criação de estratégias pedagógicas re-
buscadas, metodologicamente eficientes e adequadas ao contexto da formação 
profissional na saúde, que venham a potencializar a abordagem da espiritua-
lidade no âmbito da assistência prestada no Sistema Único de Saúde (SUS) 
(AGUIAR, CAZELLA, COSTA, 2017).

Essa abordagem é uma maneira de aproximação e melhor atendimento da 
população, o que pode ser considerado essencial para propiciar a empatia na 
relação profissional/cliente e a conformidade do equilíbrio entre as dimensões 
do ser humano, tendo repercussão direta sobre a qualidade assistencial ofere-
cida. Deve-se, no âmbito do sistema de saúde, reconhecer que a espiritualidade 
tem sido caracterizada como recurso que ajuda na vivência das particularida-
des e acontecimentos traumáticos do cotidiano, como nos casos de debilidade 
e hospitalização (OLIVEIRA; SANTOS; YARID, 2018). 

Na literatura científica, um exemplo clássico que reafirma a legitimidade 
e relevância da abordagem espiritual no cuidado em saúde no âmbito do SUS 
é o enfrentamento nos casos de pessoas acometidas por doenças crônicas, 
em destaque as patologias como o câncer e a Síndrome da Imunodeficiência 
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Adquirida (Aids). Nesse processo, os estudos apontam melhor enfretamento 
e maior bem-estar psicológico dos clientes que são incentivados e receberem 
a assistência espiritual (OLIVEIRA; QUELUZ, 2016; PINHO et al., 2017)

Ademais, a espiritualidade favorece o bem viver mediante a  manutenção 
da qualidade de vida de pessoas não saudáveis frente às dificuldades impostas 
pela doença. Pode-se também associá-la à perspectiva do bem morrer, pois, 
segundo Evangelista et. al (2016), a inclusão da espiritualidade como uma prá-
tica de cuidado paliativo torna o processo de morte menos doloroso, mais 
aceitável e digno. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Refletimos que o cuidado espiritual tem sua importância reconhecida, seja 
pelos crescentes estudos, pelos próprios profissionais ou órgãos de saúde. Po-
rém, sua aplicação na prática cotidiana dos enfermeiros ainda se expressa timi-
damente, necessitando de estratégias que se iniciem desde a graduação, como 
a inclusão da temática no processo formativo do enfermeiro.

A inclusão da espiritualidade na assistência em saúde é símbolo do rompi-
mento com o modelo biomédico, que escravizou por muito tempo as ciências 
da saúde em um cenário de pouco diálogo com todas as dimensões do ser 
humano. Além disso, fortalece a assistência holística ao cliente, reforçando 
ainda um dos princípios doutrinários do SUS, a integralidade. 

Destarte, as incursões aqui realizadas acerca da espiritualidade no contexto 
das ciências da saúde refletem para um horizonte de maiores desdobramentos 
no cenário do SUS, seja na perspectiva do incremento da produção científica 
que trate da temática como objeto de estudo, seja na perspectiva de prover 
caminhos e possibilidades para uma prática assistencial verdadeiramente im-
plicada com o cuidado holístico em saúde.

Sendo assim, espera-se que este estudo desperte uma reflexão crítica nos 
profissionais de enfermagem e em seus leitores acerca do cuidado espiritual 
para que tenham autonomia, e não apenas para reconhecerem os benefícios da 
abordagem espiritual no cuidado, mas para agirem na perspectiva da promo-
çãoum cuidado integral.

Torna-se relevante criar espaços para discutir e esclarecer aspectos voltados 
à espiritualidade humana e, por conseguinte, o seu reconhecimento no âmbito 
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da assistência de enfermagem. Sugere-se, desse modo, a realização de mais 
estudos, de caráter empírico e teórico, que versem sobre as interfaces entre 
espiritualidade, cuidado e enfermagem no intuito de elucidar estratégias quan-
to a sua aplicabilidade.
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INTRODUÇÃO

Na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a temática Promoção da 
Saúde (PS) é considerada uma estratégia resolutiva para as necessidades e de-
mandas de saúde da população, mediante o uso de diferentes tecnologias e 
abordagens de cuidado individual e coletivo, por meio de habilidades das equi-
pes de saúde para promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, prote-
ção e recuperação da saúde e redução de danos (BRASIL, 2017). 

Devido a um novo olhar sobre o conceito de saúde, mudanças vêm aconte-
cendo dentro das políticas do Sistema Único de Saúde (SUS), onde as ações de 
PS na Atenção Básica (AB) denotam uma ampla possibilidade de intervenção 
por intermédio de temas de relevância geral para a sociedade, como alimentação 
adequada e saudável, práticas corporais e atividade física, promoção da mobili-
dade segura e sustentável, promoção da cultura de paz e de direitos humanos, 
promoção do desenvolvimento sustentável, dentre outros (SCABAR, 2014). 

A implantação de ações de promoção da saúde relacionadas à prática de 
atividade física vem sendo cada vez mais frequentes em Unidades Básicas de 
Saúdes (UBS), porém, muitas delas só são implantadas onde existem Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (NASF), que incluem a presença do Profissional 
de Educação Física (PEF) na equipe multiprofissional, com ações de caráter 
educativo e de promoção da saúde (BRASIL, 2008). A EF é relacionada entre 

Doi: 10.35260/87429199p.37-48.2020



38

Entrelaces do SUS 

as categorias da área da saúde mediante plenário do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), e conferidas pelas suas competências regimentais e promulgadas 
em legislação específica (XAVIER; KNUTH, 2016).

Na AB, ações do PEF estão além das Práticas Corporais (PC), podendo 
cooperar para a organização de grupos de profissionais de saúde, de gestantes, 
de pessoas com transtornos mentais ou doenças crônicas, dentre outros. A 
formação de grupos contribui para o desenvolvimento de ações de educação 
em saúde, na otimização e preservação de espaços públicos e comunitários, na 
participação social e política quanto aos direitos à saúde, além do fortaleci-
mento do trabalho em equipe (SILVA et al., 2009).

O Ministério da Saúde tem constituído um amplo entendimento em rela-
ção às possibilidades de atuação do PEF, justificando a recente valorização 
desses profissionais no campo da saúde e a sua inserção na operacionalização 
das políticas públicas de saúde, em especial nas que visam à promoção da saú-
de e nos Programas de Residência Multiprofissional (SCABAR, 2014). A pre-
sença do PEF em uma equipe multiprofissional no SUS vem atrelada de saberes 
e práticas, e “acredita-se na capacidade de operar transfigurações nos modelos 
tradicionais de atenção e acolhimento” (CECCIM; BILIBIO, 2007).

Fomentando os novos modelos de cuidado atrelados ao processo de forma-
ção na saúde, são instituídos os programas de Residência Multiprofissional em 
Saúde, criados a partir da promulgação da Lei n° 11.129/2005 e orientados 
pelos princípios e diretrizes do SUS, a partir das necessidades e realidades lo-
cais e regionais, que têm nas suas diversas possibilidades de intervenção a va-
lorização dos saberes prévios, populares e históricos do território onde estão 
inseridos (BRASIL, 2005).

Na mesma direção dessas importantes conquistas para a saúde pública no 
Brasil, surge na Região do Cariri cearense a Residência Multiprofissional em 
Saúde Coletiva (RMSC), da Universidade Regional do Cariri (URCA), que 
atua na AB e tem, entre seus profissionais residentes, o PEF como potenciali-
zador da promoção da saúde por meio das PC e hábitos saudáveis. Assim, o 
objetivo deste estudo é relatar a experiência de um Profissional de Educação 
Física com a criação de um grupo de práticas corporais na atenção básica. 



39

O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A EXPERIÊNCIA DA CRIAÇÃO DE UM GRUPO 
DE PRÁTICAS CORPORAIS NA ATENÇÃO BÁSICA 

MÉTODO

Este trabalho faz parte de um projeto maior, que foi aprovado no Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos, da URCA, sob parecer Nº. 
18267519.8.0000.5055. Trata-se de um relato de experiência, de caráter descri-
tivo, sobre a implantação de um grupo de PC na AB, por meio da RMSC, na 
UBS Dr. José Ribeiro da Cruz, localizada na cidade de Crato - Ceará.

O Programa da RMSC desenvolve trabalhos dentro de eixos que compõem 
o quadrilátero da formação para a área da saúde: atenção, gestão, educação 
permanente e controle social (CECCIM; FEUERWERKER, 2004). No primei-
ro ano, os residentes realizam atividades dentro de um território específico em 
conjunto com diferentes categorias profissionais: Biólogo, Fisioterapeuta, En-
fermeiro, Farmacêutico, Nutricionista e Profissional de Educação Física.

A implantação do projeto teve início no mês de março de 2018, concomi-
tante à inserção dos residentes no cenário de prática da UBS. O grupo foi de-
nominado Projeto de Olho no Ponteiro (POP), tendo como foco as práticas de 
promoção da saúde com pessoas com sobrepeso e obesidade na AB. O grupo 
tem cadastrado um total de trinta participantes, todas do sexo feminino, com 
idade entre 40 e 85 anos. As integrantes do projeto são acompanhadas pela 
equipe de Residentes e pela equipe da UBS, vinculada ao território. 

O relato apresenta as experiências desenvolvidas no primeiro ano de ativi-
dades no POP. Para facilitar a compreensão, situam-se as informações do rela-
to divididas em duas categorias: a Categoria 1: Conhecendo o projeto de Olho 
no Ponteiro; e a Categoria 2: Experiências do projeto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conhecendo o Projeto de Olho no Ponteiro

O POP surgiu no contexto da AB mediante a iniciativa de um PEF e de 
residentes da RMSC, após aproximações com o território. Durante o pro-
cesso de territorialização, consulta no cadastro individual do e-SUS e nos 
prontuários, percebeu-se que muitos usuários tinham prevalência de 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), principalmente, sobrepe-
so e obesidade. A respectiva área não possui o apoio matricial do NASF, 
inferindo-se que a população de cobertura da UBS não pode contar com a 
assistência de profissionais nutricionistas e PEF.
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A construção do projeto surgiu da necessidade de ofertar práticas educati-
vas que estimulassem a adoção de hábitos saudáveis de vida, favorecendo a 
mudança desse cenário epidemiológico. No contexto da AB, os programas de 
PC têm proporcionado resultados significativos sobre as variáveis relacionadas 
à saúde, como o aumento do nível de AF, melhora na aptidão e percepção de 
saúde, e aspectos da esfera psicossocial, dentre elas a socialização, afetividade 
e cooperação (BECHER et al., 2016).

O POP surgiu da credibilidade de que na AB, em especial o cenário da UBS, 
haja um ambiente favorável para implementação de atividades de promoção 
da saúde que, aliadas ao tratamento especializado, poderia contribuir para o 
bem-estar e a qualidade de vida da população. Seu objetivo principal é oferecer 
ações de prevenção de doenças e agravos e promoção da saúde por intermédio 
das PC e da educação em saúde, empoderando o usuário para compreensão e 
adoção de hábitos saudáveis de vida. Para Moretti et al. (2009), incorporar 
hábitos e buscar por uma vida saudável no cotidiano do ser humano ainda é 
um desafio cultural a ser superado, sendo as estratégias e as ações de promoção 
de saúde um dos grandes desafios para tal setor. 

Dessa forma, é possível aferir que a participação de pessoas de diferentes 
faixas etárias em grupos sociais, especialmente naqueles que têm a finalidade 
as PC, favorece maior ocorrência de encontros afetivos, ampliação e possibili-
dades da contínua busca por uma vida mais saudável, repercutindo em mais 
qualidade de vida (ANDRADE et al., 2014).

O POP está vinculado à UBS e aos profissionais de saúde, de modo que 
existe um fluxo para que as usuárias cheguem até o projeto. Ao realizar atendi-
mento com o médico ou enfermeiro, a usuária que apresentou condições clíni-
cas como DCNT foi encaminhada para o projeto. Na ocasião, o médico avaliou 
e atestou as condições das usuárias para a participação nas atividades do pro-
jeto, ou pelo menos as que exigissem da usuária maior esforço físico.

Outro fluxo possível entre os usuários e o POP ocorreu por meio dos Agen-
tes Comunitárias de Saúde, que, mediante o conhecimento sobre as condições 
de saúde e da necessidade de intervenção, passavam informações sobre o POP, 
ressaltando os objetivos e a sua importância para a saúde no território.

Após o encaminhamento do usuário para o POP, o PEF realizava o acolhi-
mento e avaliava os aspectos do cotidiano, hábitos de vida e variáveis específi-
cas sobre PC e atividade física, além de verificar os prontuários para uma 
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análise mais criteriosa das condições de saúde do paciente e as possíveis inter-
venções já adotadas. Ao fim dessa etapa, as usuárias eram encaminhadas para 
integrar o grupo e participar das atividades oferecidas.

Um dos principais destaques dessa ação conjunta entre a equipe da UBS e pro-
fissionais do RMSC foi a construção de uma espécie de rede de cuidado, com a 
utilização de um fluxo de referência e contrarreferência, incluindo o compartilha-
mento de casos e discussões relacionadas aos usuários participantes do projeto. 

Destaca-se, então, a importância da interprofissionalidade para o fortaleci-
mento da assistência à saúde a partir da AB, compreendendo principalmente o 
compartilhamento e a ressignificação das práticas, conceitos e métodos de 
atuação, concentrando a atenção no usuário de modo integral. É, portanto, 
uma proposta da política de saúde em comportar as inter-relações para a com-
preensão ampliada das necessidades, interesses da sociedade, podendo impli-
car tanto no processo de formação quanto nos modos de gestão dos sistemas 
de saúde pública (BRASIL, 2008; SOUZA, 1999).

O trabalho em equipe no contexto da AB promove a divisão de responsabilida-
des, garantindo que o olhar de todos os profissionais seja considerado no momen-
to de realizar o cuidado, tendo como objetivo principal promover a integralidade e 
a qualidade dos serviços e ações prestadas (ARAUJO; ROCHA, 2007). 

Reflexões e potencialidades no projeto

Antes do início das atividades do projeto, as usuárias passam por uma avalia-
ção criteriosa de caráter multivariável, incluindo aspectos voltados para anam-
nese socioeconômica e clínica, composição corporal, testes funcionais (RIKLI; 
JONES, 1999) e avaliação nutricional. Esses protocolos de avaliação são repeti-
dos durante períodos pré-determinados para acompanhamento dos resultados 
na intervenção, servindo como base para o desenvolvimento de pesquisas. 

As intervenções desenvolvidas ocorrem por meio de PC, como ginástica 
aeróbica, laboral, localizada, ritmos, alongamentos, terapia manual, atividade 
de relaxamento e práticas integrativas. As atividades corporais são realizadas 
no espaço de uma escola da rede pública, localizada ao lado da UBS, e o pro-
grama ocorre em três dias da semana, com duração de 50 minutos.
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A prática regular de atividade física, aliada a outras estratégias, como a reedu-
cação alimentar, pode promover mudanças nos hábitos alimentares e de comba-
te ao sedentarismo em pessoas com obesidade, incluindo melhora nas variáveis 
antropométricas (PANATTO et al., 2019). Por essa razão, o projeto tem como 
objetivos principais a promoção das PCs e AFs e da educação em saúde.

Dentro do projeto as participantes realizam PC dentro de suas limitações e 
especificidades, bem como são estimuladas a mudanças de comportamentos 
em sua vida diária para prevenir o sedentarismo. Busca-se uma conscientiza-
ção por parte delas sobre a importância da adoção desses hábitos saudáveis, 
contudo, sem esquecer a realidade em que vivem.

Um estilo de vida sedentário geralmente está relacionado a fatores de riscos 
para a saúde do indivíduo, dentre elas as doenças coronarianas e cardiovascu-
lares (SILVA et al., 2010). Com isso, faz-se necessário que diferentes ambientes 
e profissionais estimulem os hábitos saudáveis com finalidade de prevenir 
agravos e doenças associadas à inatividade física.

As atividades de educação em saúde partem da compreensão de que é ne-
cessário ir para além do movimentar-se e, para isso, são desenvolvidas rodas 
de conversa, palestras e oficinas onde são tratados temas como alimentação 
saudável, estilo de vida, obesidade, atividade física e saúde. As usuárias tam-
bém possuem autonomia para apontar quais temas desejam conhecer. 

Nesse espaço de educação em saúde acontece a interação entre os conheci-
mentos populares e o conhecimento científico por  meio de jogos educativos, 
cordéis, painéis demonstrativos, dinâmicas, panfletos e cartilhas, favorecendo 
a troca de saberes e práticas e garantindo uma aprendizagem significativa. 

As ações de educação em saúde empoderam as usuárias sobre os processos 
de saúde-doença e os fatores que os influenciam. O envolvimento da comunida-
de permite uma reflexão crítica sobre seu território, seus hábitos de vida e, de 
modo geral, sobre os aspectos determinantes e condicionantes da saúde. Possibi-
lita a autonomia e a emancipação enquanto sujeitos capazes de co-participar nos 
processos de cuidado individual, familiar e coletivo (MACHADO et al., 2007). 

As intervenções do PEF no contexto da AB devem extrapolar os limites do 
saber fazer ou do movimento, e considerar a importância de fomentar a auto-
nomia das usuárias sobre seus hábitos e práticas do cotidiano, tornando-as um 
sujeito que sabe fazer, sabe pensar e sabe sentir (KUNZ, 2004). 
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Nesse contexto, limitar as PC à simples prática do movimento desconsidera 
aspectos importantes relacionados a elas. Por exemplo, a abordagem sobre te-
mas como a concepção hegemônica de corpo, a influência da mídia sobre a 
corporeidade, as relações de gênero, o direito ao acesso à prática de esportes e 
lazer, valorização das PC culturalmente enraizadas no território, dentre outras 
(BRASIL, 2009). 

Carvalho (2006) reforça que as PC ganharam espaço nas UBS especialmen-
te a partir do Programa Saúde da Família, do NASF e dos programas de resi-
dências multiprofissionais em saúde. Grande parte dessas iniciativas ainda 
privilegia a atividade física (caminhada, ginástica) e deixa de lado outras di-
mensões da relação entre o profissional de saúde e a comunidade.

Portanto, a intervenção do PEF neste projeto considera a relevância do 
conceito ampliado de saúde, não limitando sua visão apenas sob a ótica da 
forma física ou da doença em si, mas do sujeito em sua totalidade, seja de 
modo espiritual, social e emocional. 

Entre as atividades desenvolvidas no projeto estão as Práticas Integrativas e 
Complementares (PIC), como a biodança, as danças circulares e a meditação. 
A apropriação dessas práticas parte da ideia de provocar mudança na com-
preensão do próprio usuário, no que diz respeito às PC e AF na perspectiva da 
integralidade, entendendo as suas influências no seu bem-estar psicológico, 
emocional e físico (LIMA et al., 2014).

As PICs, com ênfase nos princípios filosóficos e culturais das práticas, têm 
produzido ótima satisfação no grupo, sendo bem aceitas e de fácil aplicação. 
Um dos principais resultados observados tem sido a melhora nas relações in-
terpessoais dos participantes, o fortalecimento dos vínculos e da escuta. Para 
Lima (2014), as PICs favorecem o empoderamento do indivíduo, na direção de 
um maior controle sobre sua própria vida, melhorando a autoestima e se res-
ponsabilizando por sua vida e saúde. 

Muitas atividades desenvolvidas dentro deste projeto fortalecem o vínculo 
entre profissionais e usuárias. A exemplo disso, ocorrem periodicamente ativida-
des de lazer em outros espaços, que vão além dos muros da UBS e do território, 
como as trilhas, visitas a balneários e clubes, visitas a templos religiosos e outras. 

Uma das potencialidades despertadas pelo projeto foi o fortalecimento de 
um grupo de mobilização social, que funciona como uma espécie de Conselho 
Local de Saúde, onde problemáticas do território são discutidas e analisadas 
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pelos usuários, profissionais da UBS e, quando necessário, pela gestão munici-
pal de saúde. Esse processo atende a um dos princípios do SUS e das diretrizes 
para atuação do PEF na atenção básica, que é “fortalecer o controle social na 
saúde e a organização comunitária como princípios de participação políticas 
nas decisões afetas à comunidade ou população local” (BRASIL, 2009, p.147).

Outro fator importante desencadeado no projeto foi uma nova visão sobre 
o PEF partir da ótica dos demais profissionais da AB e das usuárias, passando 
a compreender de maneira mais clara como este pode intervir com base em 
princípios éticos e humanos, oferecendo serviços com objetivos traçados, pro-
cessos avaliativos e, principalmente, pautado em uma visão integral dos sujei-
tos, indo para além do movimento e dos aspectos biofisiológico. 

Em um estudo de Loch et al. (2011), os demais profissionais relatam que 
a inserção do PEF na AB contribui tanto para a profissão quanto para o ser-
viço de saúde. Tem-se a oportunidade de interagir e trocar informações com 
outras categorias profissionais, além de incentivar a população a um estilo de 
vida saudável.

Este trabalho desenvolvido com protagonismo do PEF na AB à saúde, por 
intermédio do RMSC, demonstra, de forma positiva, que é possível e se faz 
necessário que seja incluído e efetivado cada vez mais o trabalho dessa cate-
goria profissional nas estratégias de intervenção para melhoria da qualidade 
de vida e saúde da população. 

O projeto tornou-se um espaço fértil para integração entre a universidade 
e o território, onde alunos da graduação também podem vivenciar e apren-
der, identificando o contexto do SUS como um dos seus campos de interven-
ção. A cada semestre, os alunos da disciplina de Atividade Física e Saúde 
Coletiva, do curso de Educação Física da URCA, passam pelo POP para co-
nhecer as propostas de intervenção, a importância do trabalho desenvolvido 
e os resultados identificados.

As ações e atividades desenvolvidas no projeto corroboram bastante com as 
propostas para atuação do PEF na AB apresentadas por Loch et al. (2019), que 
apontam quinze itens que podem contribuir e complementar as diretrizes do Mi-
nistério da Saúde para a atuação desse profissional. Dentre elas, o projeto atende, 
por exemplo, o reconhecimento do território, fomento ao controle social, educa-
ção em saúde e empoderamento da população, apoio matricial, entre outros. 
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Entende-se que a experiência de criação do grupo provocou a transforma-
ção de práticas profissionais e, dentro da RMSC, incorporou o processo de 
ensinar e aprender no contexto do trabalho em saúde.  A partir da ótica de 
Ceccim e Feuerwerker (2004) foi possível vivenciar, dentro do processo forma-
tivo da residência e do grupo criado, o quadrilátero da formação para o traba-
lhador da saúde, envolvendo aspectos do ensino, gestão, atenção e controle 
social, possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades volta-
das para o trabalho no SUS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

O POP transformou de forma positiva a rotina das usuárias e da própria 
UBS, principalmente diante dos agravos relacionados às DCNT. As PC ultra-
passaram o fazer mecânico de exercícios funcionais, modificando o estilo se-
dentário das participantes, para uma visão de autocuidado e de hábitos saudá-
veis por meio dos momentos educativos, de socialização e de reflexão.

Além isso, a experiência também proporcionou transformações significati-
vas no papel do PEF na AB. Desenhou um protagonismo profissional na arti-
culação de processos de trabalho interprofissional e multiprofissional, bem 
como na articulação do território com a UBS, e potencializaram-se os conhe-
cimentos sobre a promoção da saúde e integralidade do cuidado para o forta-
lecimento do SUS.

O relato pode colaborar para a compreensão sobre a importância da inser-
ção de grupos de práticas corporais nos territórios da AB. Diante dos desafios 
enfrentados pelo POP, é possível compreender que a dedicação e a responsabi-
lidade são fundamentais para que mudanças significativas aconteçam no cená-
rio de atenção à saúde, numa perspectiva de promover qualidade de vida na 
saúde pública.

A vivência na criação do grupo e as relações e fluxos desencadeados de-
monstram as potencialidades dentro do processo formativo na RMSC, favore-
cendo o protagonismo dos profissionais residentes e contribuindo para adoção 
de competências e habilidades correspondentes à formação para o SUS, além 
do fortalecimento da percepção e atuação dos profissionais do serviço envolvi-
dos nos aspectos de atenção, gestão, controle social e ensino na saúde. 
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INTRODUÇÃO 

O gerenciamento é o termo utilizado para definir as ações de direção de 
uma organização ou grupo de pessoas. No contexto dos serviços de saúde, 
também pode ser compreendido como um recurso estratégico de responsabi-
lidade dos administradores, usuários e trabalhadores na construção de uma 
unidade que busque melhoria e que atenda às necessidades da população de 
forma integral. 

Nesse contexto, é fundamental reconhecer que gerenciar é um processo com-
plexo, sendo necessário, para a sua concretude, um planejamento preciso e efi-
ciente, a fim de solucionar dificuldades, organizar o processo de trabalho e alocar 
adequadamente os recursos, sejam eles humanos, materiais, financeiros. 

Falcão e Souza (2011) apontam que, no contexto do gerenciamento no Sis-
tema Único de Saúde (SUS), a gestão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
como ambiente que estrutura e implementa as atividades da Estratégia Saúde 
da Família (ESF), deverá ser realizada por meio dos princípios e diretrizes da 
administração, porém considerando as particularidades desse serviço ao com-
preender que representa uma forma diferenciada de assistência à saúde. 

Assim, deve-se voltar o olhar para o contexto no qual a atenção básica 
desenvolve suas atividades e resgatar o seu conceito, definido de acordo a 
Política Nacional de Atenção Básica (2017, Art.2°):

O conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas 
que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tra-

Doi: 10.35260/87429199p.49-60.2020
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tamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vi-
gilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado 
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multipro-
fissional e dirigida à população em território definido, sobre as 
quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

Desse modo, a Atenção Básica, ou Atenção Primária à Saúde (APS), deve exer-
cer papel fundamental do cuidado em uma perspectiva multidimensional, e isso 
requer implicações na gestão de seus serviços. Visualizar a APS como um nível de 
atenção que se configura como a porta de entrada preferencial de todos os proble-
mas e necessidades dos usuários do sistema de saúde, além de coordenar a Rede de 
Atenção à Saúde (RAS), corresponde a um aspecto fundamental para refletir sobre 
o seu gerenciamento. 

Vale destacar que, dentre os profissionais que compõem a equipe nos serviços 
de APS, tem-se a presença marcante da enfermagem, sobretudo, o enfermeiro, 
que, muitas vezes, assume a gestão da unidade. Essa função, que nem sempre é 
oficialmente reconhecida, requer bastante habilidade, visto que deve ser desenvol-
vida no âmbito de uma equipe multidisciplinar com vistas a atender às necessida-
des da população assistida. 

Desse modo, o gerenciamento sempre fez parte do processo de trabalho da 
enfermagem que, ao longo dos anos, vem buscando elementos para adequar mo-
delos administrativos ao seu cotidiano e conciliá-los com seu papel principal: o 
cuidado com o paciente.

Segundo Madureira et al. (2016), o trabalho do enfermeiro no âmbito gerencial 
consiste na organização do trabalho e nos recursos humanos de enfermagem. Os 
meios/instrumentos são os recursos físicos, financeiros, materiais e os saberes ad-
ministrativos, que utilizam funções como o planejamento, a coordenação, a dire-
ção e o controle para serem operacionalizados. 

O enfermeiro da APS necessita possuir fundamentos de gestão de trabalho, de 
integração de habilidades e de competências, o que exige a obrigação de assumir 
uma postura de liderança e domínio durante a atuação profissional, elementos que 
devem ser propostos na formação durante a graduação. 

Destarte, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Curso de Enferma-
gem, Resolução CNE/CES Nº 3, de 7 de novembro de 2001, determinam que o en-
fermeiro deve estar apto para realizar a administração e o gerenciamento dos serviços 
de enfermagem. Para isso, considera o gerenciamento em saúde um conhecimento 
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específico do profissional enfermeiro, pertencendo à função de gerenciar os recursos 
materiais, físicos e humanos, tornando-se um gestor e líder de equipe.

Para Dellaroza et al. (2015), com a finalidade de que o enfermeiro exerça a 
competência administrativa e gerencial, este deve possuir conhecimentos funda-
mentais para prática de um planejamento, para tomada de decisão, interação e 
gerenciamento dos recursos humanos. Acrescem ainda que, havendo o cumpri-
mento dessas exigências que são propostas pelas novas Leis de Diretrizes e Bases e 
das DCNs, a formação dos profissionais da saúde será bem sucedida a ponto de 
possibilitar que tenham uma boa atuação profissional com atuação participativa 
efetiva no sistema de saúde e com aptidão profissional, estando capacitados para 
resolver problemas de saúde da população. 

Santos et al. (2017) relatam que a formação do enfermeiro, no que se refere ao 
âmbito gerencial e gestão em saúde, tem um potencial para induzir ações de me-
lhorias na construção profissional, visando a integralidade e a participação entre 
áreas e especificidades comuns ao processo de graduação/formação. Contudo, 
ainda há falhas relevantes no contexto do ensino da gerência em enfermagem, tais 
como distribuição insuficiente de carga horária para o desenvolvimento pleno de 
competências/habilidades gerenciais e para o fortalecimento do pensamento ad-
ministrativo, como distorção entre teoria e prática nos modelos de ensino.

Diante do exposto e considerando a relevância do ensino de gerência perante a enfer-
magem, o trabalho tem como objetivo relatar uma experiência vivenciada por acadêmi-
cas de enfermagem durante disciplina Gestão das Ações e Serviços de Saúde em uma vi-
sita técnica realizada em uma unidade básica de saúde na cidade de Iguatu, Ceará.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de expe-
riência. Descritivo pela exposição das características de uma população 
definida, bem como alcançar as opiniões do seu objeto de estudo (GIL, 
2008). Qualitativo por partir da compreensão do contexto social e cultural 
como princípios importantes para esse tipo de estudo, assim como obser-
var, registrar e analisar (LIEBSCHER, 1998). 
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O presente estudo foi desenvolvido por quatro acadêmicas do 8° período 
do curso de graduação em Enfermagem, da Universidade Regional do Cariri 
(URCA), Campus Iguatu, como parte das atividades da disciplina de Gestão 
das Ações e Serviços de Saúde.

Inicialmente todos os discentes da turma foram divididos em subgrupos, 
cada qual responsável por realizar o agendamento prévio da visita na UBS 
indicada pela docente.

A referida visita foi realizada no dia 4 de novembro do ano de 2019, numa 
UBS no município supracitado. Salienta-se que a visita técnica correspondeu a 
um momento do período letivo no qual as acadêmicas se direcionaram a ser-
viços de saúde, no intuito de melhor compreender o processo gerencial exis-
tente, e posteriormente construir um resumo expandido que contemplasse a 
reflexão acerca do conteúdo visto em sala de aula e da realidade encontrada no 
serviço, bem como conhecer as medidas de gestão adotadas pela unidade e 
enfermeiro e suas formas de aplicabilidade no espaço de práticas cotidianas. 

No intuito de facilitar a compreensão e interação com o profissional du-
rante a visita, a equipe utilizou um roteiro/guia disponibilizado pela docente 
da disciplina, com tópicos a serem discutidas com o profissional enfermeiro.

Durante a entrevista, o subgrupo se reuniu no consultório com a enfermeira. 
Dois membros ficaram responsáveis por realizar as perguntas e os outros dois 
para anotar as respostas vindas da profissional. Após realização da visita, cada 
subgrupo redigiu o resumo expandido com o relato da experiência vivida.

Posteriormente, em sala de aula, houve o compartilhamento das expe-
riências entre todos os discentes da turma. Desse modo, as equipes puderam 
relatar suas experiências possibilitando  aos demais conhecer a realidade dos 
serviços gerenciais na UBS.

Por se tratar de um relato de experiência, o presente estudo não exige 
aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa, no entanto, os preceitos éticos 
que regem as pesquisas em saúde foram rigorosamente atendidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A priori, a equipe teve certa dificuldade no acesso à enfermeira da unidade, 
devido a suas inúmeras atribuições no próprio serviço. Desse modo, previa-
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mente ao contato com o serviço, já foi possível identificar a sua sobrecarga de 
trabalho na APS, considerando que é responsável, concomitantemente, por 
ações de cunho assistencial e gerencial.

Acerca disso, Pires et al. (2016) dissertam que a sobrecarga e o acúmulo de 
funções da enfermagem no cenário da APS repercutem na qualidade e eficácia 
dos cuidados prestados, sendo um desafio permanente a essa categoria profis-
sional mediar o processo de trabalho de maneira a não haver prejuízos. 

No dia da visita, a equipe apresentou-se para o profissional enfermeiro da 
Unidade de Saúde em estudo, explicando-lhe o objetivo do relato. Nesse mo-
mento, solicitou-se a apresentação do seu espaço de trabalho e de suas ações 
gerenciais, bem como indagou-se acerca de alguns núcleos temáticos perti-
nentes ao gerenciamento na APS. 

Permitiu-se inferir que, genericamente, existe uma insuficiência na capaci-
tação dos profissionais para gerência na APS, não havendo um processo de 
educação permanente nessa temática. Observou-se, ainda, que, apesar de não 
possuir uma qualificação específica, que englobem cursos voltados para gerên-
cia, o profissional explanou as suas principais ações e atribuições como gestor 
dentro da unidade. 

O ensino de gerência em enfermagem é considerado essencial para formação 
e para o desenvolvimento do discente como um futuro profissional enfermeiro. 
Nesse sentido, Dellaroza et al. (2015) relatam que as estratégias pedagógicas uti-
lizadas no ensino de administração em enfermagem têm sido consideradas de 
caráter tradicional. Isso, no contexto da atuação em APS, acaba implicando em 
dificuldades no exercício da gerência dos serviços de saúde. 

Ademais, percebeu-se uma necessidade de aprofundamento da gerência 
nos estágios acadêmicos realizados nessa unidade a partir do entendimento de 
que a maior parte das práticas tem enfoque na assistência. Conforme Nunes et 
al. (2018), apesar de a enfermagem ser uma das poucas profissões no âmbito 
da saúde que se debruça sobre conteúdos específicos em administração duran-
te a formação, ainda se faz necessário ressignificar esse aprendizado para uma 
práxis significativa, na qual o conteúdo teórico dialoga com a realidade prática. 

Ao se identificar algumas ações de gerenciamento, como o controle dos 
insumos da unidade, a formação continuada dos profissionais, o planejamento 
das ações de saúde, o controle dos registros nos sistemas de informação, dentre 
outros, constatou-se que, para o profissional da unidade, talvez fosse interes-
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sante o apoio de outro profissional na execução dessas ações. Tendo em vista 
que a enfermagem tem assumido, mesmo que implicitamente, ações de cunho 
gerencial e assistencial, essa é uma questão pertinente. 

Essa visão corrobora com a nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 
aprovada através da Portaria N° 2.436, de 21 de setembro de 2017, quetraz como 
sugestão a conformação da figura do gerente da UBS. Porém, aponta que esse 
profissional não necessariamente precisa estar vinculado à equipe da UBS, po-
dendo inclusive não ser da área da saúde e não ter ensino superior.

Na literatura especializada, para ser um bom gestor, é necessário ser líder, 
necessitando de qualidades e competências específicas. Oliveira e Cruz (2015) 
afirmam que a líder é aquela pessoa que conquista seus liderados sem usar o 
poder da autoridade, mas no poder de influência sobre eles. Faz-se necessária, 
então, uma formação específica para atuar na gestão e, no contexto da saúde, é 
fundamental que o profissional gerente tenha conhecimentos específicos da 
área para que atue de maneira adequada (PEREZ; OLIVEIRA, 2015).

 Reconhecer a complexidade do processo de gestão exige reconhecer tam-
bém que o líder, no âmbito gerencial, é um formador de opiniões, sendo capaz 
de unir e motivar todos os liderados a alcançar objetivos, unindo-os em prol 
de uma mesma causa. Diante disso, a liderança se torna de suma importância 
por exercer influência no comportamento das pessoas com a finalidade de 
motivá-las e impulsioná-las a conquistar resultados.

Por saber que um gestor deve possuir características para tal função, foi 
indagado ao profissional da unidade em relação a qualidades que possui para 
o serviço de gestão. Ser um gestor que planeja e monitora informações, guiar o 
trabalho em equipe, possuir comunicação e conhecer o território foram alguns 
aspectos apontados durante a visita. 

Nesse âmbito, Machado et al. (2012) referem que o processo de territoriali-
zação é uma das atribuições de extrema importância na ESF. Essa atividade 
adquire pelo menos três sentidos diferentes e complementares: de demarcação 
de limites das áreas de atuação dos serviços; de reconhecimento do ambiente, 
população e dinâmica social existentes nessas áreas; e de estabelecimento de 
relações horizontais com outros serviços adjacentes e verticais como centros 
de referência. A partir desses sentidos é possível desenhar um processo geren-
cial verdadeiramente implicado com a realidade histórico-social em questão.
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Santos (2016) complementa que o planejamento da comunicação em saúde 
de um determinado processo de trabalho é de extrema importância para que se 
consiga almejar o êxito nas ações operacionais, sendo que um planejamento ina-
dequado de comunicação pode acarretar no surgimento de problemas e obstá-
culos que dificultam o bom desenvolvimento de atividades no campo da saúde. 

Segundo Santos (2016), em uma pesquisa realizada pelo pmsurvey.org, 
constatou-se que 64,2% dos problemas mais frequentes são de comunicação, e 
que 44% das principais deficiências dos gerentes de projetos nas organizações 
são com relação a comunicação. 

Adicionalmente, o trabalho em equipe é de extrema importância em todas 
as esferas de assistência e da gestão em saúde. Diante disso, Uchôa et al. (2012) 
expõem que, em todos os níveis de atenção à saúde, é imprescindível o traba-
lho em equipe para alcançar uma abordagem integral sobre os fenômenos que 
interferem na saúde da população. Sua adoção potencializa a ação interdisci-
plinar e rompe com uma cultura institucional centrada numa divisão hierar-
quizada de trabalho na abordagem do processo saúde-doença.

Para ser um gestor da unidade básica de saúde, é preciso ter conhecimento, ser 
flexível, valorizar sua equipe, bem como entender e mediar as dificuldades e con-
flitos que possam surgir.  A organização e planejamento são inerentes ao processo 
de gerenciamento, e a inclusão do próprio gestor na equipe se faz necessário. 

Peres e Ciampone (2006) indicam que a liderança é o processo pelo qual 
um grupo é motivado a dedicar-se aos propósitos determinados pelo líder 
ou compartilhados pelo líder e seus seguidores. Liderança e administração 
se sobrepõem, já que alguns aspectos da liderança poderiam ser descritos 
como processo de gerenciamento.

Ao mesmo tempo que Santos (2013) aponta que a liderança é condição 
sine qua non ao processo de gerenciar, em que somente mediante uma lide-
rança participativa e democrática é que haverá uma transformação nos 
cenários do cuidado, Peres e Ciampone (2006) reforçam a liderança no 
âmbito da enfermagem, ao relembrar que Florence Nightingale é conheci-
da como um exemplo de líder. 

[...] sua imagem pública foi e continua sendo a de uma dama pie-
dosa, mas, por baixo dos seus modos suaves, havia um espírito 
inflexível, lutadora, uma obstinada transformadora de sistemas. 
Ela nunca fez aparições públicas, nem discursos, e exceto pelos 
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dois anos que passou na Crimeia, não ocupou nenhuma posição 
pública. Sua força consistia em ser uma autoridade formidável 
na questão dos males a serem remediados, em saber exatamente 
o que fazer a respeito, e em usar a opinião pública para incentivar 
os dirigentes a usar sua agenda (PERES; CIAMPONE, 2006, p. 
495).

Durante a visita técnica, no que concerne às estratégias utilizadas para o 
processo de gerenciamento no serviço, foi elucidada a adoção da tecnologia da 
informação de protocolos específicos para o encaminhamento de informações 
à Secretaria de Saúde do Município.

Outras atividades de gerenciamento no serviço foram apresentadas pelo 
profissional: analisar insumos de materiais de limpeza, materiais utilizados na 
assistência, envio de documentos à Secretaria de Saúde, gestão na sala de vaci-
na em relação ao estoque e planejamento de campanhas. Supervisionar toda a 
sua equipe, elaboração de frequência, plano de férias e atestados da equipe, 
enviar relatórios de ações junto com fotos e a própria vigilância em saúde tam-
bém fazem parte do processo de gerenciamento. 

Além de tudo mencionado anteriormente, foi identificado que o enfermei-
ro, como gerente do serviço, deve monitorar testes rápidos, calcular o indica-
dor de cada agente comunitário de saúde (ACS), bem como ter um controle de 
óbitos materno-infantil da sua área. Nunes et al. (2018) acrescentam a crítica 
anteriormente levantada ao referir que, somada à falta de capacitação na área 
de gerência, as tarefas exercidas pelo enfermeiro gerente/assistente compro-
metem a efetividade do trabalho de gestão. 

O enfermeiro é o profissional que mais desempenha a função de coorde-
nação da equipe de Atenção Básica, independentemente do porte populacio-
nal dos municípios. Por outro lado, deve-se atentar para o significado do 
acúmulo de funções exercido por esses profissionais e para as múltiplas fun-
ções exercidas na AB (SEIDL et al., 2014).

No que tange ao uso da tecnologia da informação como ferramentas de gestão, 
foi institucionalizado pelo Ministério da Saúde o Programa de Apoio à Informati-
zação e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde – Informatiza APS, 
com o objetivo de informatizar todas as equipes de Saúde da Família e equipes de 
Atenção Primária à Saúde – do País e de qualificar os dados em saúde dos municí-
pios e Distrito Federal (BRASIL, 2019).
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Segundo Cavalcante (2019), a estratégia e-SUS AB representa possibilida-
des de avanços e qualificação no uso da informação. Os profissionais da unida-
de de saúde visitada tiveram um treinamento para manusear o sistema infor-
matizado. Como o sistema vem se atualizando frequentemente, considera-se o 
seu uso com bons olhos, pois organiza e agiliza as tarefas do serviço. 

Sob outra perspectiva, no contexto do gerenciamento na APS, uma das 
possibilidades de organizar, monitorar e avaliar os serviços de APS está na 
configuração das Redes de Atenção à Saúde (RAS). As RAS são arranjos orga-
nizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, 
que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, 
buscam garantir a integralidade do cuidado (BRASIL, 2010).

Sabe-se que as RAS são consideradas um avanço, no que diz respeito à or-
ganização do Sistema Único de Saúde (SUS). Com isso, ao questionar o profis-
sional do serviço sobre a relação da inclusão do serviço nas RAS, mencionou 
que a atenção primária é a porta de entrada do serviço, e uma das suas atribui-
ções segundo a profissional é o controle de filas de espera.  

A APS é a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, 
coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados 
na rede (PNAB, 2017). O sistema de referência e contrarreferência em saúde 
foi criado com a intenção de melhorar a atenção global ao paciente. Isso se dá 
por meio de uma troca de informações eficaz entre os diferentes níveis de as-
sistência, a qual permite a criação de um ambiente favorável à abordagem do 
paciente como um todo.

Porém, na maior parte dos casos segundo o profissional da unidade, não há 
uma contrarreferência, dificultando o processo de gerenciamento da saúde 
desses pacientes. É necessário analisar depois o desfecho do atendimento ao 
usuário, pois o atendimento perpassa as suas condições clínicas. 

Santos (2015) evidencia que um sistema ineficiente (ou inexistente, no 
caso) de contrarreferência prejudica o seguimento do indivíduo em suas di-
ferentes patologias, impede a correlação entre patologias de diferentes áreas 
da medicina e da saúde, dificulta a avaliação longitudinal do paciente e pre-
judica até mesmo a adesão correta do indivíduo ao seu tratamento. Ademais, 
aumenta gastos na saúde, pois cria encaminhamentos desnecessários, repeti-
ção de tratamentos já realizados, entre outros serviços.
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Desse modo, para efetivar o gerenciamento de maneira qualificada e integra-
da à realidade dos usuários, é importante efetivar as RAS em sua permanente 
interlocução com outros serviços e com a própria assistência prestada na APS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Com o presente trabalho foi possível identificar como acontece o processo de 
gerenciamento na Atenção Básica a partir de uma visita técnica. Identificou-se a 
necessidade do enfermeiro se capacitar, permanentemente, para prestar sua as-
sistência de maneira indissociável ao gerenciamento do serviço em questão.

Conhecer o processo de gerenciamento de uma unidade de saúde antes de 
ir para campo de estágio se torna de grande valia, pois o discente vai a campo 
com uma noção da realidade que lhe espera na prática. E a sua capacitação 
após o término do curso dentro de Universidades se torna de extrema impor-
tância, pois auxilia no desenvolvimento de atribuições gerenciais.

Este estudo possibilitou a reflexão sobre a responsabilidade do enfermeiro 
no gerenciamento. Ele é o profissional mais habilitado para executar a assistên-
cia, bem como o programa de gerenciamento e organização, e busca diminuir 
as diferenças existentes em seu trabalho, já que atua em situações de assistência 
às populações específicas. 

Ficou evidente, por intermédio da visita, a sobrecarga do trabalho, visão que os 
acadêmicos já tinham do serviço, tendo em vista que enfermeiros da atenção pri-
mária são responsáveis pelo processo de assistência e gerência simultaneamente.

Para se realizar uma gerência de qualidade é preciso que se reconheçam 
as transformações, no plano econômico, político e tecnológico, que vêm 
passando as organizações em saúde de um modo geral. A construção de 
novos conhecimentos em gestão é de extrema importância para melhoria 
na prestação de serviço. 
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INTRODUÇÃO 

As Condições Crônicas de Saúde (CCS) agregam um conjunto de doenças 
que possuem início gradual, de duração longa ou incerta, que, em geral, apre-
sentam múltiplas causas e cujo tratamento envolve mudanças de estilo de vida 
contínuos (CEARÁ, 2016).

Estudos apresentam o aumento nos índices das CCS, entre elas as Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) – doenças cardiovasculares, diabetes, 
cânceres e doenças respiratórias crônicas) –, responsáveis por cerca de 68% de 
um total de 38 milhões de mortes (WHO, 2014; MALTA et al., 2017). No Brasil, 
atualmente, causam aproximadamente 72% do total de óbitos (BRASIL, 2018). 

A atenção voltada para tais condições envolve a concepção de cuidado e sua 
interação com os aspectos entre a relação, o diálogo, nas trocas e empatias en-
tre profissionais e sujeitos do cuidado, procurando se perceber no lugar do 
outro, depositando na assistência a sensibilidade e a preocupação (QUEIRÓS 
et al., 2016; SANTOS et al., 2016). 

O cuidado é inerente à prática do enfermeiro, que desenvolve um cuidado 
ético, humano, baseado em habilidades, competências, atitude profissional e 
na valorização da subjetividade do paciente (COSTA; GARCIA; TOLEDO, 
2016). O enfermeiro desempenha as ações de gestão do cuidado mediante pla-
nejamento, organização, garantindo um cuidado contínuo, sustentável, opor-
tuno, seguro e abrangente (MORORÓ et al., 2017).

Doi: 10.35260/87429199p.61-80.2020
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Sendo assim, a gestão do cuidado em enfermagem atribui significado ao 
conhecimento teórico viabilizando o cuidado seguro e com qualidade por 
meio da Prática Avançada (PA) e afirmando que a liderança, a habilidade de-
cisória e a capacidade de planejamento para o melhor cuidado são competên-
cias que fundamentam a Enfermagem a Prática Avançada (EPA) (LUCCA et 
al., 2016; OLIVEIRA; TOSO; MATSUDA, 2018). 

O compromisso com a resolutividade da assistência dita nuances frente às 
fragilidades encontradas nos serviços de saúde. A Política Nacional de Huma-
nização (PNH) utiliza a abordagem de Clínica Ampliada (CA), propondo que 
o profissional desenvolva a capacidade de ajudar as pessoas, não só a combater 
as doenças, mas a transformar-se de forma que a doença não a impeça de viver 
outras coisas na sua vida (SILVA et al., 2017).

Para discutir CCS é preciso entender sobre DCNT e as formas de enfrenta-
mento dos profissionais da área no sistema de atenção à saúde, juntamente 
com os usuários (MENDES, 2018). Ademas, auxiliado pela ação de gestão do 
cuidado, deve estabelecer conexões entre prover/atender às necessidades e 
preferências dos usuários (ALMEIDA et al., 2018).

Desse modo, para o amadurecimento da ampliação da clínica de enfermagem, 
é prevista a construção de saberes, mudanças e resoluções de entraves do serviço, 
utilizando o reconhecimento da gestão do cuidado e suas ferramentas, pontuando 
ações guiadas por práticas seguras e de qualidade, desviando de resistências na 
postura de alguns profissionais, a inconstância de recursos humanos e materiais, 
sobretudo, com a busca pela essência do cuidar (AMORIM et al., 2019). 

No entanto, a qualidade do cuidado de enfermagem precisa ser certificada, 
de acordo com a relevância e custo-efetividade das ações de enfermagem, po-
der e relacionamento com os outros, pesquisa e treinamento em enfermagem, 
com seus processos, resultados e indicadores (ANDRADE et al., 2017). 

No contexto sociopolítico, apontando as vertentes do planejamento de 
ações e a mensuração e resolutividade dos serviços de saúde, é importante a 
participação cotidiana de usuários, profissionais e gestores do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Para Pinto et al. (2019), na possibilidade de tornar estratégica 
a implementação da Atenção Primária à Saúde (APS), no sentido de inverter a 
lógica hospitalocêntrica e amplificar o cuidado territorial, o planejamento 
deve respaldar a participação dos sujeitos com suas necessidades e demandas.
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Já em um cenário com foco profissional, a prática de enfermagem reverbera 
a ampliação de ações, sucintas e pontuais. Pesquisadores do Brasil e da Espanha 
refletiram sobre a atuação de enfermagem, esta, constituinte de uma prática so-
cial que enfrenta desigualdade e pode fazer a gestão de soluções, de modo que 
entenda suas origens, sobre os modos de enfrentamento de situações crescentes 
de cronicidade e sobre a atuação integral em saúde (DAVID et al., 2020).

As DCNT apresentam impacto epidemiológico importante à saúde pública 
e demandam organização interprofissional do cuidado. No Brasil, o uso e os 
efeitos da Educação Interprofissional (EIP), na tentativa de compreender os 
fazeres e conhecimentos sobre o manejo das condições crônicas, apresentou-se 
suficiente para o aumento significativo dos conhecimentos comuns sobre às 
DCNT entre os membros da equipe interprofissional de APS. Contudo, a 
agenda de atendimentos e o acolhimento dos usuários foram vistos como bar-
reiras na aplicação da intervenção devido à ausência de alguns profissionais, 
mesmo os encontros sendo oportunizados nas reuniões de equipe na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) (AGRELI et al., 2019).

Para que a coordenação do cuidado seja efetiva e organizada, é necessário 
conhecer e dispor de uma Rede de Atenção à Saúde (RAS) conectada, regiona-
lizada, com foco na otimização no fluxo organizacional do adoecimento crôni-
co, bem como os canais de diálogo entre gestores. As barreiras a serem supera-
das compreendem a escassez de investimentos, falta de planejamento e 
comunicação desarticulada (PENA et al., 2020).

O planejamento em saúde deve dar atenção à adesão ao tratamento pelo 
usuário, pois a autopercepção negativa da saúde pode influenciar na demanda 
por atendimentos de saúde e, em algumas situações, na adesão ao tratamento, 
principalmente em pacientes crônicos, os quais necessitam de mudança de 
estilo de vida (LINDEMANN et al., 2019). 

Tendo em vista o cenário descrito e a evolução das DCNT, bem como o 
papel dos serviços de saúde, é preciso planejar. O aperfeiçoamento e a intera-
ção com ferramentas de cuidado e EIP colaboram com a gestão do cuidado e 
o planejamento participativo. A introdução da enfermagem gestora, colabora-
tiva com a equipe, pode ofertar o reconhecimento e o fortalecimento por meio 
da coordenação do cuidado voltadas à CCS.
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É possível planejar no território da Estratégia Saúde da Família?

O planejamento pode ser utilizado como um instrumento de gestão, onde 
pode envolver a equipe/comunidade, oportunizando à participação conjunta 
na implementação de ações que buscam solucionar os problemas que surgem 
no cotidiano dos serviços de saúde (FIGUEIREDO et al., 2020). 

A articulação e potencialização do planejamento e a avaliação podem me-
lhorar a comunicação entre os integrantes das equipes, gestores e demais agen-
tes, aumentar a capacidade de produção de saúde pelos coletivos envolvidos, 
qualificar a oferta aos usuários (FURTADO et al., 2018). 

A importância de se definir um instrumento de gestão efetivo vem sendo 
tema de pesquisas desde a implantação do SUS. O Ministério da Saúde criou o 
Sistema Nacional de Planejamento (Planeja SUS) para coordenar as atividades 
entre as esferas de gestão e propor eixos para a elaboração dos Planos de Saúde. 
Além disso, utilizou a aplicação dos principais instrumentos de planejamento: 
o Plano de Saúde (PS), a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório de 
Gestão (RAG) (CHAI; PEREIRA, 2016).

O objetivo primordial do planejamento é a concretização da regionaliza-
ção, fase essencial à democratização do acesso à saúde no país. A regionaliza-
ção, por sua vez, deve ser estruturada por meio do princípio da integralidade, 
o qual deve nortear as ações e os serviços de saúde no país (PAULI, 2013).

Entre os desafios presentes na gestão do SUS está a implementação do pla-
nejamento ascendente na gestão, para sua consolidação como sistema único, e 
a manutenção do processo contínuo de planejamento, bem como o envolvi-
mento dos profissionais de saúde (BRASIL, 2010). Para Vicentine et al. (2018), 
outros desafios estão entre a falta de conhecimento do planejamento do SUS, 
as desigualdades financeiras dos municípios e a construção de instrumentos 
correlacionados à visão de mundo de cada ator social.

Iniciativas tornam-se oportunas para a compreensão e o aperfeiçoamento 
do planejamento e gestão dos serviços de saúde. Os pontos distribuídos nas 
RAS configuram um caminho a ser percorrido como apoio de planejamento e 
monitoramento das ações em saúde. Evangelista et al. (2019) evidenciou a in-
tegração entre atividades, oficinas teóricas temáticas, de tutorias realizadas na 
APS e na Atenção Ambulatorial Especializada (AAE). Os resultados apontam 
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uma melhor organização da RAS, especificamente para a linha de cuidado das 
condições crônicas, hipertensão e diabetes.

Para a melhoria dos aspectos indicados como desafios, aponta-se para a 
necessidade de oferta de capacitação para os novos técnicos e gestores sobre a 
operacionalização do planejamento do SUS, bem como atualizações para 
aqueles que se mantêm na gestão, a fim de acompanhar a dinamicidade das 
normativas que regem o funcionamento do sistema (VICENTINE et al., 2018).

O processo de trabalho na APS e na gestão em saúde requer competência e 
compromisso, em virtude das situações de muita complexidade e da diversida-
de de ações e serviços que buscam, continuamente, por resultados satisfatórios 
(FIGUEIREDO et al., 2020). O planejamento local participativo torna-se fun-
damental para a efetivação de um processo de trabalho que contemple as reais 
demandas na Estratégia Saúde da Família (ESF). 

A ESF é uma das principais portas de entradas da RAS do SUS, firmando-se 
como um modelo que reorienta a APS. Tem foco na comunidade e na família, 
no cuidado em saúde, buscando impulsionar mudanças (BUSANA et al., 
2015). Atua com base na articulação intersetorial, devido a maior proximidade 
dos profissionais com a população e às interações no território de abrangência, 
o que possibilita a constatação de problemas que incidem sobre o processo 
saúde-doença (ARANTES; SHIMIZU; MERCHÁN-HAMANN, 2016).

A associação de diferentes competências profissionais na equipe da ESF 
favorece a melhoria na qualidade da assistência e amplia a intervenção em 
saúde, aproximando-se de uma visão mais integral do cuidado às pessoas. Seu 
objeto de trabalho é o usuário em seu contexto comunitário, social e cultural 
(SORATTO et al., 2015). Sua implantação exige uma cooperação enfática en-
tre as questões ligadas ao financiamento, à formação de profissionais, à gestão/
educação de pessoal e ao desenvolvimento de ações intersetoriais (ARANTES; 
SHIMIZU; MERCHÁN-HAMANN, 2016).

O SUS e os preceitos da ESF trazem em sua ideologia a gestão participativa, 
imbuída pelo princípio da participação social. A ação dos profissionais das 
equipes tem grande potencial mobilizador político, capaz de promover abertu-
ra e diálogo para esse fim, porém, alguns estudos mostram as dificuldades na 
prática desses trabalhadores promoverem a inserção da participação social nos 
espaços e territórios da ESF (OLIVEIRA et al. 2015).
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A participação social em saúde não deve se limitar apenas aos espaços ins-
tituídos pelo SUS, como os conselhos municipais e as conferências de saúde, é 
indicativo que se trabalhe nos serviços de saúde cotidianamente. O empodera-
mento dos sujeitos na conquista da sua autonomia, com politização e demo-
cratização da gestão em saúde, favorece à participação social. (PAIVA; 
STRALEN; COSTA, 2014).

Mesmo com dificuldades quando ocorre o planejamento na ESF, há uma 
ampliação na resolução de muitos problemas cotidianos, que conseguem ser 
visualizados e encaminhados pela negociação entre os sujeitos do espaço de 
diálogo. A integração desses atores permite, em alguns casos, a criação de vín-
culos e parcerias, colaborando com as redes na para efetivação cotidiana de 
ações da saúde da família (CRUZ et al., 2014).

Neste canário, a importância do planejamento estratégico se dá pela prática 
cotidiana dos profissionais e gestores da saúde, participando e negociando 
com todos os envolvidos no processo, visto que a ação conjunta contribui para 
o desenvolvimento de estratégias mais eficientes (FIGUEIREDO et al., 2020). 

Assim, o planejamento é, na perspectiva instrumental e estratégica, ferra-
menta a combater a improbidade e aumentar o direito à informação, dando 
nova dimensão à publicidade dos atos de gestão na área da saúde (CHAI; PE-
REIRA, 2016). Dessa forma, o planejamento pretendido pelo SUS é indicativo 
de que ocorra o estabelecimento de prioridades por meio da análise situacio-
nal, tratando-se de um Planejamento Estratégico Situacional (PES), método 
útil, flexível e eficaz para lidar com as necessidades da administração pública, 
pois colabora com a atenção dada a construção coletiva e a participação dos 
atores sociais nos processos (RODRIGUES et al., 2017).

Nessa perspectiva, a ESF, que se tornou modelo preferencial de estrutura-
ção da APS no SUS, oferece expansão dos cuidados primários no país e in-
crementa o processo de institucionalização da avaliação no território. Opor-
tuniza a população acompanhar, avaliar e indicar prioridades para as ações 
de saúde a serem executadas (ARANTES; SHIMIZU; MERCHÁN-HA-
MANN, 2016). Sendo assim, este estudo teve como objetivo identificar nas 
produções científicas a implementação e discussão do papel do planejamen-
to local, e como certificar-se de sua efetivação. 



67

GESTÃO DO CUIDADO E PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO NO ENFRENTAMENTO DAS 
CONDIÇÕES CRÔNICAS DE SAÚDE NO SUS: DEMANDAS, ORGANIZAÇÃO E 

INDICAÇÕES PARA PRÁTICA

MÉTODO 

Trata-se de uma revisão integrativa com foco nas evidências científicas sobre 
Planejamento em Saúde e participação comunitária. Com a realização do levan-
tamento bibliográfico nas bases de dados eletrônicas e qualificadas, foram ma-
peadas as concepções, modelos e experiências em torno da temática investigada.

A revisão integrativa pauta-se em um método sistemático para o desenvol-
vimento da revisão, possibilita a síntese do conhecimento sobre determinado 
assunto, apontando lacunas do conhecimento a serem preenchidas por meio 
de novos estudos. Foram percorridas as seguintes etapas para a realização da 
revisão: elaboração da pergunta norteadora; definição dos descritores; deter-
minação de critérios para inclusão/exclusão de artigos; seleção da amostra; 
categorização dos estudos; síntese dos achados evidenciados nos artigos anali-
sados; discussão dos resultados; e apresentação da revisão (LACERDA; COS-
TENARO, 2016; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Nesse sentido, apresenta-se a análise de artigos científicos relacionados 
com o objeto de estudo, com fins de responder a seguinte questão norteadora: 
“Como se dá o planejamento local em saúde?”. Ademais, tem como objetivo 
investigar a produção científica e compilar o conhecimento produzido para o 
embasamento de práticas baseadas em evidências.

A busca ocorreu no mês de abril de 2020 nas bases de dados Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) e National Library of Medicine and National Institutes 
of Health (PubMed).

Utilizaram-se os descritores “planejamento em saúde”, na BVS, e na base de 
dados PUBMED, após alguns cruzamentos em busca avançada, definiu-se 
como resultado a interseção do descritor mesh terms: “community health plan-
ning” (planejamento comunitário em saúde). 

Para a seleção foram estabelecidos os filtros artigos completos disponíveis, 
em meio eletrônico gratuitamente na íntegra, idiomas Português, Inglês e Es-
panhol, com um recorte temporal entre 2010 e 2020. Como critérios de inclu-
são pautaram-se por manuscritos que apresentaram como temática central o 
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planejamento em saúde. Estabeleceram-se como critérios de exclusão publica-
ções duplicadas, reflexões, editoriais e cartas ao editor.

Após seleção amostral, foram lidos os títulos e resumos, o que possibilitou 
a seleção de onze artigos disponíveis na íntegra. Verificou-se que, destes, ape-
nas oito artigos atendiam aos critérios de inclusão mencionados. O percurso 
feito para busca e seleção dos artigos nas bases de dados podem ser visualiza-
dos na Figura 01.

Figura 01 – Fluxograma da busca e seleção dos artigos. Crato - CE, 2020

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados exigiu tradução, leitura e releitura dos artigos. O 
Quadro 01 abaixo apresenta uma síntese dos artigos selecionados, com infor-
mações sobre autores, ano de publicação, tipo de estudo, objeto de estudo e 
informações sobre a ocorrência de Planejamento local.
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Quadro 1 – Caracterização dos estudos encontrados de acordo com autor/ano, tipo de estudo, 
objeto de estudo, ocorrência de planejamento e o local. Crato-CE, 2020

Autor/ano Tipo de estudo Objeto de estudo
Ocorrência de 

planejamento e local

SARTI et al., 
2012.

Ecológico, retros-
pectivo de análise de 
dados

Avaliar a implementação de ações de 
planejamento local pelas equipes 
ESF do Espírito Santo, Brasil, com 
base nos indicadores do AMQ-ESF.

Predominantemente 
centralizado na equi-
pe. Participação do 
usuário pouco ex-
pressiva.

ADDUM et al., 
2011. Estudo de caso

Identificar a condução dos proble-
mas ambientais do território coberto 
pela ESF Alto Caxixi, em Nova Imi-
grante – ES.

Centralizado na equi-
pe. Não há participa-
ção do usuário.

DALCIN et al., 
2010.

Pesquisa explorató-
ria, descritiva

Identificar as etapas do processo de 
Planejamento Local em Saúde (PLS) 
nas Unidade de Saúde da Família do 
município de Joinville – SC. 

Predominante cen-
tralizado na equipe. 
Participação do usuá-
rio.

ANUNCIA-
ÇÃO; SOUSA, 
2011.

Estudo qualitativo
Analisar as percepções e entendi-
mentos sobre o plano municipal de 
saúde.

Predominantemente 
centralizado na equi-
pe. Participação do 
usuário ocorre de 
modo parcial, consi-
dera-se como pseu-
doparticipação.

BAATIEMA et 
al., 2013. Estudo qualitativo

Avaliar a participação aplicada a um 
planejamento baseado em saúde co-
munitária, Programa e Serviço 
(CHPS).

Considera a partici-
pação do usuário efe-
tiva no planejamento.

MOYSES; 
FRANCO DE 
SA, 2014.

Pesquisa participati-
va e estratégica.

Consolidar o reconhecimento de 
territorialidades como um princípio 
e a territorialização como uma estra-
tégia operacional na construção de 
práticas de promoção da saúde.

Priorização de ações 
mediante a escuta da 
população e dos ges-
tores em saúde.

VIEIRA, 2018. Estudo qualitativo, 
Participativo.

Fortalecer o espaço do CLS enquanto 
instrumento de participação social, 
de maneira que esse seja efetivo e se 
obtenha mudanças significativas da 
condição de saúde da comunidade.

Participação dos con-
selheiros locais na 
construção de serviço 
de qualidade à popu-
lação.

SANTOS; CA-
SOTTI; VIEIRA; 
NERY, 2018.

Estudo de caso com 
abordagem qualita-
tiva.

Identificar as dificuldades e facilida-
des que as equipes da Estratégia 
Saúde da Família encontram no pro-
cesso de planejamento em saúde.

Não participação de 
sujeitos estrategica-
mente importantes 
no planejamento em 
equipe; demandas 
que dificultam a exe-
cução do planeja-
mento; conflito de in-
teresses.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Procedeu-se à análise dos oito artigos na íntegra. Foram identificados dois 
aspectos, que tratam do planejamento centralizado na equipe de saúde e do 
planejamento realizado com a participação do usuário.

Os achados desta revisão resgataram publicações realizadas entre os anos 
de 2010 e 2018. A avaliação do planejamento ocorreu em duas produções 
(25%); outros objetos de estudos aparentes foram a identificação de etapas, 
condução, facilidades e dificuldades do processo de planejamento em saúde, 
com três estudos (37,5%); quanto ao objeto de fortalecimento e consolidação 
de processos de planejamento, recuperaram-se dois estudos (25%); e a análise 
de percepção, apenas um (12,5%). Em relação ao tipo de estudo, quatro deles 
(50%) apresentaram abordagem qualitativa.

Evidenciou-se, de uma maneira geral, que o planejamento em saúde é uma 
ferramenta considerada indispensável, tanto para a gestão municipal, quanto 
para a efetivação do processo de trabalho das equipes de saúde, assumindo a 
função de contribuir para que o SUS responda com qualidade às demandas e 
necessidades de saúde da população (ANUNCIAÇÃO et al., 2011).

Os estudos destacaram que o planejamento tem um papel decisivo na ofer-
ta do acesso e no atendimento eficaz/efetivo. Ainda, habilita-se como disposi-
tivo motivador para os trabalhadores nos espaços coletivos, tendo em vista 
que, ao planejar, há a priorização das necessidades e demandas, otimizando a 
assistência (ADDUM et al., 2011; ANUNCIAÇÃO et al, 2011; BAATIEMA et 
al., 2013; DALCIN et al., 2010; SARTI et al., 2012). 

Em nível local, a promoção da saúde deve ser priorizada como horizonte de 
alcance das políticas públicas. Como metodologia, o Planejamento Local em 
Saúde (PLS) deve mobilizar as intencionalidades desejadas pelos atores envolvi-
dos no processo, reconhecendo as diversidades de vida, incentivando a criativi-
dade e autonomia para soluções e cidadania (MOYSES; FRANCO DE SA, 2014). 

O PLS possibilita o diagnóstico da situação de saúde da população, sob 
a responsabilidade de uma equipe de saúde da família, a vigilância dos pro-
blemas mais importantes e seus determinantes, a organização de interven-
ções para enfrentamento, a avaliação dos resultados alcançados, direcio-
nando o trabalho dos profissionais com a participação da comunidade 
(DALCIN et al., 2010; SARTI et al., 2012).
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Os estudos observaram que o PLS acontece, em sua maioria, sem a efetiva 
participação comunitária. Permanece ainda um cenário de centralização nas 
relações de poder, de forma vertical e desigual, em que nem todos os atores 
envolvidos no processo participam das decisões (ADDUM et al., 2011; ANUN-
CIAÇÃO et al, 2011; SARTI et al., 2012). 

Anunciação et al. (2011) apontam em seu estudo que o planejamento a 
partir da construção do plano municipal de saúde pode estar alicerçado em 
três níveis de participação: “pseudoparticipação”, participação parcial e parti-
cipação plena. Os dois primeiros são participações veladas, sem a real parte de 
tomada de decisões pelos usuários, sendo a prática mais comum realizada pela 
gestão e profissionais de saúde. 

Além da participação incipiente da população, ainda há uma carência de 
iniciativas para o planejamento das ações de saúde, resultando em um proces-
so de trabalho parcelar, pouco reflexivo e ancorado na resolução de problemas 
imediatos surgidos, principalmente, do contato da equipe com os usuários que 
demandam por atendimentos clínicos não programados (SARTI et al., 2012).

Alguns fatores foram citados como prováveis aspectos que dificultam a rea-
lização de um planejamento efetivo que incorpore a participação popular em 
nível local, entre eles as falhas existentes nos processos de educação perma-
nente das equipes e a ausência da intersetorialidade (ADDUM et al., 2011; 
BAATIEMA et al., 2013; DALCIN et al., 2010; SARTI et al., 2012).

A ausência da intersetorialidade, citada anteriormente, surgiu como um 
aspecto que dificulta a efetiva implantação do PLS, constituindo um entrave, 
pois muitas situações demandadas pelos usuários podem necessitar de apoio 
de outros setores públicos, instituições não governamentais e movimentos so-
ciais (ADDUM et al., 2011; BAATIEMA et al., 2013; DALCIN et al., 2010).

Apesar do PLS, na maioria dos casos, ser centralizado na equipe, os autores 
consideram que o modo participativo entre equipe e comunidade pode ser 
mais efetivo para a articulação e sua implementação. Tal posição contribui 
com o estímulo e organização de planos, valorizando efetivamente os anseios 
dos usuários em seu contexto local (BAATIEMA et al., 2013; DALCIN et al., 
2010; ADDUM et al., 2011; ANUNCIAÇÃO et al., 2011, SARTI et al., 2012).

Compreendeu-se que o planejamento local deve ter uma participação so-
cial ampla como alicerce de todo o seu processo, pois a centralização de deci-
sões e a direcionalidade única de ações já não supre as novas necessidades de 
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saúde da população (ADDUM et al., 2011; ANUNCIAÇÃO et al., 2011; BAA-
TIEMA et al., 2013; DALCIN et al., 2010; SARTI et al., 2012).

Os PLS assumem o diálogo com o território ao reconhecer as demandas de 
saúde e sociais da população. Ao conversar com as pessoas e estabelecer entre elas 
uma governabilidade gerencial de seus próprios problemas, o CLS se torna um 
espaço ativo para incentivar a comunidade na busca de uma vida mais saudável e 
a execução adequadas das políticas públicas. A ESF deve estimular práticas colabo-
rativas na comunidade, integrando conhecimentos e exercendo também o autogo-
verno, com equipes, gestores e sociedade, essenciais ao planejamento para cidada-
nia (VIEIRA, 2018; SANTOS; CASOTTI; VIEIRA; NERY, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Historicamente, a gestão e o planejamento participativo em saúde recupe-
ram conquistas desde o reconhecimento e ampliação do direito à saúde, trazi-
dos pela Constituição Federal de 1988. Tal evolução posiciona o planejamento 
como fundamental para a operacionalização do acesso às ações e serviços de 
saúde (CHAI; PEREIRA, 2016).

O processo de planejamento e a descentralização da gestão é fundamentada 
pela organização da regionalização e tem sido identificada como diretriz estru-
turante para a garantia do direito à saúde de maneira resolutiva e equitativa 
(CARVALHO; JESUS; SENRA, 2017).

Outro aspecto do planejamento é a participação integrada entre equipe e 
usuários, em que o planejamento torna-se mais difícil sem a compreensão da 
participação local de todos os sujeitos. O cotidiano dos serviços e suas deman-
das originam-se das necessidades da população e de suas reivindicações. Para 
que haja participação local e planejamento estratégico deve-se estabelecer um 
vínculo efetivo entre os sujeitos, bem como a introdução dos conhecimentos 
oportunos frente às perspectivas do SUS.

Coordenar o cuidado envolve não somente os profissionais de saúde e ges-
tores, mas, também, a participação dos usuários como condição necessária 
para seu alcance na APS, por meio de canais participativos que os incluam nos 
processos decisórios, embora esse tipo de interação com a comunidade tenha 
se revelado inexistente no caso investigado (ALELUIA et al., 2017).

De antemão, torna-se importante implementar as iniciativas já existentes 
entres os setores da Redes de atenção e as ferramentas de participação popular, 
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no intuito de promover, convocar e dar voz ao usuário. As relações intersubje-
tivas entre trabalhadores de saúde e usuários devem compor o planejamento 
comunitário e participativo das ações de saúde (PINTO et al., 2019).

O contraste dos resultados deste estudo com a literatura apontou que cum-
prir a função de coordenar o cuidado às condições crônicas não é um simples 
atributo que está circunscrito à organização do processo de trabalho da APS, 
mas, sobretudo, há determinações contextuais dos sistemas municipais que 
derivam da organização macroestrutural da rede de atenção à saúde e do apoio 
da gestão.

O planejamento em saúde conduz a lógica da organização do sistema de 
saúde e pode produzir uma operacionalidade prática das ações ofertadas nos 
serviços. O planejamento local potencializa a integralidade das ações em saú-
de, porque aproxima o que se teoriza em planos, ao território, de onde emer-
gem às demandas e necessidades locais da população assistida.

Este estudo evidencia que o planejamento local participativo amplia mais 
uma vertente, que é a possibilidade de construção de espaços de diálogo entre 
trabalhadores e usuários, a fim de fomentar práticas que rompam com o con-
trole e execução apenas procedimental nas unidades básicas, superando os li-
mites de processos fragmentados e de baixo impacto produtivo. Ele é um ins-
trumento para elucidação coletiva de problemas vivenciados, produz 
interlocução dos sujeitos e de dispositivos sociais instalados na comunidade, 
consolidando-o como ferramenta para a gestão da ESF.

Perante os adoecimentos de um sistema de gestão em saúde, que não causa 
motivação nos sujeitos que operacionalizam os serviços no SUS, este estudo 
evidencia o planejamento local como uma possibilidade de envolvimento, de 
responsabilização mútua entre trabalhadores e usuários que impulsionam a 
gestão local. O PLS, com a inserção e envolvimento do usuário, transformou o 
processo de trabalho na ESF, ressignificando as práticas de saúde locais.

Muitos ainda são os desafios que precisam ser superados no processo de 
participação comunitária, que aponta para necessidade de instrumentali-
zação dos conselheiros, para sua consolidação e exercício. Nesse estudo, 
apontam-se aspectos importantes de aplicabilidade ao SUS, no âmbito do 
planejamento local das ações de saúde na ESF.

A mudança de práticas não é algo fácil, é necessário tempo, educação per-
manente com o exercício diário de aplicação das teorias. É preciso o exercício 
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da escuta, o querer fazer e a motivação para tal. É necessário o envolvimento 
das pessoas e a compreensão de que a responsabilização é fundamental para a 
condução das transformações, em territórios de tensão entre trabalhadores, 
usuários e a gestão no SUS.
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INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus (DM) representa um distúrbio metabólico definido por hi-
perglicemia persistente, devido à deficiência na produção de insulina, na ação ou em 
ambos os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo (SBD, 2018). 

De acordo com a International Diabetes Federation – IDF (2018), existem vá-
rios tipos de diabetes, porém os três tipos principais são denominados diabetes 
mellitus tipo I, tipo II e gestacional. Na DM tipo I, conhecida como diabetes juve-
nil, em que o distúrbio é causado por uma reação autoimune, o sistema de defesa 
do corpo irá atacar as células que produzem insulina. Esse tipo pode acontecer em 
pessoas de qualquer idade, mas geralmente ocorre em jovens ou adultos. 

Já a DM tipo II, chamada de diabetes não insulinodependente ou diabetes 
de início na vida adulta, é caracterizada por uma deficiência relativa ou resis-
tência à insulina, podendo ambos estar presentes quando o distúrbio é diag-
nosticado. Esse tipo da doença é responsável por pelo menos 90% dos casos e 
normalmente o seu desenvolvimento está associado ao sobrepeso ou à obesi-
dade, que podem causar uma resistência à insulina e elevar os níveis de glicose 
na corrente sanguínea (BECTON; DICKINSON, 2018).

Contudo, nem sempre o aparecimento da diabetes tipo II está ligado ao 
aumento de peso, e as pessoas que estão dentro dessa classificação do distúrbio 
podem equilibrar os níveis de glicose no início, a partir da reeducação alimen-

Doi: 10.35260/87429199p.81-90.2020
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tar e exercícios. Contudo, após um período, boa parte das pessoas precisam 
utilizar medicamentos orais e/ou injetáveis para diminuir os níveis de insulina 
no sangue, a chamada insulinoterapia (MEDEIROS et al., 2016).

A diabetes gestacional (DMG), caracterizada pela presença de elevados níveis 
de glicose no sangue durante a gestação, pode acometer 1 a cada 25 gestações em 
todo o mundo, ocasionando complicações para mãe e bebê. Geralmente após a 
gravidez a DMG desaparece, mas a mulher com diabetes gestacional e o bebê 
correm grandes riscos de desenvolverem diabetes do tipo II no futuro. Estima-se 
que de cinco a dez anos após o parto, aproximadamente, metade das mulheres 
com histórico de DMG desenvolvem a diabetes do tipo II (IDF, 2018).

Segundo o relatório do realizado pela International Diabetes Federation (2017), 
estima-se que aproximadamente 12,4 milhões de brasileiros adultos entre 20 e 79 
anos de idade possuem diabetes, e a prevalência em comparação a outros países é 
de 8,7%. Além disso, o Brasil situa-se em 4° lugar no ranking dos 10 países com o 
maior número de adultos com diabetes, atrás dos Estados Unidos, Índia e China. 
Ocupa também o 5° lugar em números de indivíduos acima de 65 anos com dia-
betes, e 3° lugar em número de crianças e adolescentes com diabetes tipo I.

Os sintomas mais frequentes da diabetes são: poliúria (aumento na mic-
ção), polidipsia (excesso de sede), polifagia (fome constante) e perda involun-
tária de peso, assim como, boca seca e fadiga. O marcador de risco comumen-
te associado à DM tipo I é a influência genética, a qual é predominante, já que 
ainda não existem pesquisas que comprovem a influência de outros fatores 
envolvidos para o desencadeamento da doença. Observa-se que as manifesta-
ções clínicas geralmente ocorrem ainda na infância, quando deve ser realizado 
o diagnóstico (SBD, 2018). 

A DM tipo II é mais prevalente com o avançar da idade, habitualmente acome-
tendo indivíduos acima de 40 anos. Ainda, outro marcador de risco que influencia 
a incidência desse distúrbio metabólico na população brasileira é o sexo, em que as 
mulheres apresentam maior predominância, com uma taxa de 8,2%, enquanto o 
sexo masculino possui um percentual de 6,6%. (FLOR; CAMPOS, 2017).

Nesse contexto, observa-se que o diabetes mellitus é uma doença muito 
prevalente no mundo inteiro. Portanto, reconhece-se a importância de conhe-
cer os índices de morbidade decorrentes dessa doença crônica na Região de 
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Saúde em estudo, pois os índices epidemiológicos podem nortear o planeja-
mento de ações de promoção da saúde e prevenção da doença, com o intuito 
de minimizar a incidência dessa patologia. Assim, objetiva-se descrever os 
indicadores epidemiológicos de morbidade decorrente do diabetes mellitus na 
IX Região de Saúde do Pernambuco.

MÉTODO

Trata-se de um estudo quantitativo descritivo, baseado em dados secundá-
rios extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS). 

O cenário da pesquisa foi a IX Gerência Regional de Saúde do Estado de 
Pernambuco (GERES), que totaliza uma população de 345.311 habitantes. 
Essa Região de Saúde está situada na Mesorregião do Sertão Pernambucano e 
é composta por 11 municípios, são eles: Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Ipu-
bi, Moreilândia, Ouricuri, Parnamirim, Santa Cruz, Santa Filomena e Trinda-
de (BRASIL, 2013).

Os dados foram coletados no período de julho a novembro de 2018, refe-
rentes à morbidade por Diabetes Mellitus na IX Região de Saúde do Pernam-
buco no período dos últimos 5 anos disponíveis na plataforma DATASUS. As 
variáveis estudadas foram sexo, idade, raça/cor e local de internação. Os dados 
foram tabulados por meio do editor de planilhas produzido pela Microsoft, o 
Programa Excel versão 2017. Para a análise dos dados empregou-se a estatística 
descritiva simples com uso de porcentagem (%).

RESULTADOS

Os resultados da busca realizada no DATASUS consistem em notificações 
acerca da morbidade por local de internação decorrente do diabetes mellitus 
tipo 2. O local de internação se refere ao local onde a unidade hospitalar está 
estabelecida, ou seja, o local onde as pessoas foram internadas, mas que não 
necessariamente residem nessas cidades. Dessa forma, são notificações reali-
zadas pela unidade hospitalar (BRASIL, 2018). 

A seguir estão os dados dispostos nas tabelas referentes aos índices epide-
miológicos de DM na IX Região de Saúde do Pernambuco.
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Tabela 1 – Morbidade por local de internação em relação a faixa etária, 2013-2017

Município/Faixa 
etária 1 a 19 anos 20 a 59 anos 60 acima Total Total%

Araripina 18 164 435 617 47,8

Bodocó 0 18 21 39 3

Exu 1 10 51 62 4,8

Granito 1 3 3 7 0,5

Ipubi 3 16 38 57 4,4

Moreilândia 3 2 11 16 1,2

Ouricuri 40 101 196 337 26

Parnamirim 2 19 47 68 5,3

Santa Cruz 1 5 21 27 2,1

Santa Filomena 1 1 - 2 0,2

Trindade 3 22 35 60 4,6

Total 73 361 858 1282 100

Fonte: DATASUS.

Percebe-se que houve notificações na maioria dos municípios, apenas nas 
cidades de Bodocó e Santa Filomena não houve ocorrência na faixa etária de 1 
a 19 anos e de 60 acima, respectivamente. As pessoas acima de 60 anos com-
põem o grupo com maiores índices de internação em todas as cidades, ficando 
logo atrás o grupo de 20 a 59 anos e, por último, o de 1 a 19 anos, sendo esse o 
de menor ocorrência.

Tabela 2 – Morbidade por local de internação em relação ao sexo, 2013-2017

Município/Sexo Masc % Fem %

Araripina 233 43,9 384 50,5

Bodocó 16 3 23 3

Exu 33 6,2 29 3,8

Granito 4 0,8 3 0,4

Ipubi 24 4,5 33 4,3

Moreilândia 5 0,9 11 1,4

Ouricuri 147 27,7 190 25,1

Parnamirim 35 6,6 33 4,3

Santa Cruz 14 2,6 13 1,7

Santa Filomena 1 0,2 1 0,1

Trindade 19 3,6 41 5,4

Total 531 761

% 100 100

Fonte: DATASUS.
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As notificações em relação à ocorrência de DM por local de internação são 
mais frequentes no sexo feminino quando comparado ao sexo masculino du-
rante os anos apresentados pelo DATASUS. Pode-se observar que os índices 
são maiores nas cidades Araripina e Ouricuri, totalizando uma porcentagem 
de 50,5% e 25,1%, respectivamente, em relação ao total da população acometi-
da em ambos os sexos. Contudo, pode-se inferir que essa maior prevalência 
ocorra devido a esses serem os maiores municípios da Região de Saúde, onde 
concentram-se os polos hospitalares.

Tabela 3 – Morbidade por local de internação em relação a raça/cor, 2013-2017
Município/

Raça-cor Branca % Preta % Parda % Amarela % S/I % Total

Araripina 122 19,8 19 3,1 420 68,1 1 0,2 55 8,9 617

Bodocó 2 5,1 - 0 27 69,2 8 20,5 2 5,1 39

Exu -- 0 - 0 3 4,8 8 12,9 51 82,3 62

Granito - 0 - 0 5 71,4 1 14,3 1 14,3 7

Ipubi - 0 - 0 57 100 - 0 - 0 57

Moreilândia 1 6,3 - 0 8 50 - 0 7 43,8 16

Ouricuri 22 6,5 2 0,6 313 92,9 - 0 - 0 337

Parnamirim - 0 - 0 45 66,2 - 0 23 33,8 68

Santa Cruz - 0 - 0 27 100 - 0 - 0 27

Santa Filomena - 0 - 0 2 100 - 0 - 0 2

Trindade - 0 - 0 57 95 3 5 - 0 60

Total 147 21 964 21 139 1292

*S/I: sem informação.
Fonte: DATASUS.

Nota-se a ocorrência de diabetes mellitus em todas as raças, mas não houve 
notificações nos municípios de Exu, Granito, Ipubi, Parnamirim, Santa Cruz, 
Santa Filomena e Trindade para a cor/raça branca. Com relação à raça/cor preta, 
observa-se que em apenas duas cidades, Araripina e Ouricuri, apresentaram 
casos registrados, mas representam somente 3,1% e 0,6%, respectivamente, do 
total da população que foi acometida pelo distúrbio nesses municípios. 

As cores/raças amarela e preta correspondem ao último lugar com os 
menores índices de acometimento pelo DM. A raça negra, portanto, não 
apresentou nenhuma notificação nas cidades de Ipubi, Moreilândia, Ou-
ricuri, Parnamirim, Santa Cruz e Santa Filomena, expondo seu maior 
índice de registros nos municípios de Bodocó e Exu. Os casos em que as 
pessoas não informaram a cor compreendem o terceiro lugar de acome-
timento, sendo que os municípios que mais colaboraram para esses índi-
ces foram Araripina, Exu e Parnamirim. 
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Contudo, o maior enfoque deve ser dado à cor parda, posto que esta repre-
senta o primeiro lugar com o maior índice de notificações, com a contribuição 
de todos os municípios. A raça parda, por sua vez, em quase todos os municí-
pios, exceto Exu, apresenta as porcentagens mais elevadas no que se refere ao 
número de acometidos na população da cidade.

DISCUSSÃO

Após a análise dos resultados foi perceptível o predomínio de pessoas com 
faixa etária acima de 60 anos que possuem DM. Segundo o IDF (2017), a po-
pulação acima de 65 anos apresenta até 19% de prevalência de diabetes no 
Brasil, e a população de 20-79 anos apresenta até 8%, sendo considerado o 5º 
país em número de indivíduos acima de 65 anos com o distúrbio.

De acordo com Brasil (2018), o DM e suas complicações constituem as prin-
cipais causas de mortalidade na maioria dos países. Posto isto, em 2015 aproxi-
madamente 5 milhões de pessoas com idade entre 20 e 79 anos morreram por 
diabetes, o equivalente a um óbito a cada 6 segundos. A doença cardiovascular é 
a principal causa de óbito entre as pessoas com diabetes, sendo responsável por 
aproximadamente metade dos óbitos por diabetes na maioria dos países.

Os resultados encontrados afirmam que a faixa etária é um fator de risco 
importante para ser diagnosticado, já que as constantes notificações estão cen-
tradas nesse grupo de pessoas. Isso se deve à aliança do processo de envelheci-
mento, com a adoção de estilos de vida não saudáveis, a crescente urbanização 
e globalização (STOPA, 2014).

O sexo feminino prevaleceu e, segundo a SBD (2018), esse fato pode ser 
determinado por diversos fatores, como cuidados durante a preconcepção, 
diabetes gestacional e até mesmo o período da menopausa. Em outras pes-
quisas, esses mesmos dados foram observados, comprovando a relação desse 
fator de risco com o DM. Conforme Brasil (2016), em um conjunto de 27 
cidades a periodicidade do diagnóstico médico prévio de diabetes foi de 
8,9%, sendo menor entre homens (7,8%) que entre mulheres (9,9%). De 
acordo com Brasil (2015), esse fato ocorre também em nível nacional, pois as 
mulheres apresentam significativamente maior proporção de diagnóstico da 
doença do que os homens. Constata-se que o sexo feminino é mais prevalen-
te quanto ao número de óbitos de pessoas acometidas pelo DM, ou seja, 
constitui um marcador de risco para a mortalidade.

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/junho/07/vigitel_2016_jun17.pdf
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Segundo Belfort e Oliveira (2001), os dados de mortalidade fornecem 
informações relevantes das consequências de uma morbidade na população. 
Sendo assim, é notório enfatizar que, nesse mesmo estudo supracitado, no 
conjunto dos óbitos nos três anos de pesquisa entre os diabéticos, as mulhe-
res obtiveram percentual de mortalidade superior ao dos homens. Já entre as 
demais causas de óbitos nos três anos, a prevalência foi do sexo masculino, 
consequentemente indicando menor sobrevida das mulheres entre os diabé-
ticos e dos homens entre as outras causas de falecimento.

 A morbidade por local de internação e residência em relação à cor/raça 
nos anos do estudo se deu prevalentemente em pessoas que se declaram par-
das. Vale ressaltar que a população negra é definida pela Lei 12.288/2010 do 
Estatuto da Igualdade Racial como “o conjunto de pessoas que se autodecla-
ram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE” (BRASIL, 2010, p.1). 

Brasil (2017) ressalta que o diabetes, especificamente o do tipo II, o qual 
se desenvolve por consequência de má qualidade de vida, é uma doença que 
atinge com mais frequência os homens e as mulheres negras no país, tornan-
do-se uma das mais comuns nessa população racial. Pode-se explicar o maior 
acometimento de pessoas de cor/raça parda pela interação de fatores genéti-
cos, ambientais e culturais (BRITO; LOPES; ARAÚJO, 2001). 

O estudo apresenta a prevalência maior do DM em indivíduos do sexo 
feminino, acima de 60 anos e de raça/cor negra. Além disso, percebe-se que 
não há notificações em todos os municípios por se tratar de informações 
notificadas por local de internação, então, algumas cidades são referenciadas 
para polos hospitalares contido na IX GERES.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Com os resultados da pesquisa, percebeu-se que o diagnóstico de DM 
pode estar associado a fatores genéticos, ambientais, socioeconômicos e 
populacionais, que, correlacionados ou não, predispõem o indivíduo a de-
senvolver o distúrbio metabólico. 

No que se refere ao baixo índice de morbidade em alguns municípios que 
compõem a IX GERES, é um fator positivo que pode estar relacionado a uma 
efetiva promoção de saúde associada ao desenvolvimento de programas de pre-

https://www.sinonimos.com.br/consequentemente/
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venção ao Diabetes Mellitus pelas Secretarias Municipais de Saúde mediante as 
Unidades Básicas de Saúde. 

 Conclui-se que esse distúrbio metabólico é, portanto, um risco para o au-
mento dos índices de mortalidade em decorrência das complicações da doença. 
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INTRODUÇÃO

As arboviroses têm se constituído em grande problema para a saúde públi-
ca em virtude dos seus índices alarmantes. As alterações do ambiente por 
ações antrópicas, crescimento populacional desordenado, mudanças climáti-
cas, diversidade de agentes infecciosos envolvidos, pluralidade de manifesta-
ções clínicas e dificuldade na implementação e manutenção de medidas edu-
cativas e sanitárias têm facilitado sua disseminação (LOPES; NOZAWA; 
LINHARES, 2014; CAMARA, 2016).

As arboviroses são doenças causadas pelos arbovírus, que incluem o vírus 
da dengue, chikungunya e zika, transmitidas pelo mesmo vetor, o mosquito 
Aedes Aegypti. No Brasil, a transmissão da dengue vem acontecendo de forma 
continuada desde o ano de 1986, mas recentemente presenciou-se a entrada de 
novas arboviroses, que foram a chikungunya e o vírus da zika, respectivamen-
te em 2010 e 2014 (EVANGELISTA; FLISCH; PIMENTA, 2017).

As ações de controle e prevenção das arboviroses precisam acontecer de forma 
articulada, intersetorial e interdisciplinar, considerando o contexto em que cada 
comunidade está inserida. O combate ao mosquito demanda uma série de ações, 
como a necessidade de detecção precoce de casos, identificação de situações pro-
pícias ao criadouro do mosquito, organização dos serviços de saúde com conduta 
e manejo adequados para cada situação e qualificação/educação permanente dos 
profissionais de saúde em todos os níveis de atenção (SANTOS, 2018). 

Para controle de doenças provocadas por vetores como chagas, leishmanio-
se, malária e arboviroses – como dengue, o vírus da zika e chicungunya –, os 
municípios contam com os Agentes de Combate às Endemias (ACE), com suas 
atividades regulamentadas pela lei n° 11.350 de outubro de 2006. Com o obje-
tivo de fortalecer nos municípios as ações de vigilância em saúde junto às 

Doi: 10.35260/87429199p.91-101.2020
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equipes de Saúde da Família, em 2010, por meio da Portaria GM nº 1.007/2010, 
o Ministério da Saúde definiu os critérios de regulamentação da incorporação 
do ACE na Atenção Primária à Saúde (APS) (BRASIL, 2010). 

Dentre as suas inúmeras ações, os ACE realizam visitas periódicas às re-
sidências, estabelecimentos comerciais e terrenos baldios para vistoria de 
depósitos, inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados na busca de 
focos endêmicos. Nesses locais fazem aplicação de larvicidas e inseticidas e 
orientam famílias e população em geral quanto à prevenção e tratamento de 
doenças infecciosas. 

Em todo esse processo de controle e prevenção, os ACE são pessoas-cha-
ve, sendo os responsáveis por promover o controle mecânico e químico do 
vetor, que, por meio das visitas domiciliares, realizam ações centradas em 
detectar, destruir ou destinar adequadamente reservatórios naturais ou arti-
ficias de água que possam vir a servir de depósito para os ovos do mosquito 
(ZARA et al., 2016). 

De acordo com Evangelista, Flisch e Pimenta (2017), esses profissionais são 
considerados indispensáveis na prevenção dessas doenças, uma vez que estão 
em contato direto com a comunidade e desenvolvem ações de inspeção e 
orientação de prevenção e controle de doenças. 

No atual contexto de novos vírus circulando no Brasil, tem-se como ques-
tionamentos: Como esses profissionais estão sendo preparados/formados em 
relação à prevenção e controle destas novas doenças? Como tais temáticas es-
tão sendo incorporadas na formação profissional dos ACE?

Sendo assim, o investimento em qualificação dos ACE se faz importante e 
imprescindível. Com efeito, para a eficácia dessas estratégias de combate ao vetor 
e, consequentemente, evitar e reduzir a transmissão e incidência das arboviroses 
e seu impacto na saúde da população, a formação do ACE deve ser permanente.

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma proposta de formação volta-
da para a mudança das práticas de saúde baseada nas necessidades do cotidiano 
do serviço. Busca contribuir para ampliar a capacidade de reflexão e avaliação 
dos profissionais, a melhora da autoestima e criatividade e a corresponsabiliza-
ção frente à saúde individual e coletiva da população (BRASIL, 2014).

Nesse sentido, visando aperfeiçoar o desenvolvimento de habilidades e co-
nhecimentos relacionados ao desempenho da prática de trabalho do ACE no 
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que se refere às arboviroses, como também ao desenvolvimento pessoal, con-
tribuindo para o entendimento das dificuldades e resistências encontradas no 
processo de trabalho, em particular nas atividades educativas desenvolvidas, 
que ações de educação permanente vêm sendo desenvolvidas na 18ª Região de 
Saúde do Estado do Ceará.

A qualificação dos profissionais tem tido apoio de gestores e instituições em 
geral, que têm disparado nos últimos anos o processo de educação permanen-
te. Um exemplo se reporta ao curso de qualificação para os ACE do município 
de Quixelô – Ceará, realizada pelos Técnicos de Endemias do Ministério da 
Saúde lotados na 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRES). Tal curso, que 
teve como foco as técnicas de trabalho dos ACE com as arboviroses, instigou a 
reflexão, originando o presente artigo, que objetiva relatar, de forma crítico-re-
flexiva, a vivência dos ACE no curso de capacitação, bem como averiguar 
como os seus conteúdos chegaram a esses profissionais.

MÉTODO

Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo, realizado a partir 
da vivência enquanto residente da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), 
ênfase em Saúde Coletiva em uma atividade de EPS para ACE no controle e 
combate as arboviroses.

A Residência Integrada em Saúde (RIS), coordenada pela ESP-CE, consti-
tui modalidade de ensino de pós-graduação Lato Sensu (Especialização em 
caráter de Residência Multiprofissional em Saúde), caracterizando-se como 
educação para o trabalho por intermédio da aprendizagem em serviço, que 
busca a interiorização da Educação Permanente Interprofissional em Saúde, 
por meio da qualificação de profissionais, de forma a contribuir para a conso-
lidação da carreira na saúde pública e para o fortalecimento das Redes do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

A RIS tem como cenário de prática as 22 Regionais de Saúde do Estado nas 
CRES, órgão de representação da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, e 
visa formar sanitaristas para atuar frente às necessidades de saúde da população 
nos diversos momentos do processo saúde-doença, objetivando a promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

A 18ª CRES compõe-se de 10 municípios (Acopiara, Cariús, Catarina, De-
putado Irapuan Pinheiro, Iguatu, Jucás, Piquet Carneiro, Quixelô e Saboeiro) 
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localizados no Alto Jaguaribe, região Centro Sul do Estado do Ceará, e se cons-
titui em um desses cenários de prática da RIS. Nesse espaço, os residentes 
realizam um percurso de estudo e trabalho nas diversas áreas técnicas.

No espaço de percurso dos residentes no setor de controle de endemias da 
18ª CRES, os residentes participaram dos processos de trabalho compreenden-
do que esse setor busca fazer o acompanhamento e o monitoramento dos mu-
nicípios pelo estabelecimento de parceria para controle dos agentes causais, 
educação e informação à população, minimizando, assim, a exposição ao risco 
e melhoria das condições sanitárias para evitar a ocorrência de vários agravos. 

Dentre as ações desenvolvidas pelo setor de controle de endemias da CRES, 
destacou-se o trabalho de qualificação das equipes municipais de endemias 
com treinamentos dos agentes, sendo o curso realizado para os ACE do Muni-
cípio de Quixelô - Ceará a vivência que gerou o presente estudo.

 Quixelô é uma pequena cidade do semiárido nordestino emancipada poli-
ticamente em 1986. Tem 559,76 km2 de área territorial e uma população esti-
mada no ano de 2019 de 16.178 habitantes. Sua principal renda concentra-se 
na agropecuária. Distante 344 km da capital, Fortaleza, possui um fluxo diário 
de transporte de passageiros, tanto para Fortaleza como para Iguatu, sendo 
para esta última cidade transporte em intervalos de uma hora, situação que 
exige a manutenção e intensificação das medidas de vigilância, prevenção e 
controle das arboviroses (IBGE, 2018). O setor saúde conta om 07 equipes da 
Estratégia Saúde da Família, 07 Equipes de Saúde Bucal, 01 NASF Tipo I, 01 
CAPS Tipo I e 01 hospital municipal. Nessas equipes encontramos ainda 37 
Agentes Comunitários de Saúde e 10 Agentes de Endemias. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Relativo à situação das arboviroses, o município de Quixelô destaca-se pela 
redução das notificações, como pode ser observado no Quadro 1. Em 2016 e 2017, 
o aumento das notificações de dengue podem ter reflexo da introdução do vírus da 
chikungunya, devido principalmente à clínica semelhante entre esses agravos. 
Quanto ao vírus da zika, não houve casos notificados no referido município.
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Quadro 1 – Aspectos epidemiológicos e entomológicos das arboviroses, Quixelô/CE, 2018

ANO/ARBOVIROSE 2013 2014 2015 2016 2017
DENGUE
Casos Notificados 143 29 14 16 36
Casos Confirmados 114 14 06 03 02
Óbitos Confirmados 00 00 00 00 00
CHIKUNGUNYA
Casos Notificados 00 00 00 01 37
Casos Confirmados 00 00 00 00 29
Óbitos Confirmados 00 00 00 00 00
ZIKA
Casos Notificados 00 00 00 00 00
Casos Notificados em gestantes 00 00 00 00 00
Casos confirmados em gestantes 00 00 00 00 00
CONTROLE VETORIAL
Visitas realizadas 17.438 14.840 18.545 18.703 19.463
Índice de Infestação Predial 0,30 0,78 0,26 0,26 0,88

Fonte: Sinan on-line, Sinan net, 18ª CRES. 2018.

Constata-se que a situação das arboviroses no município de Quixelô 
demonstra bons índices e, quando comparados com os demais municípios 
do Ceará, o processo de vigilância, desde a notificação, investigação e análise 
do perfil epidemiológico, além do manejo clínico adequado do paciente e 
ações de controle vetorial, são tratados com cuidado e zelo pelos profissionais 
de saúde e gestores dos municípios, situação que demonstra que o processo de 
educação em saúde de forma permanente tem surtido efeitos positivos, sendo 
a qualificação aqui apresentada mais um destes momentos de educação, em 
articulação da 18ª CRES com a Secretaria de Saúde do Município.

A qualificação foi direcionada a nove dos dez ACE do município de Quixe-
lô – um dos servidores estava de licença – e versou sobre as técnicas de traba-
lho dos agentes, sendo realizada nos dias 10 e 11 de abril de 2018, totalizando 
uma carga horária de 16 horas.

A qualificação é parte das ações de EPS realizadas pelo setor de Controle de 
Endemias da 18ª CRES. A EPS é uma forma de educação adotada pela CRES, 
pelo fato de proporcionar uma visão de totalidade da realidade social, preocu-
pando-se não só com os conhecimentos específicos para a prática profissional, 
mas também com os condicionantes históricos e sociais do mundo do trabalho 
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para a formação de uma consciência de superação dos meros treinamento e 
instrumentalização para o trabalho, contribuindo para que os profissionais 
possam refletir sobre o trabalho que realizam, onde e em que condições reali-
zam, ampliando a capacidade de acolhimento e cuidado da saúde das pessoas, 
dos coletivos e populações, de maneira a garantir a integralidade da atenção 
(CECCIM; FERLA, 2008).

A educação em saúde é uma prática social que busca promover uma reflexão 
crítica a partir da realidade, estimulando ações que permitam a busca de solu-
ções para o enfrentamento dos problemas (BRASIL, 2007; MACIEL, 2009).

Sob essas referências de educação em saúde, no primeiro de dia de curso, a 
programação da manhã contou com momentos de apresentação de participan-
tes e facilitadores, dinâmicas de integração e reflexão do trabalho realizado no 
cotidiano, todas essas atividades desenvolvidas por meio de metodologias ativas. 
Para essa reflexão, foi solicitado a dois dos participantes que discorressem sobre 
a rotina de trabalho no cotidiano. Após a explanação dos ACE, o facilitador enu-
merou os passos seguidos na rotina de trabalho e questionou do grupo o funda-
mento de cada ação, levantando também as dúvidas que podiam existir. Em se-
guida, foram identificados os pontos que mereciam reforços dos cuidados e dos 
aspectos preventivos. A atividade foi finalizada com a entrega de questionário 
para que os ACE respondessem como forma de fixação do conhecimento.  

No período da tarde, as respostas ao questionário foram socializadas e as 
dúvidas que persistiram foram dirimidas. Das 16 questões, os ACE acertaram 
entre 8 e 11 respostas, demonstrando um total de acerto de mais de 50% das 
questões propostas. O questionário, assim como o relato da rotina no período 
da manhã, envolveu perguntas sobre medidas de controle, fases biológicas e 
estágios do mosquito, assim como medição do volume dos depósitos de água.

Foi possível constatar com as respostas do questionário e a discussão 
realizada que os ACE que possuem conhecimento sobre sua prática de trabalho 
desempenham corretamente suas tarefas cotidianas. Ainda, mediante as falas, 
pode-se identificar que esses ACE realizam atividades voltadas à inspeção de 
imóveis e orientações à população visando a prevenção de zoonoses. Todavia, 
mesmo realizando de forma correta as suas ações, esses profissionais discutiram 
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e aceitaram bem as informações passadas, assimilando-as e contribuindo para 
que os demais assumissem seus eventuais equívocos.

A EPS é uma ferramenta presente em ações de Secretarias de Saúde e institui-
ções formadoras de todo o Brasil. Em Belo Horizonte - MG, por exemplo, agen-
tes de endemias, ao refletirem sobre suas atividades enquanto ACE, em sua 
maioria relataram a realização de atividades de fiscalização de imóveis e ações 
educativas com a população, visando à prevenção de zoonoses (FRAGÃO; 
MONTEIRO, 2014). Em outro estudo, também realizado em Minas Gerais, con-
trariamente os autores constataram que os ACE receberam pouca capacitação 
para desenvolverem suas atividades, não sendo o trabalho pautado na reflexão e 
problematização da realidade que produz atividades significativas por meio da 
articulação entre os aspectos teóricos e técnicos da formação e análise da realida-
de e necessidades da população (OLIVEIRA; CASTRO; FIGUEIREDO, 2016).

Ainda no período da tarde foi realizada uma palestra sobre “Educação em 
saúde”, sendo explanado sobre saberes e práticas orientadas para a prevenção de 
doenças e promoção da saúde, numa proposta de corresponsabilização entre 
população, serviço e ACE, tendo em vista que a participação da população é de 
suma importância para a melhoria da qualidade de vida, da sua própria saúde 
e do meio em que vivem, cabendo ao ACE a mobilização dessa comunidade.

No segundo dia de curso, as atividades começaram com uma exposição dialo-
gada sobre abordagem, sequência lógica e reconhecimento geográfico do territó-
rio, que objetivou despertar nos ACE a compreensão dos contextos sociais em que 
trabalham. A abordagem da exposição dialogada teve como justificativa ser uma 
técnica que conta com a participação ativa dos atores envolvidos, levando em con-
ta seu conhecimento prévio, mas de forma a questionarem, interpretarem e discu-
tirem as dinâmicas do território onde trabalham (ANASTASIOU; ALVES, 2015).

O reconhecimento geográfico é uma importante ferramenta de conheci-
mento do território, e por meio dele, o ACE pode identificar a localidade, 
registrando informações sobre o número de quarteirões e imóveis e ainda 
apreender a dinâmica das relações sociais das pessoas que lá habitam, de 
modo a ressaltar e incentivar o comportamento preventivo para as doenças 
transmitidas por vetores. Para sua realização é necessário que o ACE saiba se 
localizar no mapa do município, identificando e numerando os quarteirões 
para registro dos eventos em boletins (PALMAS, 2007).



98

Entrelaces do SUS 

No período da tarde do segundo dia, o momento foi dedicado ao fortaleci-
mento dos conhecimentos sobre o cálculo da área e volume dos depósitos e 
transformações de escalas métricas. Dando continuidade, foi discutido sobre as 
ações de campo, com especificidade, a visita domiciliar. Nesta atividade foi pri-
vilegiada a discussão do papel do profissional, que deve ter um comportamento 
respeitoso, ético e de receptividade para com os moradores, devendo buscar co-
nhecer o que de fato é importante para obtenção dos elementos necessários à 
análise da situação. Foi enfatizada, ainda, a necessidade de definição dos objeti-
vos da visita de forma prévia conjugando observação, entrevista e orientações.

Relativo à observação, foi lembrada a necessidade de atenção para com-
preender o que está à volta, mas que não é falado. Sobre a entrevista, ressaltou-
-se a prévia seleção de perguntas que podem ser feitas de modo a conhecer a 
situação social que indicou a necessidade da visita domiciliar. Por fim, nas 
orientações, discutiu-se a necessidade do repasse das informações para pro-
moção da saúde e prevenção dos riscos e agravos, permeadas do respeito pelos 
conhecimentos e decisões dos moradores. 

Os temas discutidos em todo o segundo dia foram bem aceitos, argumen-
tados, discutidos e considerados pelos ACE, em avaliação, como os mais im-
portantes para o trabalho. Tanto os cálculos como as visitas domiciliares foram 
refletidos e indicados como os mais insipientes, os cálculos pelo grau de difi-
culdade com aritmética, já as visitas em virtude de serem corriqueiras e reali-
zadas em quantidade, e, muitas vezes, por não terem um planejamento do que 
orientar e observar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Como expresso na introdução, objetivamos com este ensaio refletir, de for-
ma crítica, a realização de um curso de qualificação para os ACE, buscando 
compreender como os conteúdos do curso chegam a esses profissionais.

A realização do curso se constituiu como mais uma atividade da EPS, mo-
dalidade de educação adotada pelo setor de Controle de Endemias da 18ª 
CRES para capacitação dos ACE da região.

A EPS contribuiu para que a realização do curso pudesse fortalecer os cor-
retos conceitos – redirecionando os equivocados – dos ACE no cotidiano do 
trabalho, por meio da reflexão da maneira de agir, tanto no trabalho individual 
como em equipe, para a qualidade da atenção. A EPS, mediante as metodolo-
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gias ativas, propiciou o questionamento dos problemas encontrados na reali-
dade, levando em consideração os conhecimentos e as experiências já existen-
tes, ressignificando e dando sentido ao trabalho.

Da vivência, foi possível perceber que os ACE são receptivos aos conteúdos 
disponibilizados no curso e aceitam de bom grado as reflexões dos facilitadores, 
muito embora esses conteúdos já sejam do conhecimento e façam parte do seu 
processo de trabalho. No momento do curso, os temas foram bem discutidos e 
contaram com a argumentação e defesa de ideias dos participantes sem preocu-
pação de hierarquia quanto ao conteúdo, ou de quem os apresentava. As maiores 
dificuldades se referiram aos cálculos aritméticos e a sistematização das visitas, 
mesmo os ACE conhecendo todos os elementos importantes para tal, como ob-
servação, questionamentos a serem feitos aos moradores e orientações. 

Foi possível ainda perceber que os ACE conhecem os fundamentos que 
embasam suas rotinas cotidianas e, em diversos momentos do curso, demons-
traram a necessidade de fortalecimento desse embasamento. Primeiro, para 
que não sejam automatizados e naturalizados na realização das rotinas de tra-
balho; segundo, para motivação, estímulo e alerta para a necessidade de utili-
zação desses conhecimentos para promoção da saúde e prevenção de riscos e 
agravos junto à população no dia a dia. 

Com certeza muito há ainda que ser feito para melhoria da saúde da popula-
ção e fortalecimento do SUS, contudo, passos têm sido dados nessa direção, haja 
vista que, por meio da educação permanente em saúde, como na capacitação 
observada, os ACE passaram a ter uma ação diferenciada, qualificada e otimiza-
da em relação às medidas dos programas já estabelecidos da vigilância em saúde, 
principalmente, no cenário de epidemias de dengue, zika e chikungunya.

Por fim, cabe ratificar que a EPS, por oportunizar uma aprendizagem significa-
tiva, ou seja, por problematizar a realidade, desafiando a reflexão e busca de conhe-
cimentos dos servidores para construção de novas práticas com vista à qualidade 
do cuidado, é ferramenta fundamental para garantia da integralidade, equidade e 
universalidade, em síntese, para fortalecimento do SUS, devendo sua aplicabilida-
de ser estendida e realizada em todos os pontos de atenção deste sistema.
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CAPÍTULO 7
ESTRATÉGIA DE GESTÃO PARA FORTALECER AS 

REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Ana Paula Agostinho Alencar

Joice Fabricio de Souza

Vanderlânia Macêdo Coelho Marques

INTRODUÇÃO

A Gestão nos serviços de saúde está intrínseco à organização dentro das Redes 
de Atenção à Saúde (RAS), a qual exige planejamento e atenção. Falhas de comu-
nicação ou pontos negligenciados nos fluxos de atendimento, por exemplo, podem 
gerar grandes problemas financeiros e prejudicar a qualidade na assistência. 

As RAS foram propostas pela primeira vez no Relatório Dawson, publicado 
em 1920, contudo, são consideradas propostas recentes, já que foram inicial-
mente conhecidas na implementação de sistemas integrados de saúde, na pri-
meira metade dos anos 90, nos Estados Unidos. No Brasil, a implementação 
das RAS é bastante atual, mas seu conceito vem sendo trabalhado desde a re-
forma sanitária, que culminou na construção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) (ARRUDA et al., 2015).

As relações horizontais entre pontos de atenção, tendo a Atenção Primária 
à Saúde (APS) como centro da comunicação, torna característica da RAS, em 
busca dos objetivos constituídos, obter integralidade do sistema de ações e 
serviços de saúde, garantindo uma assistência contínua, humanizada e de qua-
lidade (BRASIL, 2014). A partir desse pensamento é imprescindível o envolvi-
mento de todos os atores dentro da rede regionalizada de saúde, sendo a refe-
rência e a contrarreferência ferramentas essenciais para isso.  

A Saúde do Estado do Ceará é organizada em cinco Regiões de Saúde: For-
taleza, Norte, Cariri, Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe. A Regionaliza-
ção é a descentralização dos serviços de saúde, ações e processos de pactuação 
entre municípios e Estado, definida pela Constituição Federal por meio do 

Doi: 10.35260/87429199p.102-114.2020
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Decreto 7.508/11 e Lei 8.080/90 (BRASIL, 1990; BRASIL, 2011).  A Regionali-
zação garante à população um atendimento de qualidade mais próximo de casa.

O Estado do Ceará tem se preocupado muito com a garantia de acesso aos 
serviços de saúde. Por esse motivo, vem intensificando medidas político-admi-
nistrativas no intuito de construir indicadores reais e tornar o serviço público 
de saúde eficiente e focado na gestão por resultados. Para isso, várias ferramen-
tas precisam ser implementadas dentro das RAS com intuito de fortalecer a 
gestão em todas as regiões de saúde, a exemplo da contrarreferência.

Essa ferramenta pode ser intensificada dentro dos serviços de saúde, pelos 
quais o consórcio público é responsável. Conceituam-se Consórcios Públicos 
de Saúde em tecnologia jurídico-institucional projetada para viabilizar a ação 
pública em rede que une e integra entes federativos autônomos na realização 
de atividades e projetos de interesse comum. Ele pode facilitar o planejamento 
local e regional em saúde, viabilizar o investimento financeiro integrado e con-
tribuir para a superação de desafios locais no processo de implementação do 
SUS (BRASIL, 2014).

A formação de Consórcios é uma das alternativas de cooperação federativa 
de apoio e fortalecimento da gestão, para o desenvolvimento de ações conjun-
tas e de objetivos de interesse comum, para melhoria da eficiência da prestação 
dos serviços públicos (CEARÁ, 2010).

Os Consórcios Públicos são responsáveis pela gestão de equipamentos de 
média complexidades/atenção especializada e configuram-se em estratégia 
para assegurar à população esses serviços. A Política de consórcio traz para os 
municípios a possibilidade de aquisição de serviços de saúde sob a forma de 
associação de entes federados, no nosso caso, Estado e municípios, de forma 
que juntos possam ofertar à população assistência especializada por meio das 
Policlínicas e Centro de Especialidades Odontológico. 

Usuários das Policlínicas são referenciados pela APS em demandas especí-
ficas, no entanto, a demanda permanece maior que a oferta, o que se justifica 
encaminhamentos clínicos sem estratificação de risco, sem hipótese diagnós-
tica, exames solicitados por pressão de pacientes (a pedidos ou a esclarecer) 
afirmando a necessidade de protocolos. 

Uma maneira elencada para adequada utilização dos serviços de saúde e 
direcionamento de vagas aos usuários, com garantia do acompanhamento no 
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processo terapêutico por linhas de cuidado, é a utilização fidedigna da referên-
cia e contrarreferência qualificada.

O Sistema de referência e contrarreferência é um mecanismo administrati-
vo, em que os serviços estão organizados e configurados em redes sustentadas 
por critérios, fluxos e mecanismos de pactuação e de funcionamento, para as-
segurar a atenção integral aos usuários, de forma a possibilitar o acesso a todos 
os serviços existentes no SUS (PROTASIO et al., 2014).

O Ministério da Saúde entende o sistema de referência e contra referência 
como um dos pontos para a reorganização dos processos de trabalho das equi-
pes de saúde, garantindo a integralidade da atenção, ponto de partida para a 
integração entre as redes de saúde, o que constitui o principal desafio. O siste-
ma é um mecanismo de encaminhamento entre os diferentes níveis de com-
plexidade dos serviços (SERRA; RODRIGUES, 2010).

Percebe-se que essas estratégias são formas de garantia da saúde à popula-
ção, pois de acordo com a Constituição Federal CF 88, Art. 196, todos os indi-
víduos têm direito à saúde, e o Estado em ofertá-la, garantindo a todos os ci-
dadãos por meio de políticas públicas, sociais e econômicas, objetivando 
redução de risco, promoção da saúde e acesso universal (BRASIL, 1988).

Diante das descrições supracitadas, juntamente com a complexidade e de-
manda dos serviços de saúde, é identificada a fragilidade dos mecanismos de 
contrarreferência dos pacientes que saem da atenção especializada “Policlínica”, 
interferindo na utilização racional dos serviços de saúde de acordo com as dire-
trizes do SUS e linhas prioritárias de cuidado definidas pelo Estado. Tal situação 
pode ser interpretada tendo como hipóteses a não adesão dos profissionais de 
saúde, lacunas no sistema de comunicação dos sistemas de informação, serviços 
pouco organizados com utilização de protocolos clínicos, necessidade de aper-
feiçoamento dos profissionais para preenchimento, avaliação e continuidade do 
instrumento de contrarreferência e rotatividade dos profissionais.

Dentro da lógica de regionalização, é perceptível a fragilidade na integra-
ção entre a APS e cuidados especializados no âmbito do SUS, funcionando 
como estruturas separadas, muitas vezes incomunicáveis, e destes dois níveis 
com a atenção terciária à saúde (BRASIL, 2014).
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Nesse aspecto, aponta-se a essência do uso da contrarreferência nos serviços 
de saúde como estratégia de gestão para fortalecimento das redes de atenção à 
saúde, com possibilidade de ofertar assistência de qualidade.

Diante do exposto e de relatos dos pacientes atendidos na Policlínica, sobre 
não retornarem a Estratégia Saúde da Família após assistência especializada, 
reafirmam a fragilidade na contrarreferência e a relevância do estudo. Perante 
esse cenário surge o interesse em desenvolver o trabalho com objetivo de cons-
truir e implementar a ficha de contrarreferência na Policlínica em estudo.  O 
trabalho pode contribuir com a melhoria na assistência do SUS ofertada à 
população.

MÉTODO

O estudo caracteriza-se como um projeto de intervenção. As metodolo-
gias adotadas foram reuniões com grupo gestor e atividades de educação 
permanente (oficinas, exposição dialogada) com a equipe, primeiramente 
para realizar um pré-diagnóstico, os demais momentos para construção do 
protocolo de contrarreferência e implementação deste.

A partir dessa análise, problemáticas foram levantadas, juntamente com 
o valor de governabilidade, custo e atores sociais envolvidos, incluindo a 
gestão. A considerar sobre o problema, foi traçada uma prioridade em busca 
de resolutividade em médio prazo, que será o de desenvolver e implementar 
a ficha de contrarreferência na Policlínica. 

Dessa forma, foram elencadas as principais causas do problema como 
justificativa dos profissionais, tempo curto, a não importância dos profissio-
nais dos municípios consorciados ao serviço em relação à referência e con-
trarreferência, falta de um formulário específico, tendo como principal nó 
crítico a baixa adesão dos profissionais ao uso contínuo da contrarreferência, 
considerando esse o ponto principal para atuação na resolutividade do pro-
blema.

A assiduidade no uso da contrarreferência pelo serviço especializado irá con-
tribuir diretamente para o fortalecimento dos equipamentos de saúde e ênfase 
na responsabilidade da atenção primária à saúde em exercer a prática da referên-
cia e contrarreferência, também de um modo contínuo, e o elencando como 
parte essencial do cuidado ao paciente dentro da rede.
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Quadro 1 – Síntese da árvore problema

 CONSEQUÊNCIA 
1-Plano de assistência fragilizado.
2-Cuidado sem continuidade.
3-Fragilidade na integralidade do cuidado ao paciente.

PROBLEMA Fragilidade da contrarreferência.

NÓ CRÍTICO
Nó crítico priorizado: Baixa adesão dos profissionais no uso 
continuo da contrarreferência. Ponto considerado ponto 
principal para a resolutividade do problema.

Fonte: Autoria própria, 2019.

Para a prática de intervenção contamos com a participação de 39 profissio-
nais do serviço. O projeto de intervenção foi realizado numa Policlínica, equi-
pamento de serviço especializado que atende sua demanda exclusivamente 
por meio de referência, localizada na cidade de Campos Sales, Ceará. 

Campos Sales é um município do Estado do Ceará que está localizado na 
microrregião da chapada do Araripe, mesorregião do Sul Cearense, com po-
pulação estimada de 27.426 habitantes, conforme IBGE de 2019.

A cidade fica situada na abrangência de uma Macrorregião de Saúde, com-
posta por cindo microrregiões – Icó, Iguatu, Crato, Juazeiro do Norte e Brejo 
Santo –, fazendo parte da microrregião de Crato, a 20ª  microrregional de saú-
de, a qual é composta por treze municípios: Altaneira, Antonina do Norte, 
Assaré, Araripe, Campo Sales, Crato, Farias Brito, Nova Olinda, Potengi, Sali-
tre, Santana do Cariri, Tarrafas e Várzea Alegre (CEARÁ, 2017).

Em busca de melhor compreender os pontos de cuidado da RAS e a estru-
tura organizacional do município de Campos Sales, fez-se necessária a apre-
sentação dos equipamentos de saúde existentes no município: um Hospital de 
Pequeno Porte com as principais clínicas, inclusive obstetrícia; um Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF); um Serviço de Atendimento Móvel (SAMU); 
sete equipes da Estratégias de Saúde da Família (ESF); e uma Policlínica. Todos 
esses serviços são ofertados exclusivamente pelo SUS. 

Atualmente pertencem a esse consórcio com contratos de rateio assinado 
sete municípios, dentre eles: Campos Sales, Crato, Potengi, Araripe, Salitre, 
Santana do Cariri e Altaneira.

Os serviços ofertados pela Policlínica em estudo são para referência dos 
municípios consorciados listados anteriormente, os quais devem essencial-
mente enviar todos os pacientes encaminhados com ficha de referência para 
garantir o atendimento. Os serviços prestados estão nas especialidades de Of-
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talmologista, Ginecologista, Dermatologista, Otorrinolaringologista, Clínico 
Médico, Ortopedista, Mastologista, Gastrologia, procedimentos de exame de 
endoscopia, Ultrassonografia, pequena cirurgia (com acompanhamento do 
vascular), Fisioterapeuta, Fonoaudiologia, Psicologia, Enfermeiro (com aten-
dimento no serviço de pé diabético), exames de raio X e mamografia. Oferta, 
ainda, o serviço no Núcleo de Estimulação Precoce (NEP) para crianças espe-
ciais, e dentre essas atividades conta ainda com farmacêutica (orientações 
medicamentosas), ouvidoria e responsável pela qualidade.

O objetivo da proposta de intervenção, baseado no principal nó critico, é 
garantir a adesão de todos os profissionais da unidade na ficha de contrarrefe-
rência construída e implantada. 

A intervenção concretizou-se a partir de um planejamento inicial, conside-
rando o problema elencado, suas causas e principalmente o nó critico, em que 
se almeja uma resolutividade.

Posteriormente, foi realizado um encontro com atores sociais envolvidos e 
gestão para apresentação da proposta e aquisição de maior governabilidade 
possível, bem como recursos materiais e humanos para o desenvolvimento da 
intervenção e aplicabilidade desta.

O primeiro momento iniciou-se com a organização na instituição para a 
elaboração da ficha de contrarreferência, sendo desenvolvida pelas enfermei-
ras da unidade e, posteriormente, apreciada pela equipe da instituição e pela 
gestão para possíveis modificações e finalização.

Elaborada a ficha, encaminhou-se uma cópia para cada secretaria de saúde 
dos municípios consorciados para conhecimento e breve explicação de sua 
utilização e importância. Como terceira etapa, realizou-se a impressão das fi-
chas em quantidade suficiente para a utilização no serviço da Policlínica.

No segundo momento, organizou-se uma atividade de educação perma-
nente na instituição para apresentação, explicação e implementação da fi-
cha com os profissionais, e, em seguida, a ficha foi distribuída em todos os 
consultórios da instituição.

Todas essas etapas de implementação podem ser visualizadas no Quadro 2, 
as quais supriram as necessidades levantadas anteriormente, concretizando o 
uso da contrarreferência de forma assídua pelos profissionais, garantindo a con-
tinuidade do cuidado na ponta da Rede de Atenção e desenvolvendo a percepção 
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da importância desse instrumento diante dos profissionais envolvidos no cuida-
do ao paciente, garantindo, assim, uma assistência acolhedora e resolutiva.

Quadro 2 – Proposta de intervenção

OBJETIVO META/
PLANEJAMENTO PERÍODO INDICADOR RESPONSÁVEIS/

PARTICIPANTES

Construir a ficha 
de contrar refe-
rência na insti-

tuição com 
parceria entre 

gestão, qualida-
de e profissio-

nais da assistên-
cia

Elaboração da ficha de 
contrarreferência na 

instituição.

Aprovação da ficha de 
contrarreferência pela 

direção geral.

Aprovação da ficha de 
contrarreferência na 

reunião da CIR.

Setembro
2018

Outubro
2018

Outubro
2018

Ficha de contrar 
referência 

construída e 
impressa.

Gestão
Enfermeiros

Médicos (especialida-
des)

Farmacêuticos
Fonoaudiólogos

Terapeuta ocupacional
Psicólogo

Fisioterapeuta
Colegiado da CIR

Promover a 
articulação entre 

a Gestão da 
unidade, Coor-
denadores mu-

nicipais de saúde 
e Coordenadoria 

Regional de 
Saúde

Implantação de equipe 
de apoio para acompa-
nhamento do processo.

Qualificação da equipe  
em apoio institucional.

Agosto
2018

Equipe de apoio 
implantada.

Diretora geral
Gestor da qualidade

Enfermagem
Corpo clínico da uni-

dade
Coordenador ou re-

presentante da Regio-
nal de saúde

Educação em 
saúde para im-

plementa-ção da 
ficha de contrar-

re-ferência na 
instituição

Implantação da ficha 
de contrarreferência.

Disponibilização de 
ficha de contrarrefe-

rência.

Novembro
2018

Novembro
2018

Ficha de 
contrarreferência 

implantada.
100% dos 

profissionais da 
unidade 

utilizando ficha 
de contrar-
referência.
100% dos 

consultórios de 
atendimento com 

ficha de 
contrarreferência, 

impressas e 
disponíveis.

Gestão
Enfermeiros

Médicos (especialida-
des)

Farmacêuticos
Fonoaudiólogos

Terapeuta ocupacional
Psicólogo

Fisioterapeuta
Digitador

Administrativo
Ouvidoria

Quantificar 
mensalmente as 

fichas de contrar-
refe-rência dis-
-pensadas pelos 
profissionais da 

instituição

Liberação de fichas de 
contrarreferência.

Novembro
2018

100% dos 
usuários com 

ficha de 
contrarreferência.

Administrativo.
Enfermeiros
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Fortalecimento 
da rede de aten-
ção. Municípios 
consorciados e a 

instituição

Acompanhamento 
com os municípios do 
recebimento da ficha 
de contrarreferência

A partir de 
novembro 

de 2018
Contínuo

100% dos 
municípios 

consorciados 
sendo acompa-

nhados.

Qualidade
Ouvidoria

Estimular os 
profissionais à 

adesão de práti-
cas voltadas ao 
fortalecimen-to 
do instrumen-to 

implantado.

Ampliação da adesão e 
discussão do instru-

mento implantado na 
instituição.

Contínuo

100% dos 
profissionais da 

instituição 
envolvidos nos 
processos de 

educação 
permanente 
voltados ao 

fortalecimento da 
estratégia 

implantada.

Gestão
Enfermeiros

Médicos (especialida-
des)

Farmacêuticos
Fonoaudiólogos

Terapeuta ocupacional
Psicólogo

Fisioterapeuta
Colegiado da CIR

Fonte: Autoria própria, 2019.

O acompanhamento e monitorização das ações e intervenções são indis-
pensáveis, e nesta perspectiva, as atividades estão sendo monitorizadas a partir 
do cronograma elaborado, realizada pelas enfermeiras envolvidas no processo.

Após a implementação completa da intervenção, permanece o processo de 
monitoramento de forma qualitativa, com atividades determinadas e observa-
das, dentre elas, o feed back trimestral dos municípios consorciados, por meio 
de um funcionário designado do setor de qualidade para entrar em contato 
com cada município. Dentro da instituição está sendo acompanhada a libera-
ção, ou seja, o quantitativo da ficha de contrarreferência no almoxarifado; o 
acompanhamento com as declarações na ouvidoria da instituição; e atividades 
de educação permanente contínua no primeiro ano, trimestralmente, e a partir 
do segundo ano, semestralmente, para diálogo e fortalecimento da implemen-
tação do instrumento na instituição, bem como fragilidades e potencialidades. 
As atividades de Educação Permanente em Saúde foram desenvolvidas pelos 
enfermeiros do serviço, com participação de toda a equipe e gestão.

A construção e implementação da ficha de contrarreferência no serviço 
especializado é avaliada de modo contínuo no campo da gestão do trabalho e 
da educação em saúde, funcionando por meio do projeto de educação perma-
nente implantado na instituição. Esses aspectos contribuem para a efetivação 
do plano de intervenção elaborado.

A avaliação no campo da gestão e educação em saúde se deu de maneira 
qualitativa e quantitativa, demonstrado no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Monitoramento e avaliação

INDICADORES FORMA DE 
ACOMPANHAMENTO PERIODICIDADE ATORES ESPAÇO

Ficha de contrarre-
ferência construí-
da, impressa e a 

disposição de todos 
os profissionais.

Através da comprovação 
de estoque com o setor de 
compras e realização do 
check list diário realizado 
em todos os consultórios.

Avaliação de esto-
que das fichas sema-
nalmente. E aplica-

bilidade do check list 
diário.

Responsável 
pelo setor de 

compras.
Enfermeiro.

Téc. de enfer-
magem

Consultó-
rios dos 

profissio-
nais.

Equipe de apoio 
implantada para 

acompanhamento 
do processo.

Através de reuniões. Mensalmente

Diretora 
Geral

Assessor da 
qualidade

Sala de 
reuniões

Ficha de contrarre-
ferência implanta-

da.
100% dos profissio-

nais da unidade 
utilizando ficha de 
contrarreferência.

100% dos consultó-
rios de atendimen-

to com ficha de 
contrarreferência, 
impressas e dispo-

níveis.

Quantificar n° de fichas 
utilizadas pelo profissional 

durante o atendimento.
Realizar check list com 

intuito de reabastecimento 
das fichas nos consultórios.

Diariamente Técnicas de 
enfermagem

Consultó-
rios de 

atendimen-
to. Após os 
atendimen-

tos.

100% dos usuários 
com ficha de con-

trarreferência.

Quantificar n° de consultas 
diárias e n° de fichas dis-

pensadas.
Diariamente

Técnicas de 
enfermagem 
que estão no 

respectivo 
atendimento.
Enfermeiro.

Consultó-
rios.

Após cada 
atendimen-

to.

100% dos municí-
pios consorciados 

sendo acompanha-
dos

Monitoramento através da 
regulação de marcação. Diariamente

Representan-
tes da regula-
ção da insti-

tuição

Setor de 
regulação.

100% dos profissio-
nais da instituição 

envolvidos nos 
processos de edu-
cação permanente 
voltados ao fortale-
cimento da estraté-

gia implantada.

Através da presença nas 
atividades com respectiva 
assinatura do livro de ata 
das atividades realizadas.

Segundo cronogra-
ma estabelecido, de 
acordo com as de-
mandas da institui-

ção.
Podendo ser solici-
tada pelos profissio-
nais ou pelas comis-

sões, a exemplo: 
Comissão de pron-

tuários.

Direção 
Geral

Ouvidoria
Assessor da 
qualidade

Enfermeiros.

Auditório,
Sala de 

reunião ou 
ilha (local 

destinado a 
realização 

de reuniões 
de corpo 
clínico).

Fonte: Autoria própria, 2019.
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Os instrumentos de monitoramento e avaliação foram construídos de acor-
do com as literaturas vigentes e atuais, sendo avaliados e validados pela comis-
são de educação permanente e pela comissão de prontuário e ética da unidade. 
Todos os boletins com resultados de monitoramento foram divulgados inter-
namente com a fixação no quadro principal, abordagem, apresentação e reu-
niões com os profissionais envolvidos no processo, ademais de comunicado 
com uma síntese a ser entregue a todos os profissionais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como principais resultados alcançados estão a construção do protocolo de 
contrarreferência e a implementação no serviço da Policlínica, atingindo 100% 
de adesão dos profissionais dessa instituição.

As atividades permanecem consecutivas dentro do processo de trabalho 
da instituição junto aos profissionais, e todas as etapas do plano de interven-
ção foram implementadas. Primeiramente, houve reunião com a gestão (Di-
retora Geral) e o responsável pela qualidade para apresentação do projeto de 
intervenção e proposta, na qual se obteve o total apoio para o desenvolvi-
mento das atividades na instituição, concretizando a governabilidade para o 
desenvolvimento das ações. 

Em seguida, a implantação de equipe de apoio para acompanhamento do 
processo, constituindo-se de duas enfermeiras, comissão de prontuários e ética e 
comissão de educação permanente. É Importante a existência de um grupo inte-
grado para o acompanhamento na permanência da contrarreferência na insti-
tuição de saúde (CARVALHO et al., 2014). Outra atividade realizada no segundo 
momento foi o treinamento da equipe e apoio institucional, com a apresentação 
prévia do projeto na íntegra. A qualificação nos serviços de saúde é efetiva para 
o desenvolvimento de hábitos angulares, essencial para incentivar uma mudança 
disseminada dentro de uma instituição, trazendo como resultado um serviço de 
excelência. Treinamento e aperfeiçoamento estimulam colaboradores na busca 
de conhecimento e habilidades inovadoras (DUHIGG, 2012).

Num terceiro momento, realizou-se a construção da ficha de contrarreferência 
pela equipe, a aprovação para sua implementação e, consequentemente, a 
implementação da ficha junto aos profissionais. A realização de educação 
permanente é contínua a partir da elaboração de um cronograma de atividades 
e, dentre estas, a abordagem sucessiva do processo de contrarreferência e 
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protocolo implementado. A educação permanente mostra-se eficaz na difusão 
do aprimoramento de colaboradores dentro das instituições de saúde, firmando 
um processo continuado (LEMOS, 2016).

Durante todos os aperfeiçoamentos, 100% dos profissionais foram capaci-
tados para a utilização do instrumento de contrarreferência. Ademais, a comu-
nicação entre a Rede de Saúde (Atenção Primária, Serviço especializado e Re-
gional) foi fortalecida, fato evidenciado pelo feedback dos colaboradores dos 
serviços e pacientes acompanhados na instituição. 

A fragilidade na utilização da contrarreferência no serviço da Policlínica 
vem sendo superada, trazendo consigo o resultado de crescente e significativo 
número de usuários procurando a Estratégia Saúde da Família de seu municí-
pio para o acompanhamento do seu tratamento pós-atendimento especializa-
do, resultado colhido por meio de ligações do setor da qualidade para os mu-
nicípios de referência.  

Outro indicador em destaque é a utilização da contrarreferência, sendo estimu-
lado seu uso pelos profissionais. Atualmente, 80% dos pacientes são atendidos com 
contrarreferência preenchido e direcionado ao seu município de origem.

O uso de protocolos permite ao serviço de saúde um melhor aparelhamen-
to das atividades, elaboração de processos eficientes e propriedade no serviço 
ofertados sistematicamente (SALES et al, 2018). Entende-se que o uso de pro-
tocolos deve ser estabelecido nas instituições para melhor oferta de serviço, 
organização das atividades e gerenciamento de qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

A perspectiva de resultado conseguiu ser alcançando, baseado nos objetivos 
elencados, o que proporcionou o fortalecimento da estratégia implementada 
dentro da instituição e a contribuição efetiva com as Redes de Atenção à Saúde e 
ao Sistema Único de Saúde. No decorrer da implantação, buscou-se que a estratégia 
estivesse bem traçada e articulada, principalmente, com os atores sociais envolvidos 
para potencialidade do projeto. O planejamento não excluiu as dificuldades quanto 
a recursos materiais e custos, mesmo após o apoio da gestão, adesão de todos os 
profissionais e, principalmente, nas atividades de educação permanente, bem 
como na etapa de implementação e monitoramento do instrumento.
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Para tanto, o foco a considerar, finalmente, estão entre os efeitos, em essên-
cia os positivos, pois o emprego da contrarreferência já é determinado pelo 
Sistema Único de Saúde. Sua utilização fortaleceu a RAS e garantiu uma assis-
tência contínua e de qualidade aos usuários, perfazendo-se na essência do 
verdadeiro cuidado em saúde.

As perspectivas para permanência da utilização da contrarreferência são as 
melhores, visto o apoio elencado, o poder de governabilidade e a vontade em 
contribuir com o crescimento da instituição e fortalecimento do serviço. 

Conclui-se que a contrarreferência é um protocolo essencial de manuseio 
dos profissionais de saúde dentro das Redes de Atenção, possibilita a reorgani-
zação da demanda nos serviços, proporciona comunicação entre os profissio-
nais da rede e harmoniza qualidade da assistência, contribuindo com o SUS e 
funcionando como um forte aliado à gestão.

Uma boa prática aplicada em serviços públicos de saúde pode ser dissemi-
nada para sua replicação e ainda contribuir com o fortalecimento do SUS e das 
Redes de Atenção à Saúde, a partir de resultados com excelência.
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INTRODUÇÃO

O Programa Saúde na Escola (PSE), inserido na Política Nacional da Aten-
ção Básica (PNAB), foi instituído pelo Decreto Presidencial n° 6.286, de 5 de 
dezembro de 2007. Resulta do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde 
(MS) e o Ministério da Educação (MEC), na perspectiva de ampliar as ações 
específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino fundamental, médio, 
rede federal de educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adul-
tos (BRASIL, 2009).

O PSE se propõe a ser um novo desenho da política de educação em saúde 
como parte de uma formação ampla para a cidadania, promovendo a articula-
ção de saberes e a participação de alunos, pais, comunidade escolar e socieda-
de ao tratar a saúde e educação de forma integral (CARVALHO, 2015). Nor-
teia-se por temáticas que envolvem ações de promoção da saúde e prevenção 
de doenças, além de educação permanente para os profissionais. Alguns com-
ponentes envolvem avaliação das condições de saúde para determinação situa-
cional e acompanhamento, sendo o planejamento algo importante. 

Segundo Domingues (2016), o PSE é um mecanismo que disciplina os cor-
pos dos(as) estudantes e governa a população, uma vez que as ações propostas 
têm como principal objetivo a alteração do estilo de vida, por meio da aquisi-
ção de bons hábitos para uma vida saudável, bem como mudanças nos com-
portamentos considerados de risco, para que seja possível atuar no enfrenta-
mento dos riscos à saúde.

Partindo dessa premissa, o espaço escolar vem sendo reconhecido como 
cenário privilegiado para práticas promotoras da saúde, preventivas e de edu-
cação para a área. Nesse contexto, reforça-se a prevenção de agravos à saúde, 

Doi: 10.35260/87429199p.115-129.2020
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contribuindo para a formação integral dos educandos e para a construção de 
um sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania e dos direi-
tos humanos. Propicia, ainda, o fortalecimento no enfrentamento das vulnera-
bilidades no campo da saúde, que podem comprometer o pleno desenvolvi-
mento escolar (FERRAZ; NEMES, 2009).

Assim, a escola é o espaço de grande relevância para a promoção da saúde, 
principalmente, quando essa questão se insere na constituição do conheci-
mento crítico do cidadão, estimulando-o à autonomia, ao exercício de direitos 
e deveres, às habilidades com opção por atitudes mais saudáveis e ao controle 
das suas condições de saúde e qualidade de vida (BRASIL, 2006).

Nessa direção, no seu artigo 3°, o PSE aponta as equipes de saúde da família 
(eSF) para constituir, juntamente com a educação básica, estratégias para a 
integração e a articulação permanente entre as políticas e ações de educação e 
de saúde, com a participação escolar (BRASIL, 2011). Além disso, a participa-
ção de outros profissionais e segmentos da sociedade tornam-se substanciais 
para a efetividade das ações, além de proporcionar uma projeção de inúmeros 
benefícios à saúde dos educandos.

Deve existir uma responsabilização múltipla para a identificação dos proble-
mas, além da atuação conjunta de vários setores na construção de políticas públi-
cas mais favoráveis à saúde, que promovam uma mudança de comportamento. 
Deve-se incluir políticas que estabeleçam redes de apoio, fortalecendo a organiza-
ção e a participação das pessoas e da comunidade. Assim, o trabalho intersetorial 
demanda integração de estruturas, recursos e processos organizacionais com res-
ponsabilização múltipla dos setores (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007).

Frente a isso, o PSE foi planejado com a finalidade de contribuir para a for-
mação integral dos estudantes por meio de ações de prevenção, promoção e 
atenção à saúde. Sendo uma das diretrizes a intersetorialidade, caracterizada 
pela articulação de políticas setoriais, torna-se fundamental a participação efeti-
va das eSF, integrando-se com a escola, dentro do mesmo território e sustentada 
pela ação conjunta com outros equipamentos sociais para o alcance das ações 
estratégicas propostas pelo programa (BRASIL, 2007; BRASIL et al., 2017).

Sob tais aspectos, é necessário que os profissionais envolvidos nas ações da 
eSF e educação em saúde estejam capacitados para contribuir com a adoção de 
práticas preventivas e de promoção da saúde, utilizando planos terapêuticos 
individualizados ou coletivos com foco em sua clientela, buscando estimular 
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mudanças no estilo de vida e hábitos saudáveis (CÂNDIDO et al., 2017). A 
capacitação permanente para os profissionais que atuam nas escolas torna-se 
imprescindível, além da necessidade de contratação de profissionais de diver-
sas formações, com perfil e competência para as ações de promoção da saúde 
(FERREIRA et al., 2014).

A proposta do PSE configura-se na integração entre os serviços e na inter-
locução entre os diversos atores sociais para ampliar as possibilidades nas 
práticas de trabalho e na produção do cuidado integral aos educandos. No 
entanto, ressaltam-se as fragilidades existentes no processo de intersetorialida-
de, capacitação em serviço e agendas setoriais, comprometendo as ações do 
PSE no contexto dos ambientes escolares. Frente a essas assertivas, este estudo 
tem como objetivo identificar produções científicas acerca das contribuições 
das ações do PSE na saúde dos escolares.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, 
por meio de uma revisão integrativa da literatura (RIL), percorrendo as seis eta-
pas: estabelecimento do problema de revisão; seleção da amostra; categorização 
dos estudos; análise dos resultados; apresentação e discussão dos resultados; e, 
por fim, apresentação da revisão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Então, seguindo as etapas propostas pela estrutura da RIL, que possibilita 
evidenciar e discutir o modelo de atenção à saúde escolar do PSE, elaborou-se 
a questão norteadora: Quais as contribuições das ações propostas pelo PSE na 
saúde dos escolares?

Em seguida, procedeu-se o levantamento dos artigos publicados sobre a 
temática em estudos e indexados nas plataformas de dados: Literatura Latino-
-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Regional 
de Medicina (BIREME) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), no 
mês de outubro de 2017, utilizando-se os Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS): “Saúde Escolar” e “Programa de Educação Escolar”, usando o opera-
dor lógico booleano “and”.

Para seleção dos estudos, considerou-se, como critérios de inclusão, artigos 
em português e publicados no período de 2007 a 2017, disponibilizados em 
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texto completo em suporte eletrônico, gratuito e acerca do tema proposto. Já 
como cirtérios de exclusão, teses, dissertações e artigos que não se relacionas-
sem à temática estudada. A partir da busca, foram encontrados 445 artigos. 

Dessa forma, a Tabela 1 apresenta os artigos por plataformas de dados pes-
quisados segundo as seguintes características: quantidade total de artigos 
identificados e os artigos selecionados para participar do estudo.  

Tabela 1 – Distribuição do número de artigos segundo plataformas de dados consultadas, 
2007-2017

Base de Dados Trabalhos Identificados Artigos Selecionados

BIREME 129 1

SciELO 110 12

LILACS 206 2

TOTAL 445 15

Fonte: Base de Dados.

Utilizou-se a proposta de Pompeo, Rossi e Galvão (2009) para a classi-
ficação do nível de evidência dos artigos, considerando: nível I - revisão 
sistemática ou metanálise; nível II - ensaios clínicos; nível III - ensaio clí-
nico não randomizados; nível IV - estudos de corte e caso-controle; nível 
V - estudos descritivos e quantitativos; nível VI - estudos qualitativos; e 
nível VII - opinião de autoridade. 

Os artigos potencialmente relevantes foram submetidos à técnica de 
avaliação e análise de conteúdo, constituído por três etapas – exploração 
do referencial teórico, compilação e agrupamento de evidências e interpre-
tação dos resultados –, permitindo a construção dos seguintes eixos temá-
ticos: assistência à saúde integral dos escolares e percepção dos atores so-
ciais envolvidos nas ações do Programa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise e discussão dos resultados busca identificar as evidências sobre a evo-
lução da produção científica sobre o PSE em periódicos nacionais, sendo agrupa-
dos em tabelas e categorias para uma melhor apresentação e compreensão. 

A Tabela 02 apresenta os artigos selecionados contendo os seguintes dados: autor(es), 
ano de publicação, tipo de estudo, título, descritores, objetivos, resultados e tipo de evidência.
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AUTOR (A) / ANO DA 
PUBLICAÇÃO (AP) 

TÍPO DE ESTUDO(TE)
TÍTULO (T) / DESCRITORES (D) OBJETIVOS (O) / RESULTADOS (R)

TIPO DE 
EVIDÊN-

CIA

A: GUETERRES, 
et al. 
AP: 2017.
TE: Revisão Inte-
grativa.

T: Educação em saúde no 
contexto escolar: estudo de 
revisão integrativa.
D: Saúde Escolar. Educação 
em Saúde. Enfermagem.

O: Caracterizar as produções cientí-
ficas e descrever a atuação do enfer-
meiro nas práticas de educação em 
saúde na escola.
R: A partir de 2010 houve um au-
mento significativo nas publicações, 
com predomínio de estudos com 
abordagem qualitativa. Percebeu-se 
a complexidade que envolve as prá-
ticas de educação em saúde em âm-
bito escolar e a fragilidade existente 
nas publicações científicas no que 
tange a inserção do enfermeiro no 
ambiente escolar.

V

A: SOUSA, et al. 
AP: 2017.
TE: Pesquisa.

T: A intersetorialidade no 
Programa Saúde na Escola: 
avaliação do processo políti-
co-gerencial e das práticas 
de trabalho.
D: Intersetorialidade. Saúde 
na escola. Implementação 
de programa.

O: Avaliar os processos político-ge-
renciais e as práticas vinculadas ao 
PSE, bem como as concepções dos 
profissionais envolvidos com o Pro-
grama, em um município que ade-
riu precocemente ao Programa no 
Estado da Bahia.
R: Os sujeitos definem intersetoria-
lidade como parceria e trabalho 
conjunto. No que diz respeito à to-
mada de decisão e à mobilização de 
recursos, na implementação do 
Programa notou-se liderança do 
setor Saúde, tendo o setor Educação 
uma atuação periférica. 

V

A: FAIAL, et al.
AP: 2016.
TE: Revisão Literá-
ria.

T: A escola como campo de 
promoção à saúde na ado-
lescência: revisão literária.
D: Promoção da saúde. 
Adolescência. Escola. Saúde 
escolar. Educação em saúde.

O: Descrever as características das 
práticas de promoção da saúde ao 
adolescente desenvolvidas no con-
texto escolar, conforme constam na 
literatura.
R: A educação em saúde mediante a 
divulgação de informações e conhe-
cimentos permite a incorporação de 
atitudes e comportamentos saudá-
veis, incentiva a cidadania entre os 
discentes, desenvolve a noção de 
responsabilidade social e os capaci-
tam a participação como sujeitos de 
seu processo de saúde.

V

A: FERREIRA, et 
al.
AP: 2016.
TE: Revisão Inte-
grativa.

T: Estratégias pedagógicas 
para educação em saúde 
com adolescentes: uma revi-
são integrativa.
D: Educação em saúde. 
Adolescente. Enfermagem.

O: Identificar as estratégias utiliza-
das na educação em saúde com os 
adolescentes.
R: A revisão serve de subsídio aos 
profissionais da saúde, em especial 
o enfermeiro, diante da possibilida-
de da elaboração de atividades edu-
cativas inovadoras, ao conhecer os 
diversos tipos de estratégias de ensi-
no-aprendizagem que podem ser 
utilizadas na educação em saúde 
com adolescentes.

V

Tabela 2 – Características extraídas dos artigos selecionados
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A: GAZZINELLI, 
et al.
AP: 2016.
TE: Pesquisa.

T: Aprendizagem, cognição 
e educação em saúde: estu-
do em área endêmica para 
helmintoses.
D: Aprendizagem. Cogni-
ção. Educação em saúde. 
Helmintíase.

O: Avaliar os efeitos de dois méto-
dos de educação em saúde sobre a 
aprendizagem e o desenvolvimento 
cognitivo de 105 crianças que vivem 
em área endêmica para helminto-
ses. 
R: Sinalizam para a necessidade de 
se aliar os métodos tradicionais de 
ensino aos não-diretivos nas pro-
postas de educação em saúde.

V

A: MIGLIARI.
AP: 2016.
TE: Pesquisa.

T: Saúde escolar: relação 
entre o sobrepeso, obesida-
de e sedentarismo.
D: Saúde escolar. Atenção 
primária à saúde. Promoção 
em saúde.

O: Identificar a prevalência da obe-
sidade e sua relação com o sedenta-
rismo entre os adolescentes escola-
res, do ensino fundamental público 
de uma cidade do interior de São 
Paulo.
R: A prevalência de sobrepeso e 
obesidade entre adolescentes esco-
lares é significativa. O sedentarismo 
não teve relação com o IMC, os 
adolescentes com excesso de peso 
corporal não apresentam maior 
prevalência de sedentarismo e ado-
lescentes com peso adequado nem 
sempre praticam atividades físicas.

V

A: SILVA; BODS-
TEIN.
AP: 2016.
TE: Revisão Literá-
ria e Documental.

T: Referencial teórico sobre 
práticas intersetoriais em 
Promoção da Saúde na Es-
cola.
D: Promoção da saúde. 
Educação em saúde. Práti-
cas em saúde pública. Saúde 
na escola. Intersetorialida-
de.

O: Compreender as distintas con-
cepções e interfaces entre saúde e 
educação que as políticas e práticas 
de saúde na escola adquirem nos 
diversos contextos.
R: O desenvolvimento histórico 
dessa articulação intersetorial no 
Rio de Janeiro e no país, tendo 
como cenário a escola, revelou pre-
cariedade das articulações e fragili-
dade do diálogo intersetorial

V

A: CORD, et al. 
AP: 2015.
TE: Pesquisa.

T: As Significações de Pro-
fissionais que atuam no 
Programa Saúde na Escola 
(PSE) Acerca das Dificulda-
des de Aprendizagem: Pato-
logização e Medicalização 
do Fracasso Escolar.
D: Dificuldades de aprendi-
zagem. Medicalização. Pro-
grama Saúde na Escola.

O: identificar as significações que os 
profissionais que atuam como arti-
culadores no Programa Saúde na 
Escola (PSE) têm acerca das dificul-
dades de aprendizagem geradoras 
do fracasso escolar.
R: Os entrevistados compreendem 
as dificuldades de aprendizagem 
como decorrentes principalmente 
da família pobre e/ou desestrutura-
da e de problemas do aluno. As 
práticas pedagógicas e políticas 
educacionais também apareceram, 
com menor destaque, como corro-
boradoras desse fenômeno.

V
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A: MACHADO, et 
al. 
AP: 2015.
TE: Pesquisa.

T: Programa saúde na esco-
la: estratégia promotora de 
saúde na atenção básica no 
Brasil.
D: Avaliação em saúde. Saú-
de escolar. Atenção primária 
à saúde.

O: identificar e descrever as ações 
desenvolvidas pelas Equipes de Saú-
de da Família (ESF) no Programa 
Saúde na Escola (PSE), participan-
tes do Programa Nacional de Me-
lhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ).
R: Todas as regiões apresentaram 
resultados expressivos acerca da 
realização de atividades na escola. A 
região Norte é a que mais executa 
ações ao escolar, seguidas das re-
giões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e 
Sudeste, respectivamente. 

V

0

A: CIAFFONE; 
GESSER.
AP: 2014.
TE: Relato de Ex-
periência.

T: Integração Saúde e Edu-
cação: Contribuições da 
Psicologia para a Formação 
de Educadores de uma Cre-
che em Sexualidade Infantil.
D: Educadores. Desenvolvi-
mento psicossexual. Saúde 
da Família. Programa saúde 
da família.

O: Promover um espaço de discus-
são e reflexão voltado ao aprofunda-
mento da temática sexualidade de 
acordo com as questões que eles vi-
venciavam no cotidiano da sala de 
aula.
R: A partir do trabalho realizado, os 
professores conseguiram se instru-
mentalizar para lidar de forma mais 
potencializadora dos direitos hu-
manos com as expressões de sexua-
lidade na infância, bem como para 
atender os pais em suas dúvidas re-
lacionadas ao tema.

VI

1

A: PENSO, et al.
AP: 2013.
TE: Pesquisa.

T: A relação entre saúde e 
escola: percepções dos pro-
fissionais que trabalham 
com adolescentes na aten-
ção primária à saúde no 
Distrito Federal.
D: Serviços de Saúde do 
Adolescente. Educação. Po-
líticas públicas. 

O: Discutir a relação entre saúde e 
escola na percepção dos profissio-
nais que trabalham com adolescen-
tes na atenção primária à saúde no 
Distrito Federal (DF).
R: Existe uma grande dificuldade de 
integração entre os profissionais das 
áreas de educação e saúde. Os prin-
cipais obstáculos apontados con-
centram-se no excesso de burocra-
cia, na falta de tempo, escassez e 
sobrecarga dos profissionais e o 
despreparo para construir ações in-
tegradas, tanto da saúde quanto da 
educação.

V

2

A: MELO, et al.
AP: 2012.
TE: Intervenção.

T: Visita à Unidade de Saú-
de por Escolares: Estratégia 
Educativa para Adesão ao 
Programa de Planejamento 
Reprodutivo.
D: Promoção da Saúde. 
Educação em Saúde. Comu-
nicação em Saúde. Adoles-
cente. Serviços de Saúde 
para Adolescentes.

O: Promover o vínculo e a adesão 
de adolescentes escolares aos servi-
ços oferecidos na unidade básica de 
saúde, em especial, ao programa de 
planejamento reprodutivo.
R: Cada visita teve a duração de 
uma hora, oportunizando aos alu-
nos o conhecimento das dependên-
cias da unidade de saúde, materiais 
e equipamentos utilizados nas con-
sultas de planejamento reprodutivo.

V

3

A: SANTIAGO, et 
al.
AP: 2012.
TE: Relato de ex-
periência.

T: Programa saúde na esco-
la: limites e Implantação do 
Programa Saúde na Escola 
em Fortaleza-CE: atuação 
de equipe da Estratégia Saú-
de da Família.
D: Saúde. Promoção da Saú-
de. Educação. Saúde Esco-
lar.

O: Relatar a experiência da implan-
tação do Programa Saúde na Escola 
(PSE) por uma equipe da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) em uma es-
cola pública em Fortaleza-CE.
R: A implantação do PSE permitiu 
aos profissionais de saúde a percep-
ção do seu papel social de educador 
e possibilitou aos adolescentes 
maior contato com a equipe da ESF.

VI
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4

A: MACIEL, et al.
AP: 2010.
TE: Pesquisa.

T: Projeto Aprendendo Saú-
de na Escola: a experiência 
de repercussões positivas na 
qualidade de vida e deter-
minantes da saúde de mem-
bros de uma comunidade 
escolar em Vitória, Espírito 
Santo.
D: Promoção da saúde, Saú-
de escolar, Saúde da criança.

O: avaliar as estratégias realizadas 
pelo enfermeiro no ambiente esco-
lar de um Centro Municipal de 
Educação Infantil, através do Proje-
to de Extensão Aprendendo Saúde 
na Escola, e ainda analisar o perfil 
das crianças atendidas.
R: Os dados demonstram a impor-
tância da inserção do profissional 
de saúde na Saúde Escolar, deli-
neando o seu papel na escola: fun-
ção educativa e assistencial. É indis-
pensável a integração dos serviços 
de saúde para a solidificação desse 
espaço.

V

5

A: GUBERT, et al. 
AP: 2009.
TE: Pesquisa.

T: Tecnologias educativas 
no contexto escolar: estraté-
gia de educação em saúde 
em escola pública de Forta-
leza-CE.
D: Adolescência. Promoção 
da saúde. Tecnologia educa-
cional. Educação em saúde.

O: abordar o uso de tecnologias 
educativas como estratégia de edu-
cação em saúde junto a adolescentes 
no contexto escolar.
R: Recomendamos a partir dos 
achados, que as atividades de pre-
venção às DST/AIDS no âmbito da 
escola, rompam com a visão hete-
rossexista, normativa e biologicista.

V

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Os artigos referentes à temática do PSE se expressaram em diferentes tipos 
e abordagens, como Revisão Integrativa (n = 2), Pesquisa (n = 8), Revisão Li-
terária (n = 2), Relato de Experiência (n = 2) e Intervenção (n = 1).

Em se tratando da classificação hierárquica do nível de evidência adotada 
por Pompeo, Rossi e Galvão (2009), 13 artigos foram classificados como nível 
V, evidências de estudos descritivos (não experimentais ou abordagem quali-
tativa) e dois artigos como nível VI, evidências derivadas de um único estudo 
descritivo ou qualitativo.

Categoria 1: Assistência à saúde integral dos escolares

A assistência à saúde foi um ponto bastante trabalhado dentro dos estudos 
analisados, abordando aspectos relacionados à educação em saúde nas escolas 
que, juntamente com as demais ações propostas pelo PSE, contribuem para 
diminuir as iniquidades sociais e os riscos em saúde existentes na comunidade.

Uma das pesquisas destacou a complexidade que envolve as práticas de 
educação em saúde no âmbito escolar por meio da divulgação de informações 
e conhecimentos que permitem à incorporação de atitudes e comportamentos 
saudáveis, incentivando a cidadania entre os discentes, desenvolvendo a noção 
de responsabilidade social, capacitando-os para a participação como sujeitos 
de seu processo de saúde (GUETERRES et al., 2017).
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O encontro entre os saberes das áreas de educação e de saúde é capaz de po-
tencializar o desenvolvimento de ações que privilegiam a dimensão educativa do 
cuidado à saúde, do cuidado de si, do outro e do ambiente, gerando efeitos no 
desenvolvimento saudável e no protagonismo do educando e da comunidade 
onde vivem, permitindo que este realize opções que melhorem sua qualidade de 
vida (MACHADO et al., 2015). A abordagem inter e multidisciplinar é o cami-
nho para vislumbrar melhorias no pleno desenvolvimento dos escolares, disse-
minando ensinamentos que buscam à promoção da atenção integral. 

O PSE é um programa com esse potencial, pois “[...] vem contribuir para o 
fortalecimento de ações na perspectiva do desenvolvimento integral [...]” (BRA-
SIL, 2011, p. 6). Além disso, configura-se como uma ação substancial que prima 
pela formação e atenção integral dos educandos, com o intuito de contribuir 
para o pleno desenvolvimento da comunidade escolar (TORRES et al., 2018).

Diante disso, a melhor contribuição que a saúde pode oferecer à educação resi-
de na possibilidade de uma ação integrada e articulada, de maneira crítica e refle-
xiva, que possa significar oportunidade de atualização dos educadores, capacitan-
do-os para a tarefa de ministrar o discurso sobre orientação à saúde de forma 
transversal e interdisciplinar (MACIEL et al., 2010), considerando a importância 
dessas ações para a melhoria da qualidade de vida e de saúde dos educandos.

Categoria 2: Percepção dos atores sociais envolvidos nas ações do Programa

Em relação a esta categoria, as pesquisas encontradas envolviam intersetorialida-
de, aprendizagem e educação em saúde, identificando as significações que os profis-
sionais articuladores no PSE exercem no âmbito escolar pelo trabalho realizado nos 
diversos componentes para uma melhor qualidade de vida dos educandos. 

Uma pesquisa ressaltou a importância da inserção do profissional de saúde 
na Saúde Escolar, delineando o seu papel na escola: função educativa e assis-
tencial, sendo indispensável à integração dos serviços de saúde para a solidifi-
cação desse espaço (MACIEL, 2010). Outro relato apresentou a integração 
saúde e educação como promotora de um espaço de discussão e reflexão vol-
tado ao aprofundamento da temática sexualidade de acordo com as questões 
que eles vivenciavam no cotidiano da sala de aula, em que a discussão e a refle-
xão se façam presentes, sendo o adolescente protagonista da ação (CIAFFO-
NE; GESSER, 2014; MELO; CÂNDIDO; MOREIRA, 2012).
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A revisão literária buscou compreender as distintas concepções e interfaces entre 
saúde e educação, destacando que as políticas e práticas de saúde na escola adquirem 
diversos contextos (SILVA; BODSTEIN, 2016), contribuindo para a produção de um 
sistema de atenção social, com foco no exercício da cidadania, dos direitos humanos 
e de um cuidado mais próximo das necessidades dos educandos.

Segundo Lima, Magalhães e Santos (2012), para que as ações do PSE obte-
nham resultados satisfatórios, é necessário que toda comunidade escolar (pro-
fessores, funcionários, pais e alunos) esteja envolvida, pois esta é conectivo 
com os demais setores da sociedade (igrejas, assistência social, organizações 
não governamentais). Em complemento, Penso et al. (2013) destacam que, 
apesar das políticas preconizarem a ação conjunta das diferentes esferas do 
governo, como a saúde e a educação, tal posição ainda precisa ser incorporada 
ao cotidiano dos profissionais envolvidos.

Há um importante desafio a ser vencido para interação de diferentes atores 
para que os profissionais de saúde trabalhem de maneira efetiva na promoção 
da saúde e prevenção de doenças, como os aspectos associados à prática de 
atividades com crianças e adolescentes, bem como aquelas relacionadas entre 
escola e instituição de saúde, que podem causar efeitos negativos (SILVA; 
MELLO, 2013; SOUSA; ESPERIDIÃO; MEDINA, 2017). Outro desafio para a 
implementação do PSE é capacitação dos profissionais de educação para traba-
lhar com educação para a saúde (MACHADO et al., 2015).

O PSE estabelece uma possibilidade de suprimento de uma necessidade há 
tempos debatida: o fortalecimento da integração entre os setores saúde e edu-
cação, promovendo a intersetorialidade preconizada pelo SUS e a correspon-
sabilização entre estes setores, acostumados a trabalhar isoladamente (SAN-
TIAGO et al., 2012). Assim, ampliar o processo de educação em saúde, 
transcendendo a prática inter, multidisciplinar e intersetorial, é o caminho 
para superar as lacunas existentes no cuidado prestado a essa população, per-
mitindo ganhos promissores na sua condição de vida e saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Ao analisar os resultados e discussão deste estudo bibliográfico, depreendeu-
-se que a atenção à saúde incorporada ao PSE trabalha na perspectiva da integra-
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lidade do cuidado, ofertando ações que contemplam as três dimensões da saúde: 
promoção, prevenção de agravos e assistência, abrindo caminhos para a constru-
ção de cidadania e o usufruto dos direitos humanos dos educandos. 

O vínculo que há entre as escolas e o sistema de saúde por meio da ESF 
mostra-se fundamental, tendo em vista que o foco das ações realizadas não 
possui enfoque apenas na saúde física das crianças e jovens contidas na insti-
tuição. Mas, é analisado todo o contexto socioeconômico das famílias, as situa-
ções de vulnerabilidade e os determinantes, os quais estão expostos diaria-
mente, que contribuem para o adoecimento desses indivíduos. 

Portanto, conhecer e monitorar a situação de saúde dos estudantes dessas 
instituições, que estão contidas na área de abrangência da ESF, possibilita que 
os profissionais de saúde associados aos profissionais da educação realizem 
intervenções de promoção da saúde e prevenção dos agravos. Dessa forma, 
esse programa tem favorecido no âmbito da saúde para a melhoria da qualida-
de de vida e processo de aprendizado das crianças e adolescentes.

Contudo, nota-se a necessidade de fortalecimento da relação dialógica en-
tre os diversos atores envolvidos nas práticas do PSE, como a saúde, educação, 
pais, comunidade e outros segmentos da sociedade, a fim de consolidar os sa-
beres em uma aliança de conhecimentos, visando à prestação de uma assistên-
cia integral aos escolares. Freire (2011) destaca que o diálogo é o encontro no 
qual a reflexão e a ação, inseparáveis daqueles que dialogam, orientam-se para 
o mundo que é preciso transformar e humanizar.

Sendo assim, o melhor caminho é aprimorar a comunicação emancipató-
ria, vislumbrando novas e diversificadas formar de atuar e se relacionar com os 
diversos atores e segmentos para o desenvolvimento das ações do PSE, pri-
mando por práticas inter, multidisciplinar e intersetorial, considerando a saú-
de como função social.

Partindo dessa premissa, faz-se necessário o fortalecimento do processo de 
capacitação em serviço e a intersetorialidade, buscando consolidar os compro-
missos construídos, coletivamente, sendo a escola o cenário adequado para o 
desenvolvimento das ações propostas pelo PSE. Então, essa revisão integrativa 
aponta para a necessidade de produções científicas mais consistentes e que 
enfatizem, de modo mais contundente, a efetividade das práticas de educação 
em saúde desenvolvidas pelos profissionais no âmbito da saúde dos escolares.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, antes da década de 1990, havia uma deficiência no processo de 
vigilância na área do sangue, devido à operacionalização sem padrões técnicos 
ou até mesmo sem fiscalização. Em consequência disso, surgiam problemas 
que atingiam a população, já que nesse período as fiscalizações sanitárias esta-
vam fragilizadas, desfavorecendo que as legislações específicas fossem efetiva-
mente implantadas. Desse momento, com o desenvolvimento das políticas de 
sangue e regulações, juntamente com a evolução tecnológica, surgiram melho-
rias significativas no aspecto da segurança transfusional, desencadeando estra-
tégias sinalizadoras que influenciariam no processo de reforma da política de 
sangue no Brasil (SILVA JÚNIOR; SILVA COSTA; BACCARA, 2015). 

Os serviços de hemoterapia são sistemas complexos, de alta vigilância, devido 
à natureza dos procedimentos assistenciais de cuidados aos pacientes e doadores e 
da necessidade de utilização de tecnologia, insumos e produtos diversificados. 
Portanto, esses serviços obtêm aprovação da autoridade reguladora, apresentando-
-se nos parâmetros regulatórios, necessariamente no âmbito da avaliação norma-
tiva, objetivando verificar os níveis de controle, por meio de estruturas e processos 
definidos em normas, para exercer atividades que atendam as expectativas sociais 
de um tratamento seguro e eficaz, como um atributo para manter a segurança 
transfusional (SILVA JÚNIOR; RATTNER; MARTINS, 2016).

Ao longo dos últimos anos, a medicina transfusional passou da transfusão de 
pequenas quantidades de sangue total a uma das práticas terapêuticas mais co-
muns, abrangendo também o plasma e os seus derivados (OLIVEIRA, 2016).

Doi: 10.35260/87429199p.130-141.2020
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O processo de controle dos riscos sobre o uso de sangue no Brasil teve iní-
cio em um primeiro período, marcado pela elaboração do Decreto n° 54.494, 
de 16 de outubro de 1964, que teve como objetivo criar e propor legislação 
disciplinadora da hemoterapia no Brasil e estabelecer a Comissão Nacional de 
Hemoterapia (CNH), órgão permanente do Ministério da Saúde (MS) incum-
bido em cumprir os postulados da Política Nacional de Sangue. 

Apesar da existência de uma legislação, o sistema hemoterápico ainda era 
desorganizado, as evidências de doenças infecciosas eram elevadas e a ativida-
de hemoterápica demandava de rígida fiscalização e de uma política consisten-
te. Diante desse contexto, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de 
Sangue e Hemoderivados (Pró-Sangue), que estabelecia uma ordenação do 
Sistema de Hemoterapia no Brasil e medidas preventivas de segurança para 
doadores e receptores (REIS; MARTINS, 2017). 

Com a criação de novas diretrizes nacionais e institucionais, algumas ações 
foram estabelecidas para aumentar a segurança do paciente, melhorar os da-
dos clínicos e reduzir os procedimentos transfusionais injustificáveis, a exem-
plo da implantação de constituição de comitês transfusionais multidisciplina-
res, os sistemas de hemovigilância, os programas de auditoria interna e externa 
além da educação permanente (REIS et al., 2016).

Os medicamentos derivados do sangue ou do plasma humano são medica-
mentos à base de componentes de sangue, preparados industrialmente por esta-
belecimentos públicos ou privados, Tanto esses medicamentos como as vacinas 
são considerados pelo Estatuto do Medicamento como produtos de origem 
biológica, os quais apresentam instabilidade enquanto produto, em relação a sua 
origem. Desse modo, para manter a segurança desses tipos de medicamentos 
biológicos, é essencial um controle rigoroso e documentação de todo o proces-
samento de tratamento do material de origem (OLIVEIRA, 2016). 

A segurança e a qualidade do sangue e hemocomponentes devem ser 
asseguradas em todo o processo, desde a captação de doadores até a sua 
administração ao paciente. Desse modo, a hemovigilância se insere nessa 
perspectiva como um sistema de avaliação e alerta, organizado com o propósito 
de buscar e avaliar informações sobre os efeitos indesejáveis ou incomuns da 
utilização de hemocomponentes, com a finalidade de prevenir seu aparecimento 
ou recorrência. A incorporação das ações de Hemovigilância no Sistema Único 
de Saúde (SUS) representa um processo relevante dentro da qualificação da 
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medicina transfusional. Dessa maneira, o objetivo maior da Hemovigilância é o 
encaminhamento de ações que ampliem e desenvolvam a segurança nas transfusões 
sanguíneas, com particular ênfase nos incidentes transfusionais (ANVISA, 2007). 

A hemovigilância pode ser definida como um conjunto de procedimentos 
de verificação da cadeia transfusional, que tem como principal objetivo coletar 
e processar informações dos efeitos colaterais ou incomuns decorrentes da 
transfusão de hemocomponentes. Propõe-se à tomada de providências e deci-
sões que possibilitem prevenir a ocorrência ou a recorrência desses efeitos, 
considerando-se como um sistema de controle final na qualidade e segurança 
transfusional, sendo essas vantagens obtidas por intermédio de uma correta 
indicação clínica, prescrição do componente necessário representando a real 
necessidade da transfusão sanguínea (BESERRA et al., 2014). 

Para efetividade dessa importante atividade, torna-se de fundamental im-
portância o monitoramento de todo o progresso, da captação do doador à 
transfusão. O sistema deve ser integrado, estruturado e mantido em todo o seu 
processo, com as informações necessárias para tomada de decisões e desenca-
deamento de ações, sistematicamente formando uma rede de alerta, conse-
quentemente contribuindo para a segurança transfusional e a qualidade dos 
hemocomponentes (SOUSA et al., 2016). 

A terapia hematológica e o processo transfusional

A história da terapia hematológica (hemoterapia) é dividida em duas fases: 
empírica e científica. Na era empírica, que se estendeu até o século XIX, havia 
transfusões de animais para seres humanos e entre humanos, em que quase 
todas estas tentativas findavam em insucesso e morte dos indivíduos recepto-
res e, da mesma forma, de alguns doadores. Já a era científica, a partir do sécu-
lo XX, é iniciada pelas descobertas de Karl Landsteiner quanto à existência de 
grupos sanguíneos, e mais tarde, em 1940, quando descreve o Fator Rh, sendo 
essas duas descobertas fundamentais no conceito de compatibilidade entre 
doadores e receptores (PARDO et al., 2015). 

Compreende-se como hemoterapia todo o processo de transferência de 
hemocomponentes desde o doador até o receptor. Por ser considerada uma 
forma de tratamento em saúde e uma intervenção essencial para salvar vidas, 
a transfusão sanguínea deve ser apropriada às necessidades terapêuticas do 
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paciente, proporcionada em tempo e administrada corretamente. Desse modo, 
todos os pacientes que necessitarem de transfusão devem ter acesso seguro a 
produtos sanguíneos, como exemplo, sangue total, componentes sanguíneos 
lábeis e produtos derivados do plasma. Entretanto, com o progresso da tecno-
logia, a hemoterapia moderna trouxe a ideia de transfundir no paciente, com-
ponentes específicos do sangue ou apenas aqueles que o mesmo necessita, 
opondo-se assim ao uso do sangue total (FORSTER et al., 2018).

Atualmente, a hemoterapia se estabelece em umas das opções terapêuticas 
de maior eficiência no tratamento de determinadas patologias e na reposição 
de hemocomponentes e hemoderivados primordiais à manutenção da vida. 

No Brasil, o sistema de hemoterapia está regulamentado pela Lei n. 10.205, de 
21 de março de 2001, que sistematiza sobre a captação, proteção do doador e 
receptor, coleta, processamento, estocagem, distribuição e transfusão de sangue, 
de seus componentes e derivados, dispondo um importante papel no tratamento 
das mais variadas doenças. Surge, portanto, na prática, por intermédio de nor-
mas técnicas regulamentadoras, a necessidade de manutenção da segurança e da 
qualidade do sangue ou hemocomponentes, exigindo, desse modo, a atuação de 
profissionais de saúde altamente capacitados (CHEREM et al., 2016).  

Na década de 90 o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN regulamen-
tou a hemoterapia como uma área relativamente nova na enfermagem. Não 
obstante, o enfermeiro se apresenta como parte integrante da equipe multidisci-
plinar de hemoterapia, tendo contribuído para o desenvolvimento do processo 
hemoterápico e êxito nos processos transfusionais (FOSTER et al., 2018). 

O aperfeiçoamento da assistência hemoterápica no país sobreveio de vá-
rios fatores, entre os quais enfatizamos o investimento na infraestrutura, a 
melhoria na qualidade dos insumos disponíveis atualmente e a disponibili-
dade de técnicas mais modernas, identificando-se que a legislação e a padro-
nização das normas técnicas, por meio das leis e decretos, fortaleceram o 
Programa Nacional de Sangue e múltiplos esforços refletiram avanços do 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2013).

A transfusão de sangue e hemocomponentes é um ato médico, sendo, pois, 
empregada para reabilitar deficiências no transporte de oxigênio e hemostasia 
devido às perdas agudas ou crônicas de sangue, ou ainda modificações na 
produção de hemácias, plaquetas e/ou proteínas da coagulação sanguínea 
(ARRUDA; SARAIVA; VASCONCELOS, 2018).
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Considera-se que grande parte das transfusões resulta em reposição tem-
porária, adequada e segura de hemocomponentes. Do mesmo modo que ou-
tras intervenções médicas, as transfusões estão associadas a alguns riscos, po-
dendo estes serem identificados no momento da realização do procedimento, 
observando os sinais e sintomas clínicos apresentados (PEREIRA et al., 2016). 

Reações transfusionais 

São consideradas reações transfusionais quaisquer alterações ocasionadas 
como consequência da transfusão de hemocomponentes, durante ou após sua 
administração, podendo ser classificadas quanto a sua gravidade como: leve, 
quando não há risco de vida; moderada, que necessita de intervenção médica 
para evitar maiores danos à saúde; grave, que ameaça a vida, sendo necessária 
a intervenção rápida para evitar o óbito; e óbito, quando este é atribuído à 
transfusão (FOSTER et al, 2018).

Podem ser categorizadas conforme sua gravidade, com o tempo de sua mani-
festação ou com sua causa. As complicações agudas graves, que põem em risco a 
vida dos pacientes, são mais raras, enquanto as reações leves são mais comuns, 
sendo, então, mais vistas durante a prática clínica de rotina (BELÉM et al., 2011). 

Equivalente ao que acontece com muitos tratamentos terapêuticos, a trans-
fusão sanguínea detém a potencialidade de originar desfechos clínicos fatais. 
As reações transfusionais podem ocorrer de forma imediata (ocorrendo nas 
primeiras 24 horas após ter iniciado a transfusão) e de forma tardia (que sur-
gem semanas, meses ou anos após a transfusão). Nesse sentido, é imperioso 
afirmar que estratégias sejam constantemente desenvolvidas e implementadas, 
tendo como foco reduzir, ou mesmo extinguir, o uso inadequado do sangue e 
seus componentes, uma vez que por ser uma escolha terapêutica primordial 
para o tratamento de inúmeras doenças e condições clinicas, esse tratamento 
demanda um controle sistematizado e rigoroso dos riscos, ampliando a segu-
rança e melhorando os resultados clínicos (DINIZ; MORENO, 2018).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as reações 
transfusionais são apontadas como um dos principais problemas enfrentados 
na área da saúde, o que retrata uma incessante preocupação. A ocorrência das 
reações transfusionais está relacionada a diversas causas, sendo elas fatores de 
responsabilidade da equipe hospitalar: erros de identificação de pacientes, 
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utilização de insumos inadequados, contaminação da bolsa por agentes infecciosos 
e entre outros (FREITAS; ALMEIDA; GUEDES, 2014). 

No Brasil, a prevalência/incidência real dos incidentes transfusionais não é 
absolutamente conhecida, sejam esses incidentes de má indicação e uso dos 
componentes sanguíneos ou de uma falha no processo do ciclo do sangue. A 
prevenção desses incidentes só se tornará possível quando estes forem identi-
ficados, diagnosticados, investigados e analisados de forma efetiva. Desse 
modo, a contribuição de todos os profissionais envoltos no processo transfu-
sional é de suma importância para manter a segurança no fornecimento de 
sangue a ser transfundido, bem como na segurança de seu receptor, conse-
quentemente sendo fonte de prevenção do aparecimento ou recorrência desses 
efeitos (MACEDO; SILVEIRA; ATHAYDE, 2015). 

Essas adversidades são situações emergenciais e podem oferecer sérios da-
nos e prejuízos aos pacientes, inclusive fatais. A equipe de enfermagem, por 
permanecer à frente da assistência durante as 24 horas do dia, desenvolve pa-
pel fundamental na terapia transfusional. Os profissionais não apenas realizam 
a administração de transfusões de componentes sanguíneos, mas também de-
terminam a checagem de dados importantes na prevenção de erros, orientam 
os pacientes sobre a transfusão, verificam e atuam no atendimento das reações 
transfusionais e documentam todo o processo assistencial. Desse modo, todos 
os profissionais de enfermagem devem ter a capacidade de identificar sinais e 
sintomas referentes a reações transfusionais e exercer todos os cuidados ade-
quados diante dessas intercorrências (CARNEIRO; BARP; COELHO, 2017).

REAÇÕES TRANSFUSIONAIS NO CENÁRIO REGIONAL 

Este estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob parecer 
favorável de número 3.707.244. Foi realizado na cidade de Iguatu, região cen-
tro-sul do Ceará, com prontuários de 56 indivíduos que sofreram algum tipo 
de reação por hemotransfusão e em acompanhamento pelo sistema de hemo-
vigilância do Hemocentro Regional de Iguatu (HEMOCE) nos últimos cinco 
anos. Evidenciou-se que a média de idade encontrada entre os pacientes que 
apresentaram reação transfusional foi de 48 anos, tendo o Hospital Regional 
de Iguatu como a instituição de saúde que mais notificou casos adversos.

Pertinente se faz destacar que o município de Iguatu é o principal da região 
centro-sul do Ceará, distante 377 km da capital Fortaleza, sendo o mais populoso 



136

Entrelaces do SUS 

da região, com aproximadamente 102.500 habitantes (IBGE, 2019). Por ser refe-
rência em comércio, educação e saúde, possui vários equipamentos públicos, den-
tre eles, a sede do Hemocentro Regional, sendo responsável pela política de sangue 
e pelo atendimento médico das doenças hematológicas em outras 25 cidades, 34 
Hospitais e 06 Agências Transfusionais. Abrange ainda a 17ª e 18ª Células Regio-
nais de Saúde (CRES), prestando assistência a uma população de aproximadamen-
te 683.607 habitantes, (HEMOCE, 2019).

Quanto ao setor de internamento, a maior parte das reações transfusio-
nais (40) aconteceu na clínica médica, apresentando uma incidência signifi-
cante e predomínio no estudo, seguido da unidade de urgência/emergência 
(5). As outras unidades que notificaram reações aos hemocomponentes fo-
ram: Clínica Cirúrgica (3), Centro Obstétrico (3), Centro Cirúrgico (1), 
UTU (1) e outros (1). 

Observou-se, portanto, que nas unidades onde se encontram pacientes 
conscientes e orientados, a notificação da reação transfusional é facilitada, 
pois os próprios pacientes conseguem relatar as queixas (TAVARES et al., 
2015; BESERRA et al., 2014). 

Há discussão no meio científico sobre as questões de “subnotificações” ou 
de “superestimativas” de Reação Transfusional (RT) informadas aos sistemas 
de hemovigilância devido às suas peculiaridades intrínsecas. Dentre elas, a 
obrigatoriedade ou não das notificações, o sigilo, a confidencialidade das 
informações, a falta de ações educativas, erros nas prescrições das transfu-
sões sanguíneas, o não reconhecimento das RT agudas e tardias e o desco-
nhecimento de que todos os eventos transfusionais adversos devem ser in-
formados, independente da sua gravidade (SILVA, 2015). 

A subnotificação é um problema grave que leva a uma falsa impressão de 
harmonia no trabalho, quando na verdade representa uma inconsistência da 
definição de caso por falta de conhecimento técnico-científico dos envolvi-
dos na terapia transfusional. Uma em cada cinco transfusões induz a algum 
tipo de complicação, entretanto, nem sempre é fácil identificar uma reação 
transfusional, pois, muitas vezes, são tão leves que passam despercebidas, 
contribuindo para uma incidência subestimada (GRANDI et al., 2018).

No que concerne aos tipos de reações transfusionais mais frequentes 
apresentadas entre os pacientes nos últimos cinco anos, destacam-se as do tipo 
febril não hemolítica (20) e alérgica (14). Ressalta-se que o concentrado de 
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hemácias é o tipo de hemocomponente mais envolvido na maioria das reações 
transfusionais, considerando que é distribuído em maior quantidade quando 
comparado aos demais hemocomponentes. 

A reação febril não-hemolítica (RFNH) é a intercorrência mais frequente-
mente relatada na literatura. É, pois, caracterizada pela elevação da temperatura 
corporal de 1 grau sem qualquer outra explicação. Ela ocorre durante a infusão 
de hemocomponentes ou até uma ou duas horas após o seu término, sendo ge-
ralmente acompanhada de tremor, que pode ser intenso e, em alguns casos, 
apresenta-se como única manifestação (BURATTI; ARAÚJO; ANDRIELLI, 
2013). A reação alérgica é apresentada como o segundo tipo de incidente trans-
fusional mais ocorrente, manifestada sobretudo por prurido e urticária. 

Os incidentes transfusionais imediatos são mais frequentes após transfu-
sões de hemocomponentes que não foram submetidos ao processo chamado 
leucorredução, em quem há redução dos leucócitos e citocinas presentes na 
bolsa de sangue. Além disso, tem-se percebido que o número de notificações 
de reação transfusional imediata é maior em pacientes politransfundidos 
(SOUSA NETO; BARBOSA, 2012).

No contexto transfusional, a equipe de enfermagem, como equipe de frente 
nos cuidados ao paciente submetido à hemoterapia, deve estar preparada para 
realizar tal atividade, gozando de todas as prerrogativas técnicas e científicas 
para o êxito de sua intervenção. Essa prática terapêutica exige conhecimento 
específico de toda a equipe, de modo que se possa distinguir as diferentes cau-
sas das reações transfusionais, além de classificá-las de acordo com o agente 
desencadeante o mais precocemente possível, evitando assim maiores riscos à 
saúde e à vida do paciente.

A implantação de estratégias capazes de dar visibilidade aos registros das ações 
em saúde no ato transfusional torna-se essencial para o alcance de uma assistência 
de enfermagem segura e eficaz. A análise desses registros possibilita identificar fa-
lhas nas ações, bem como a existência de lacunas no conhecimento dos profissio-
nais em relação à prática hemoterápica, possibilitando direcionar ações de qualifi-
cação e reestruturação do processo de trabalho (REIS et al., 2016). 

A hemovigilância é uma importante ferramenta de ajuda na segurança na 
terapêutica transfusional. Sua adequada implantação terá subsídio para minimi-
zar e prevenir a ocorrência dos eventos adversos relacionados a hemotransfusão, 
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permitindo o delineamento de medidas e atividades que objetivam melhorar, 
manter e promover a qualidade do atendimento prestado e, consequentemente, 
a melhoria de vida dos pacientes submetidos a hemotransfusão.

IMPLICAÇÕES DA HEMOTERAPIA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Sabe-se que a hemovigilância é um elemento fundamental para uma 
gestão de qualidade, uma vez que monitora o processo transfusional com 
aporte técnico e organizacional pertinentes. A área da hemoterapia tem 
progredido de modo significativo nas últimas décadas, sobretudo no âmbi-
to do Sistema Único de Saúde (SUS), inserida em política específica que 
propicia qualidade e esforços, tornando os hemocomponentes produzidos 
mais seguros (BRASIL, 2015).

Desde a criação do SUS, a partir da Lei nº 8080/90, a área de sangue e 
hemoderivados já era referenciada, inclusive em relação à investigação, 
identificação e notificação sistemática do processo transfusional, ressal-
tando ações que visam minimizar possíveis falhas e danos (SOUZA; CER-
QUEIRA, 2019). Assim, são desenvolvidos sistemas de qualidade para toda 
a cadeia transfusional, no intuito de fortalecer a segurança ao paciente no 
contexto do SUS, com melhoria contínua para favorecer boas práticas e 
ambiente favorável durante todo o processo, reduzindo a possibilidade de 
incidentes desfavoráveis (TELES, 2014).

Necessário se faz a construção de estratégias de educação continuada 
para desmitificar alguns aspectos e informar a população sobre a impor-
tância da hemotransfusão, com monitoramento adequado, como eixo fun-
damental da prática assistencial 

A hemoterapia é, portanto, um serviço vinculado ao SUS e, para tanto, 
é essencial que as autoridades em saúde assumam a devida responsabilida-
de na condução adequada das práticas, com manutenção e suprimento se-
guro, com controle de riscos e qualidade do sangue e seus componentes, 
ancorados por normatização específica, inspeção sanitária, capacitação e 
educação continuada, além da notificação e monitoramento de eventos 
adversos (MOTA; FREITAS; ARAÚJO, 2012).
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INTRODUÇÃO

O tabagismo é uma doença crônica, considerada a principal causa evitável 
de morbidade e mortalidade prematura no Brasil e no mundo. Configura-se 
um problema de saúde pública, cuja mortalidade ocorre aproximadamente em 
metade dos fumantes, atingindo também os indivíduos expostos passivamen-
te. A percepção dos riscos voltados ao uso do tabaco e seus derivados é presen-
te entre seus usuários, no entanto, existe uma dificuldade em interromper o 
hábito de fumar (BRASIL, 2020).

Os riscos compreendidos ao uso de tabaco apresentam-se com o surgimen-
to de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), entre elas o desenvolvi-
mento de neoplasias. Do ponto de vista econômico, há a perda de 50 bilhões de 
reais anualmente devido a tratamentos e despesas médicas, bem como a perda 
de produtividade dos fumantes (INCA, 2011). Compreende-se como inter-
venção com bom custo-benefício ao combate ao tabagismo, as ferramentas de 
educação em saúde, realizada de forma dialógica.

O Brasil participa da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da 
Organização Mundial da Saúde (CQCT-OMS) desde 2005, em que foram 
determinadas algumas medidas que constituíram a Política Nacional para o 
Controle do Tabaco (PNCT). Essa política contribuiu para uma significativa 

Doi: 10.35260/87429199p.142-151.2020
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diminuição no número de fumantes, além da redução da morbimortalidade 
relacionada ao tabagismo (CAVALCANTE et al., 2017).

Com a instituição da PNCT observou-se que Atenção Primária à Saúde 
(APS), porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), mostrou-se como o 
cenário favorável para a abordagem do tabagismo. Dessa forma, os profissionais 
que compõem a Estratégia Saúde da Família (ESF) tem um papel fundamental 
no acolhimento e acompanhamento dos usuários de tabaco, fornecendo um 
cuidado integral e continuado a esses pacientes (PORTES et al., 2014).

Contudo, nota-se que o apoio ofertado pelos serviços de saúde para a ces-
sação do tabagismo ainda se mostra deficiente, embora seja de extrema impor-
tância na redução da prevalência de fumantes. O trabalho efetivo entre pre-
venção e tratamento podem favorecer a descontinuidade do hábito de fumar, e 
a APS, por meio das equipes de ESF, pode se tornar um grande elo no processo 
de tratamento do tabagismo (MELO; ARAGAKI, 2019).

Embora a PNCT seja um programa para o controle e prevenção do uso de 
tabaco, muitos tabagistas desconhecem a sua existência ou não compreendem 
a sua função, tornando-se uma barreira para adesão das ações realizadas pela 
APS (PEREIRA; GRITSCH; PASSOS; FURTADO, 2018). Assim, aponta-se a 
necessidade de ampliar a acessibilidade dessas informações relevantes a toda 
população, a fim de contribuir para que os tabagistas participem das atividades 
em busca de sua qualidade de vida.

Nesse sentido, torna-se imprescindível a implementação da PCNT na ESF 
de modo a possibilitar o acesso dos usuários ao programa (SANTOS; SANTOS; 
CACCIA-BRAVA, 2019). Este estudo tem como objetivo relatar a experiência 
vivenciada da descentralização do Programa de Controle do Tabagismo nas 
ESFs no município de Barbalha – CE, Brasil.   

MÉTODO

O presente estudo caractariza-se como descritivo e exploratório, com aborda-
gem qualitativa do tipo relato de experiência acerca da descentralização do Progra-
ma Nacional de Controle do Tabagismo para as Estratégias Saúde da Família de 
Barbalha - Ceará, realizado no período de novembro de 2019 a janeiro de 2020. 
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A cidade de Barbalha localiza-se no extremo sul do Estado do Ceará, pos-
sui um território de 599 km², com uma população da zona urbana de 38.022 e 
população rural de 17.301, perfazendo um total de 55.323 habitantes (IBGE, 
2010). O município encontra-se organizado nos três níveis de atenção à saúde. 
Apresenta-se com capacidade instalada para realização dos serviços primá-
rios, secundários e terciários, e integra a rede regionalizada e hierarquizada do 
SUS (BRASIL, 2007). 

A princípio, as ações voltadas à prevenção e ao tratamento do tabagismo 
eram desenvolvidas de forma centralizada no Centro Integrado de Diabetes e 
Hipertensão (CIDH), localizado na sede no município de Barbalha - CE. As 
atividades ocorriam em formato aberto para a população em geral do município. 

O público assistido apresentava-se em estágios diferentes de dependência, 
dificultando as intervenções direcionadas e continuadas, favorecendo a baixa 
adesão ao tratamento. Nesse sentido, por possuir maior capilaridade e vincu-
lação, surgiu a necessidade da descentralização da PNCT para a APS, visto que 
a ESF possibilita o favorecimento do vínculo com a comunidade.

No intuito de realizar um planejamento estratégico operacional para a des-
centralização do referido programa, buscaram-se parcerias com a Universida-
de Federal do Cariri (UFCA), por meio da Faculdade de Medicina (FAMED) 
e Escola Técnica do SUS (ETSUS). 

A equipe multiprofissional de apoio às intervenções foram compostas por 
psicólogo, fonoaudiólogo, enfermeira, nutricionista, farmacêutico, terapeuta 
ocupacional e fisioterapeuta, profissionais instruídos no desenvolvimento de 
ações de capacitações grupais acerca do tabagismo.

A equipe de apoiadores discutiu adaptações preconizadas pela PNCT, ela-
borando o roteiro, fichas e prontuários para serem adotados pelas equipes da 
atenção básica, vislumbrando a sistematização do cuidado centrado nas medi-
das de promoção e prevenção em saúde. Utilizaram-se ainda os Cadernos de 
Atenção Básica-CAB N° 40 do Ministério da Saúde, que orienta a formação e 
condução de grupos (BRASIL, 2015).

Posteriormente, iniciou-se a elaboração de uma agenda para os encontros 
nas unidades com o objetivo de dialogar e construir, junto às equipes, reuniões 
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estruturadas e embasadas no preconizado pelo PNCT e, sobretudo, ancoradas 
nas potencialidades e necessidades dos territórios. 

Como critérios de seleção das unidades de ESF para o início da descentra-
lização, estabeleceu-se a localização, equipe completa, baixa rotatividade de 
profissionais, insumos e medicamentos disponíveis para a efetividade das 
ações. Optou-se pelo desenvolvimento de capacitações grupais sobre o taba-
gismo como apoio de uma equipe multiprofissional. Os grupos de intervenção 
ocorreram em quatro unidades de ESF do município de Barbalha – CE, com 
quatro sessões em cada equipe. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a implementação da descentralização houve a necessidade da capacita-
ção e sensibilização dos profissionais das unidades de saúde quanto à temática e 
à metodologia das sessões estruturadas do programa. Os temas foram abordados 
de forma expositiva e dialógica e ancorados no manual do coordenador do Ins-
tituto Nacional do Câncer (INCA). Retratou-se a história do tabagismo, bem 
como as temáticas de cada sessão, além da utilização do prontuário do fumante.

Durante o encontro com os profissionais nas unidades, foram feitos planeja-
mentos constando de levantamentos sobre o número de fumantes dos territórios, 
cronograma das sessões, bem como sua duração, número de participantes, meto-
dologia utilizada, avaliação dos encontros e agendamento dos profissionais facili-
tadores de cada sessão. Ficou definido que em cada sessão estruturada haveria um 
profissional apoiador na condução dos grupos junto aos profissionais da ESF. 

Na avaliação do encontro com os profissionais da ESF, uma das problemáti-
cas apontadas foi a dificuldade de realizar ação educativa em grupos, o que cor-
robora com pesquisa realizada no referido município, a qual destacou que os 
profissionais referiram a necessidade de um embasamento teórico para realiza-
ção de ações de educação em saúde (FEITOSA, 2014).

 Diante da demanda apresentada realizou-se oficina sobre educação em 
saúde na perspectiva da aprendizagem significativa para o grupo, lançando 
possíveis estratégias de condução, tendo as características de cada território 
como principal disparador dos grupos. 
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Figura 1 – Reunião de apoiadores, Barbalha – CE, 2019

Fonte: Autoria própria.
Figura 2 – Parceria com Universidade Federal do Cariri, Barbalha – CE, 2019

Fonte: Autoria própria.

Com base nas recomendações do PNTC, prosseguiu-se com a captação de 
usuário. Para evitar a possibilidade de evasão, optou-se pela formação dos gru-
pos com limite de dezoito usuários. Foram realizadas quatro sessões estrutura-
das com apoio de material didático – manual do participante elaborado pelo 
INCA –, dinâmicas de grupo, realização de práticas integrativas e complemen-
tares de saúde-PICS de acordo com o perfil dos usuários de cada território. As 
sessões duraram em média sessenta minutos. 

Os encontros aconteciam na ESF ou em instituições parceiras no territó-
rio. Todo o processo foi ancorado nos princípios da Política Nacional de 
Educação Popular em Saúde  (PNEP-SUS). Vale salientar que em toda sessão 
buscava-se levantar os conhecimentos trazidos de cada participante e valori-
zava-se as suas experiências prévias. 
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Figura 3 – Grupos de capacitação com usuários. Barbalha – Ceará, 2020

Fonte: Autoria própria.

A tabela a seguir mostra o perfil dos usuários tabagistas que participaram 
das ações realizadas por profissionais da saúde em algumas Estratégias Saúde 
da Família no município de Barbalha-CE. 
Tabela 1 – Perfil dos tabagistas participantes das ações realizadas pelo Programa Nacional de 

Controle do Tabagismo, Barbalha – CE, 2020
Variável Categoria n %

Sexo

Feminino 41 58,6

Masculino 29 41,4

Total 70 100

Idade

<18 01 1,4

18 ˫ 59 56 80

>59 13 18,6

Total 70 100

Fonte: Autoria própria.

O público assistido apresentou uma frequência de 70 usuários. Nota-se 
que, em relação ao sexo, as equipes apresentaram mais usuários do público 
feminino. Conforme a literatura, há prevalência maior de tabagistas do sexo 
feminino, tendo em vista que esse público costuma procurar com mais fre-
quência os serviços de saúde (SANTOS et al., 2019).

Observa-se que a faixa etária mais prevalente entre os usuários de todas 
as unidades foi a de 18 a 59 anos, com um número de 56 usuários, seguido de 
13 usuários maiores de 60 anos e apenas 1 pessoa menor de 18 anos. Muller 
et al. (2017) apresenta em seu estudo que a idade média em que os indiví-
duos iniciam o hábito de fumar é aos 16 anos, no entanto, a maior prevalên-
cia de tabagistas é na faixa de 20 a 59 anos.
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A Tabela 02 apresenta os participantes em cada sessão de capacitação ofer-
tada em cada unidade de ESF, bem como o resultados de usuários que elimina-
ram o hábito de fumar.

Tabela 2 – Participantes das sessões realizadas pela iniciativa do Programa Nacional de 
Controle do Tabagismo, Barbalha – CE, 2020

Unidades Tabagistas 1ª Sessão 2ª Sessão 3ª Sessão 4ª Sessão Eliminaram o hábito 
de fumar

Bulandeira 20 12 15 09 07 3
Estrela 16 16 10 11 05 7

Malvinas 17 13 09 07 03 5
Rosário 17 08 04 06 05 6

Total 70 49 38 33 20 21

Fonte: Autoria própria.

As equipes conseguiram captar um número significativo de tabagistas, con-
tudo, observou-se uma progressiva diminuição da participação dos usuários 
nas atividades, sobretudo na última sessão estruturada, que coincidiu com os 
festejos natalinos, cujo número de usuários reduziu consideravelmente.

Observa-se que as estratégias de enfrentamento ao tabagismo, muitas ve-
zes, desconsideram, reduzem ou simplificam as complexas dimensões da vida 
humana. Além disso, cada usuário, em sua individualidade, possui singulari-
dades que dificultam a sua participação nas estratégias realizadas e o êxito na 
cessação do hábito de fumar (CARVALHO et al., 2013).

Vale ressaltar que, após a implementação dos grupos, 21 tabagistas conse-
guiram cessar o hábito de fumar e referiram melhora da qualidade de vida, 
relacionamento familiar e sobretudo da autoestima. Nessa perspectiva, evi-
dencia-se a efetividade de ações de prevenção e controle ao tabaco e com-
preende-se a importância dos serviços de saúde para realização de interven-
ções com a população tabagista (ZAMPIER et al., 2019).

As equipes de saúde, durante a realização dos grupos com os tabagistas, 
mostraram-se bastante motivadas. Durante as atividades os profissionais 
realizaram a escuta qualificada, utilizaram metodologias ativas para dinami-
zar os encontros e fixar a atenção dos usuários, com base no princípio de 
aprendizagem significativa. As metodologias ativas tratam-se de modelos de 
aprendizagem dinâmicos, por possibilitarem a participação ativa em busca 
de novos saberes que ressignificam os conhecimentos e experiências prévias 
do sujeito (FREITAS; CUNHA; BATISTA, 2016).
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O conhecimento não foi apenas repassado aos tabagistas presentes nos gru-
pos, o aprendizado foi mútuo. Os usuários despertaram nos profissionais o dese-
jo de realizar outras atividades e estratégias para além daquela que estava sendo 
realizada. Foram apresentadas informações, principalmente pelos próprios 
usuários, que destacaram a importância dos encontros não só para a cessação do 
tabagismo, mas também no âmbito do autocuidado e autoconhecimento.

Diante do exposto, compreende-se a necessidade da realização de ações de 
educação em saúde com os tabagistas. Assim, os profissionais de saúde devem 
planejar a realização dessas ações educativas e manter continuamente uma ava-
liação para estimar a efetividade dessas atividades. Para a realização de ativida-
des grupais, os usuários mostram-se mais interessados quando implementado o 
lúdico, chamando a atenção dos participantes e melhorando a aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

A descentralização do PNTC no município de Barbalha foi uma acertada 
decisão de gestão, favorecendo ao cuidado continuado dos usuários fumantes 
e apoiando-os na decisão de parar de fumar. 

A maioria desses usuários, pelos relatos, já procuram a UBS em função de 
diversas comorbidades: são idosos, hipertensos, diabéticos, gestantes, e/ou 
apresentam problemas respiratórios, cardiovasculares, mentais – ou sofrimento 
psíquico – e transtornos polimedicamentosos.

 Apesar dos muitos esforços na estruturação dos grupos, percebeu-se difi-
culdade na adesão por parte dos usuários tabagistas em virtude, sobretudo, da 
síndrome da abstinência ao grupo de educação em saúde. 

Embora o programa inclua a terapia medicamentosa como recurso impor-
tante, disponibilizar as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde-PI-
Cs, como relaxamento, fitoterapia, meditação, reiki, aromoterapia, realizar 
práticas populares de cuidado, dinâmicas de grupo, favorecer a convivência, a 
comunicação assertiva e o reforço ao protagonismo dos usuários, contribuí-
ram significativamente para a cessação do tabagismo dos participantes.

O programa de tabagismo possibilita que os usuários se encontrem 
com frequência regular, que os profissionais das ESFs desenvolvam ex-
pertise na facilitação de grupos, quebrando possíveis resistências ao uso 
e impacto das tecnologias leves e das práticas de cuidado, valorizando a 
necessidade da primazia da promoção da saúde, e com isso contribuir 
para o bem viver das comunidades implicadas.  
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Conclui-se que há uma maior interação e adesão à proposta de cessação do 
tabagismo ao passo que são criados vínculos entre os usuários e a equipe de 
saúde, verificando a importância da descentralização das ações preconizadas 
pela PNCT no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informações do SUS: DATASUS. 
Informações de Saúde: Demográficas e Socioeconômicas. População Residente: 
Censo, Contagem e Projeções intercensitários, segundo faixa etária, sexo e situa-
ção de domicilio. Ceará: Barbalha, 2007. Disponível em: <www.datasus.gov.br>

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Estratégias para 
o cuidado da pessoa com doença crônica: o cuidado da pessoa tabagista. De-
partamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
do Tabagismo: Relatório de recomendação, 78p. Brasília, DF, 2020.

BRASIL. Portaria nº 2.761, de 19 de novembro de 2013. Institui a Política Na-
cional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(PNEPS-SUS). Diário Oficial da União, 20 Nov 2013. 2013a.

CARVALHO, A. A. et al. Controle do tabagismo em instituição de longa per-
manência para idosos: relato de experiência. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Ja-
neiro, v. 18, n. 4, p. 1119-1130, Apr. 2013.

CAVALCANTE, T. M. et al. Brasil: balanço da Política Nacional de Controle 
do Tabaco na última década e dilemas. Cad. Saúde Pública, v.33, Sup 3, 2017.

FEITOSA, M. D. S. Saberes e práticas de profissionais da estratégia saúde da 
família na educação em saúde: análise baseada na aprendizagem significativa. 
2014. 74 f. Dissertação (Mestrado Profissional Ensino na Saúde)- Universidade 
Estadual do Ceará, Fortaleza, 2014.

FREITAS, M. A. O.; CUNHA, I. C. K.; BATISTA, S. H. S. S. Aprendizagem 
significativa e andragogia na formação continuada de profissionais de saúde. 
Revista/Meaningful Learning Review, v.6, n.2, p.1-20, 2016.

IBGE. Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. Cidades: Barbalha Cea-
rá, 2010. Disponível em http://www.ibge.gov.br /cidadesat/link.php?uf=CE. 

INCA. Instituto Nacional De Câncer (Brasil). A situação do tabagismo no 
Brasil: Dados dos inquéritos do Sistema Internacional de Vigilância do Taba-
gismo da Organização Mundial da Saúde realizados no Brasil entre 2002 e 
2009. Rio de Janeiro: INCA, 2011.



151

DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA O CONTROLE DO TABAGISMO 
NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

MELO, E. S.; ARAGAKI, S. S. Ampliação do tratamento do tabagismo para a 
atenção básica no município de Palmeira dos Índios-AL: uma atuação multi-
disciplinar. Gepnews, Maceió, a.3, v.2, n.2, p.439-447, abr./jun. 2019. Disponí-
vel em: http://200.17.114.107/index.php/gepnews/article/view/7935/5770. 
Acesso em: 06 de junho de 2020.

MULLER, E. V. et al. Fatores associados ao tabagismo em usuários da estraté-
gia saúde da família. Cogitare Enferm, v.22, n.4, 2017.

PEREIRA, A. A. C.; GRITSCH, L. J.; PASSOS, M. S.; FURTADO, M. D. Adesão 
ao grupo de cessação entre tabagistas de unidade básica de saúde. Cogitare 
Enferm., v.23, n.3, 2018.

PORTES, L. H. et al. Ações voltadas para o tabagismo: análise de sua implementação 
na Atenção Primária à Saúde. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro. v.19, n.2, fev. 2014.

SANTOS, C. B.; SCORTEGAGNA, S. A.; FRANCO, R. R. C; WIBELINGER, L. 
M. Variáveis clínicas e razões para busca de tratamento de pacientes tabagistas. 
Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog., v.15, n.2, abr./jun. 2019.

SANTOS, M. D. V.; SANTOS, S. V.; CACCIA-BAVA, M. C. G. G. Prevalência de es-
tratégias para cessação do uso do tabaco na Atenção Primária à Saúde: uma revisão 
integrativa. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 563-572, Feb. 2019.

ZAMPIER, V. S. B. et al. Abordagem do enfermeiro aos usuários tabagistas na 
Atenção Primária à Saúde. Rev Bras Enferm, v.72, n.4, p.1001-8, 2019.

http://200.17.114.107/index.php/gepnews/article/view/7935/5770


152

Entrelaces do SUS 

CAPÍTULO 11
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INTRODUÇÃO

Atualmente o mundo enfrenta um período de grande tensão decorrente de 
uma pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19). Compreende-se como um 
dos maiores desafios vivenciados neste século, tendo em vista a alta taxa de 
transmissibilidade de um vírus, ainda desconhecido, que tomou grandes pro-
porções em poucos meses, expandindo-se para uma grande área geográfica 
mundial. Diante disso, todo o setor e trabalhadores da saúde tiveram que reorga-
nizar os serviços prestados à comunidade, adaptando-se ao novo cenário epide-
miológico de acordo com as recomendações dos órgãos mundiais de saúde.

A implementação de uma Atenção Primária à Saúde (APS) qualificada 
mostra-se um grande desafio no Brasil, tendo em vista que a conjuntura social 
do país é marcada pela desigualdade socioeconômica e cultural. Na década de 
90 houve a instituição do Programa Saúde da Família (PSF) a fim de reorientar 
e melhorar as práticas assistenciais oferecidas pela APS. Modificações estrutu-
rais importantes converteram a denominação desse programa em estratégia 
Saúde da Família (eSF), que se mantem até os dias atuais (GOMES; GUTIÉR-
REZ; SORANZ, 2020).

A Atenção Básica, no Brasil, é definida como a principal porta de entrada 
e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora 
do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. É 
ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas 
necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e 
condicionantes de saúde. Nesse contexto, a Saúde da Família é adotada como 
estratégia prioritária de consolidação e organização da Atenção Básica, 

Doi: 10.35260/87429199p.152-165.2020
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devendo seguir os princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde 
(SUS): Universalidade, Integralidade e Equidade (BRASIL, 2017). 

Em suma, esses princípios partem do pressuposto de que os serviços de 
saúde devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram atendimento, de 
modo universal, sem diferenciações excludentes, além de ofertar o cuidado de 
acordo com as necessidades das pessoas, minimizando as desigualdades so-
ciais existentes nos territórios, planejando e implementando ações para a pro-
teção da saúde da população, a prevenção e o controle de riscos e agravos, bem 
como para a promoção da saúde (BONALDI; RIBEIRO, 2014).

A equipe da eSF tem uma composição multiprofissional, agindo na indivi-
dualidade e coletividade, com vistas a uma assistência integral e longitudinal, 
por meio de ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, além de 
práticas direcionadas à cura e à reabilitação, para a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas. Dessa forma, os profissionais de saúde atuam intervindo nos 
fatores determinantes e condicionantes da saúde a fim de minimizar o impacto 
que eles exercem na vida da população (SANTOS et al., 2020). 

A eSF oferece atendimento resolutivo, além de manter a longitudinalidade 
e a coordenação do cuidado em todos os níveis de atenção à saúde. Durante 
surtos e epidemias, exerce um papel fundamental na resposta à doença em 
questão, devido a ser uma das portas de entrada da RAS, com grande potencial 
de identificação precoce de casos graves, oportunizando seu manejo em tempo 
hábil na atenção secundária ou terciária.

Em dezembro de 2019, o mundo foi surpreendido por uma doença respiratória 
com grande poder de transmissibilidade, tendo como agente etiológico o SARS-
-CoV-2. Esse novo vírus provoca a COVID-19, sendo agente causador de uma série 
de casos de pneumonia na cidade de Wuhan (China), em um primeiro momento.

Em pouco tempo, essa síndrome gripal difundiu-se para outros países. Seu 
espectro clínico pode variar de infecções assintomáticas ou oligossintomáticas 
a quadros graves, com forte comprometimento da capacidade respiratória. No 
Brasil, o primeiro caso identificado ocorreu em fevereiro de 2020, em São Pau-
lo. No mês seguinte, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a situa-
ção epidemiológica como Pandemia, ou seja, considerou a disseminação mun-
dial sustentada da nova doença (OMS, 2020).
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O vírus SARS-CoV-2 tem transmissão interpessoal, por meio de gotículas 
de saliva ou secreção nasal, quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. No 
momento, não existem vacinas ou tratamentos específicos para a COVID-19 e, 
no contexto de transmissão comunitária, a principal recomendação é o isola-
mento social (BRASIL, 2020).

Assim, o manejo da síndrome gripal, para os casos leves, inclui medidas de 
suporte e conforto, isolamento domiciliar e monitoramento até a alta do isola-
mento. Para os casos graves, demanda estabilização clínica e encaminhamento 
aos serviços de urgência/emergência ou hospitalares. Os idosos e portadores 
de condições crônicas, por serem grupos de risco, estão em situação prioritária 
para atendimento; os demais casos, sem complicações ou comorbidades, de-
vem ser conduzidos na APS (BRASIL, 2020). 

Diante do exposto, e considerando a magnitude do impacto da pandemia de 
COVID-19, bem como a relevância dos serviços de APS para o seu enfrentamento, 
objetivamos relatar a experiência vivenciada pela equipe de uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS) de um município do interior do Ceará no contexto pandêmico.

MÉTODO

Trata-se de um relato de experiência que visa construir a descrição da 
metodologia de trabalho adotada por duas equipes de Saúde da Família 
(EqSF) de uma UBS do município de Várzea Alegre – CE, para o atendimen-
to à população adscrita na perspectiva da equidade e da integralidade no 
contexto da pandemia de COVID-19.

A técnica utilizada para captação da realidade foi a observação participan-
te, já que a vivência foi relatada por um observador que assume o papel de 
membro do grupo que delineia a realidade observada (GIL, 2017).

A descrição se deu no curso da implementação da experiência, sendo, por-
tanto, algo em construção, o que acentua o seu caráter dinâmico. O período 
relatado compreende o espaço temporal de 21 de março de 2020 a 20 de abril 
do mesmo ano. Ressalte-se que, mesmo após concluído este escrito, as ativida-
des continuaram sendo desenvolvidas, com possíveis modificações da meto-
dologia de trabalho, já que o momento vivenciado demanda reavaliação contí-
nua do processo implementado como parte do planejamento da equipe.
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Lócus da Experiência

Várzea Alegre está localizada ao sul do estado do Ceará, distando 467 Km 
da capital Fortaleza. Sua população, estimada pelo censo de 2010, era de 38.434 
habitantes distribuídos pelos seus 839,89 Km² de território. Possui como limi-
tes geográficos os municípios de Farias Brito, Cariús, Cedro, Caririaçu, Gran-
geiro e Lavras da Magabeira, e integra a macrorregião de saúde do Cariri.

A rede local de saúde conta com quinze equipes da eSF, distribuídas em 
doze UBS. Dispõe, ainda, de serviços multiprofissionais do antigo Núcleo Am-
pliado de Saúde da Família (NASF) e de apoio diagnóstico com exames de 
imagem e eletrocardiograma, este último com a estratégia TELESSAÚDE, 
além de um hospital filantrópico, laboratórios de análises clínicas  e consultó-
rios de vários profissionais conveniados com o SUS.

A UBS, cuja experiência buscou-se relatar, está localizada no centro da ci-
dade e abriga duas equipes da eSF, com atendimento da população do centro 
da cidade e de um bairro vizinho. Além disso, nessa mesma unidade e direcio-
nados à população de todo o município, funcionam alguns serviços especiali-
zados, de caráter multiprofissional e de apoio diagnóstico, além do atendimen-
to de demanda espontânea no período noturno. Logo, desenha-se como um 
grande desafio conter o acúmulo de pessoas em espaços como recepção e salas 
de espera, bem como a necessidade de redução do fluxo e da exposição dos 
profissionais e trabalhadores de saúde aos riscos de infeção por ocasião da 
pandemia de COVID-19.

Vale ressaltar que essa unidade de saúde possui grande visibilidade no con-
texto municipal, o que, em parte, é devido à sua localização privilegiada em 
relação às demais, ao grande número de pessoas que acessam a RAS em seus 
espaços diariamente, assim como à herança histórica de funcionamento de um 
pronto-socorro em períodos anteriores à implementação da eSF. Tais caracte-
rísticas a tornam elegível para o desenvolvimento de projetos-piloto, como a 
certificação pelo Qualifica APSUS, por exemplo.

Estratégia Municipal: o ponto de partida das nossas ações

Diante da situação de emergência em Saúde Pública decretada pelo gestor 
municipal, determinou-se o funcionamento apenas dos serviços considerados 
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essenciais à população, a exemplo do setor de comercialização de alimentos, 
medicamentos, saneamento urbano, fiscalização e organização do trânsito, além 
dos serviços de saúde.

Nesse contexto de atuação atípico, demandou-se a elaboração de novas me-
todologias para enfrentamento da crise sanitária vigente de forma que a ativi-
dade dos serviços fosse mantida sem que, com isso, houvesse aglomeração de 
pessoas nos espaços assistenciais.

O Plano de Contingência para Enfrentamento da Pandemia de Coronaví-
rus foi elaborado com a participação dos diversos atores envolvidos na presta-
ção de serviços públicos e privados de abrangência municipal, no tocante à 
saúde e aos demais setores.

No âmbito das UBS, a estratégia recomendada foi a suspensão temporária 
dos atendimentos programados, como consultas de acompanhamento, proce-
dimentos diagnósticos eletivos, visitas domiciliares de rotina e atendimentos 
de demanda espontânea não urgentes. Para tal feito, utilizaram-se canais de 
comunicação diversos por meio dos quais as informações ganharam a capila-
ridade necessária com alcance à população de uma forma geral. Além dos ca-
nais virtuais, como as redes sociais, também adotou-se o espaço dos programas 
de rádio, vinhetas veiculadas em carros de som e a já usual divulgação dos in-
formes pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em seus respectivos terri-
tórios, contando com mutirões informativos organizados pela secretaria de 
saúde em todos os bairros, com o valioso apoio intersetorial.

O plano municipal instituiu, ainda, a existência de uma “equipe volante”. 
Composta por um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e um 
motorista, esse importante e fundamental dispositivo presta apoio às equipes 
da eSF por meio de visitas domiciliares a pessoas com sintomas respiratórios, 
com instituição de terapêutica pertinente, evitando, quando possível, o seu 
deslocamento às unidades de saúde. Os profissionais dessa equipe são estrate-
gicamente deslocados de equipes da eSF para que não haja prejuízo assistencial 
neste momento.

Em virtude da vigência da campanha nacional de vacinação contra influen-
za, e seguindo a recomendação do ministério da saúde, as atividades rotineiras 
de imunização também ficaram suspensas, em um primeiro momento, com 
vistas a evitar o grande fluxo de pessoas na UBS.
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Estratégia adotada na UBS

Visando a redução das possibilidades de aglomerar pessoas em espaços pú-
blicos, a gestão municipal determinou, por meio de decreto, a suspensão das 
atividades de saúde programadas durante um período de 45 dias. Nesse espaço 
temporal deveriam ser realizadas apenas atendimentos de urgência e emergên-
cia, bem como de demandas administrativas ou clínicas sem possibilidade de 
adiamento e com a adoção de estratégias próprias em cada equipe para o enfren-
tamento da situação, em observância ao definido pela normativa municipal.

Considerando a diminuição no fluxo de pessoas na UBS, optou-se por ga-
rantir a extensão do horário de funcionamento (das 7h00 às 19h00) com a di-
visão da equipe em dois turnos, com seis horas de duração cada um. Dessa 
forma, foi mantido em cada turno um médico, uma enfermeira, três a quatro 
técnicas de enfermagem, dois agentes administrativos, duas auxiliares de ser-
viços gerais. Cargos para os quais não se dispunham pares para alternância de 
turnos foram mantidos em seus horários habituais, como cirurgiã dentista, 
auxiliar de consultório dentário, copeira e lavadeira. O atendimento noturno 
foi temporariamente suspenso, em consenso com a gestão municipal, devido à 
impossibilidade de compensação das horas-extras dos profissionais escalados, 
por meio de folgas diurnas, o que acarretaria em prejuízo assistencial.

O atendimento especializado teve sua demanda agendada suspensa, fican-
do a equipe multiprofissional à disposição para demandas urgentes solicitadas 
pelas equipes da eSF.

Dessa forma, além de cumprir o decreto municipal, conseguiu-se minimi-
zar o tempo de exposição dos profissionais a casos suspeitos ou a portadores 
assintomáticos, que passou de oito horas diárias para seis, tranquilizando e 
promovendo a saúde mental da equipe, visto que mostrava-se uma grande 
preocupação com o bem-estar de todos.

Vale ressaltar que foram ofertados equipamentos de proteção individual, 
necessários ao desempenho de cada atividade laboral, para todos os trabalha-
dores da UBS, assim como ficou a cargo da enfermeira de cada turno orientar 
e supervisionar o uso adequado.
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Garantia da Integralidade e da Equidade

Inicialmente, deve-se destacar a concepção do direito à saúde em tempos de 
pandemia. Essa garantia, instiuída no Brasil pela Lei n° 8.080/90, pressupõe a 
observância dos princípios doutrinários do SUS – universalidade, integralidade 
e equidade. Dispõe, ainda, sobre a relação existente entre os níveis de saúde da 
população e a organização social e econômica do país (BRASIL, 1990).

O direito à saúde possui garantia constitucional, integrando o rol de direi-
tos humanos fundamentais e inalienáveis. A Constituição Federal (CF) de 
1988, em seu artigo 196, define a saúde como direito de todos e dever do esta-
do, e vincula sua garantia à existência de políticas sociais e econômicas, com 
vistas à redução de riscos de doenças ou agravos, e estabelece que sua consecu-
ção está condicionada ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 
de saúde com atendimento integral das necessidades (BRASIL, 1988).

Dessa forma, todas as estratégias elaboradas neste momento, com tantas 
peculiaridades sanitárias, buscaram considerar os aspectos definidos pela CF 
de 1988 e corroborados pelas leis orgânicas do SUS.

Além do princípio da universalidade, tão relevante para a garantia da so-
brevivência da população brasileira na crise sanitária vigente, considerou-se a 
integralidade e a equidade como centrais na definição para o plano de trabalho 
utilizado no contexto da estratégia Saúde da Família.

Para as ponderações deste escrito, define-se equidade como o tratamento a 
todos de forma igualitária, de acordo com a ideia de igualdade e universalida-
de do acesso, e tratar os desiguais de forma desigual, priorizando grupos espe-
cíficos a partir de critérios de riscos (BARROS; SOUSA, 2016).

Já a integralidade é definida como um princípio do SUS, que, considerando as 
dimensões biológica, cultural e social do usuário, orienta políticas e ações de saúde 
capazes de atender às demandas e necessidades no acesso à rede de serviços. Cons-
trói-se na práxis das equipes com e nos serviços de saúde (SILVA; SENA, 2008).

Elaborou-se um fluxo de acolhimento das demandas na UBS para a garan-
tia da equidade e da integralidade na atenção. Apesar das estratégias de infor-
mação à população sobre a necessidade de distanciamento social e da suspen-
são das atividades programadas, a busca pelos serviços permaneceu, embora reduzida.
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A construção de um fluxo de procedimentos para o atendimento humaniza-
do torna-se uma ferramenta imprescindível para a prática profissional das equi-
pes, com organização das etapas do seu processo de trabalho (BRASIL, 2013).

Chegando à UBS, o acolhimento inicial ocorre com identificação da deman-
da na recepção e encaminhamento à triagem de sinais e sintomas pelo técnico de 
enfermagem. Os sintomáticos respiratórios são atendidos pelo médico em sala 
única, definida para este fim, aspecto que facilita a limpeza e desinfecção do 
ambiente e dos materiais e equipamentos utilizados a cada pessoa atendida.

Os casos de demandas administrativas, como renovação de prescrições de 
medicamentos de uso contínuo, solicitação de exames, imunização e necessi-
dades de orientação específicas ou relacionadas ao autocuidado na vigência da 
situação de emergência de saúde pública, ficam a cargo da efermeira, que ins-
titui o direcionamento adequado para cada situação.

O acolhimento adequado das demandas apresentadas favorece o alcance da 
equidade, orientando as etapas seguintes do atendimento de forma a garantir 
a integralidade no cuidado e a distribuição equitativa das ações.

A Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS estabelece o acolhimen-
to como um dos processos constitutivos das práticas de produção e promoção da 
saúde (BRASIL, 2010). O acolhimento relaciona-se, portanto, com o vínculo 
entre o usuário e o serviço de saúde, com a resolubilidade do atendimento e com 
a adequação do serviço às necessidades dos usuários (LIMA et al., 2007).

Outras situações, como demandas de pessoas idosas, com ou sem sintomas 
respiratórios, são solucionadas pela equipe por meio de visitas domiciliares pre-
viamente agendadas ou pela equipe volante, nos casos em que é inviável o agen-
damento do atendimento. Alguns acessos à UBS podem ser evitados, sem que 
com isso o direito à saúde seja desrespeitado. Um exemplo importante nesse as-
pecto são demandas administrativas e encaminhamentos para serviços terciá-
rios não paralisados, como oncologia. Nesses casos, e em outros semelhantes, o 
ACS capta a necessidade em domicílio e intermedia a solução junto à equipe, 
evitando que a pessoa tenha que se deslocar além do estritamente necessário.
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A função do ACS é essencial para a consolidação da eSF, não só por promover 
o acesso das famílias às ações e serviços de saúde, mas por constituir contato cons-
tante com a comunidade e transformá-la.  Seu papel é fundamental na divulgação 
de informações seguras para a prevenção das doenças e a promoção da saúde. 
Principalmente em situações de crise, nas quais existe carência de informações ou 
estas são pouco confiáveis, tal profissional é muito importante para a divulgação de 
avisos dos serviços para a população (LORENZI; PINHEIRO, 2016).

O período é crítico e peculiar, pois, concomitante à recomendação de não pro-
mover aglomeração de pessoas, foi iniciada a campanha nacional de vacinação 
contra influenza. O público-alvo da primeira etapa da campanha é justamente o 
grupo das pessoas com idade superior aos 60 anos e dos profissionais de saúde, 
ambos integrantes da população com alto risco para infecção pelo coronavírus.

As equipes, sobretudo os profissionais da enfermagem e ACS, buscaram 
alternativas para alcançar o público-alvo minimizando os riscos decorrentes 
da exposição. Nessa perspectiva, optou-se pela vacinação em espaços abertos, 
que permitissem a livre circulação do ar e o distanciamento entre as pessoas, 
preconizado pelos organismos internacionais de saúde e normativas técnicas 
nacionais oficiais. Implementou-se essa estratégia utilizando espaços da comu-
nidade, como escolas, associações e outros, gentilmente cedidos pelos seus 
organizadores, o que demonstra o fortalecimento das parcerias comunitárias e 
intersetoriais para a promoção da saúde. Além disso, as pessoas com idade 
superior aos 80 anos, bem como aqueles com mobilidade reduzida, foram va-
cinados em seus domicílios, o que requereu um esforço extra das equipes de 
vacinação para a implementação da estratégia extramuros.

A vacinação, ao lado das demais ações de vigilância epidemiológica, vem 
ao longo do tempo perdendo o caráter verticalizado e se incorporando ao con-
junto de ações da APS. As campanhas, as intensificações, as operações de blo-
queio e as atividades extramuros são operacionalizadas pela equipe da aten-
ção primária, com apoio dos níveis distrital, regional, estadual e federal, 
sendo fundamental o fortalecimento da esfera municipal (BRASIL, 2014). A 
vacinação extramuro é de extrema importância, uma vez que, dessa forma, 
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são imunizados os grupos que têm dificuldade de se dirigir a uma unidade de 

saúde, contribuindo para o alcance das metas da vacinação e, consequente, 

redução dos casos de gripe.

Tendo em vista todas essas particularidades, o planejamento direcionado 

ao funcionamento desse serviço é uma constante na prática dos profissionais 

da eSF. Organização da demanda, gestão de pessoas, gerenciamento de ma-

teriais e insumos, análise de situação de saúde e implementação de processos 

de trabalhos resolutivos são atividades cuja execução se soma ao acolhimen-

to de populações residentes fora dos limites das áreas de abrangência de 

nossas duas equipes da eSF.

A continuidade das ações

Após as primeiras semanas de readequação do processos de trabalho, um 

novo momento se inicia, pois o primeiro caso com testagem positiva para 

COVID-19 no município reside na área de abrangência da UBS descrita e já 

recebeu alta por cura. O seu manejo pós alta hospitalar e retorno para o do-

micílio foi realizado pela equipe correspondente, com toda a atenção neces-

sária à situação de vulnerabilidade social e econômica familiar, inclusive 

com apoio intersetorial.

Novos casos começam a ser confirmados em outras áreas de abrangência. 

O medo e a insegurança, peculiares aos profissionais em momentos de crise, 

começam a ser substituídos pelo compromisso ético e legal de garantir a aten-

ção integral e equitativa à população para a qual somos referência sanitária.

Urge a necessidade de retorno de algumas atividades que possuem sua 

temporalidade como um aspecto indispensável à construção das práticas de 

saúde, a exemplo do acompanhamento pré-natal e das atividade de imuniza-

ção, dentre outros. O retorno dessas atividades está sendo planejado e execu-

tado com toda cautela de agendamento de horários individuais e consideração 

de particularidades de cada pessoa/atendimento, de forma a garantir o dis-

tanciamento temporal e espacial inerentes à situação sanitária atual.
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Quadro 1 – Síntese de ações na UBS durante a pandemia de COVID-19

SERVIÇO SITUAÇÃO RESPONSÁVEIS PERÍODO/ 
TURNO

Acolhimento Disponível Equipe de enfermagem e 
recepcionistas 7h às 18h

Triagem (Sinais vitais e identifi-
cação de queixas) Disponível

Equipe de enfermagem
(Técnica de enfermagem 
sob supervisão da enfer-
meira)

7h às 18h

Atendimentos de demanda 
espontânea (casos específicos) Disponível Médico (a)/ Enfermeira 7h às 18h

Atendimento individual a sinto-
máticos respiratórios Disponível Médico (a)/ Enfermeira 7h às 18h

Triagem de demandas adminis-
trativas (cuidado continuado) Disponível Enfermeira 7h às 18h

Atendimento de demandas 
administrativas Disponível Enfermeira 7h às 18h

Pré-Natal Disponível Médico (a)/ Enfermeira 7h às 18h

Atendimento odontológico Disponível para 
urgências

Dentista/ auxiliar de con-
sultório dentário Manhã/ Tarde

Orientações específicas Disponível Enfermeira 7h às 18h

Imunização Disponível

Equipe de enfermagem
(Técnica de enfermagem 
sob supervisão da enfer-
meira)

7h às 18h

Resolução de demandas admi-
nistrativas não presenciais Disponível

Enfermeira, agentes comu-
nitárias de saúde e recep-
cionistas

7h às 18h

Serviços de apoio (Limpeza/
desinfecção, manutenção, copa/
cozinha e rouparia)

Disponível Auxiliares de serviços 
gerais, copeira e lavadeira. 7h às 18h

Atendimento Especializado Disponível para 
urgências

Equipe multiprofissional 
(Obstetra, ultrassonogra-
fista, pediatra, fonoaudió-
loga)

Manhã/ Tarde

Atendimento Noturno Suspenso 
(temporariamente) - -

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

As atividades ora desenvolvidas têm demandado das equipes da eSF um incre-
mento na articulação interprofissional com vistas ao fortalecimento da APS en-
quanto ferramenta imprescindível no enfretamento da situação sanitária vigente. 

A estratégia descrita está em curso e seu caráter dinâmico requer dos 
profissionais a flexibilidade necessária às sucessivas adequações do processo 
de planejamento para garantia da integralidade e da equidade do cuidado 
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ofertado. Porém, isso também se configura como uma das limitações deste 
relato, já que a inserção no contexto de prática e a concomitância com a execução 
da experiência podem alienar o processo analítico oportuno.

A descrição, não menos que a vivência descrita, possibilita a reflexão acerca 
da relevância que os processos de planejamento assumem na produção do cui-
dado em saúde, em situações típicas ou atípicas. 

Importantes ferramentas de trabalho se desenham neste momento como 
potentes instrumentos de promoção da saúde e prevenção da infecção pelo 
novo coronavírus no âmbito do SUS. No cotidiano das ações, estratégias como 
teleatendimento e organização da demanda por horários traçam um delinea-
mento de possibilidades para a continuidade da assistência com adequação 
das práticas assistenciais à realidade de isolamento social.

Novos aspectos no contexto das necessidades de saúde também emergem 
de acordo com as particularidades deste cenário. Saúde do trabalhador, saúde 
mental, atenção continuada às condições crônicas, acolhimento à demanda 
espontânea, entre outros, somam-se às orientações de um rigoroso controle de 
infecções, de instituição de barreiras físicas, químicas e operacionais à disse-
minação de agentes biológicos e à consolidação da longitudinalidade e do 
fortalecimento do vínculo entre equipes e populações adscritas.

Assim, o caráter reticente deste momento requer práticas centradas em 
evidências científicas e uma contínua análise da situação de saúde, com exaus-
tiva utilização da epidemiologia social e amplificação da sua contribuição, para 
a compreensão do contexto de atuação, com vistas à promoção da saúde das 
populações adscritas e minimização do impacto da pandemia de COVID-19 
no contexto local e global.
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CAPÍTULO 12
A PRÁTICA PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO FRENTE ÀS 

MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

Beatriz de Castro Magalhães; 

Ana Lorena Brito Cruz; 

Morgana Vanessa da Silva Santos; 

Celena Pedrosa Cavalcante; 

Juliana Saraiva de Alencar; 

Camila Almeida Neves de Oliveira; 

Patrícia Pereira Tavares de Alcântara; 

Moziane Mendonça de Araújo

INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher, também conhecida como violência de gênero, 
destaca-se como preocupação mundial, uma vez que causa danos à saúde indi-
vidual e coletiva, eleva os índices de morbimortalidade populacional, requer 
auxílio de toda a sociedade para sua prevenção e enfrentamento, bem como a 
articulação de políticas e ações que se direcionem à assistência da mulher em 
toda sua integralidade (MENEZES et al., 2014). 

As violações ocorrem no cotidiano das mulheres, muitas vezes sem que elas 
percebam, tendo em vista a naturalização do poder masculino sobre o feminino 
(BLACK, 2011). Iniciam-se como pequenos atos que se intensificam dia após 
dia, em um ciclo contínuo de relação abusiva, a qual não é percebida como tal 
(MINAYO; ASSIS; NJAINE, 2011; SOUSA et al., 2018). No Brasil, 23% das mu-
lheres estão sujeitas à violência doméstica, sendo que 70% desses crimes são 
causados pelo próprio companheiro ou marido (LIMA; DESLANDES, 2014). 

Destaca-se, assim, a violência por parceiro íntimo (VPI), a qual se caracte-
riza como violência física, sexual, abuso emocional e comportamentos contro-
ladores por um parceiro íntimo, durante ou após o término da relação (KRUG 
et al., 2002; WHO, 2010).

Doi: 10.35260/87429199p.169-184.2020
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Em estudo de Teofilo e colaboradores (2019), que analisaram dados do Sistema 
de Notificações e Agravos (SINAN) no período de 2010 a 2014, observou-se a 
maior predominância de notificação da violência psicológica, seguida das vio-
lências física e sexual. Ressalta-se, ainda, a pouca alimentação dos sistemas de 
informação, os quais dispõem de uma base temporal pequena e desatualizada, 
corroborando para a invisibilidade da violência contra a mulher.

Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde (APS) se constitui como porta 
de entrada para o atendimento de mulheres em situação de violência. No en-
tanto, as violências executadas pelo parceiro íntimo ainda são invisibilizadas 
nesse serviço, tendo em vista que não existem condutas padronizadas a serem 
executadas, levando a barreiras na assistência à vítima (D’OLIVEIRA et al., 
2009; MOREIRA et al., 2014).

Assim, cabe evidenciar o trabalho do enfermeiro dentro da APS, o qual está 
pautado nos preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e se baseia no novo 
modelo assistencial, centrado na integralidade do cuidado, nas intervenções 
frente aos fatores de risco, na prevenção de doenças e agravos e na promoção 
da saúde. Além disso, a prática do enfermeiro nesse serviço é realizada a partir 
das necessidades sociais de saúde, o que leva a refletir sobre a relevância desse 
profissional na assistência à mulher que é vítima de violência (MATUMOTO 
et al., 2011; FERREIRA; PERICO; DIAS, 2018).

Ante ao exposto, a atuação do enfermeiro torna-se importante meio para 
assistência à mulher vítima de violência, seja para a identificação, acolhimento, 
formação de vínculo e empoderamento da mulher para o enfrentamento da 
problemática. Com base nessas prerrogativas, o presente estudo objetivou rea-
lizar uma revisão integrativa da literatura acerca da abordagem do enfermeiro 
referente a violência contra a mulher na Atenção Primária à Saúde.

MÉTODO

Trata-se de um artigo de revisão integrativa da literatura. Para o alcance 
do objetivo proposto, utilizaram-se as seguintes fases, a saber: elaboração da 
questão norteadora; definição da base de dados para pesquisa; estabelecimen-
to de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na 
literatura; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 
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avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação dos resulta-
dos; e, por último, apresentação da revisão/síntese do conhecimento (SOUZA; 
SILVA; CARVALHO, 2010).

Considerou-se a estratégia Population, Variables and Outcomes (PVO) 
para a seleção dos Descritores de Ciências da Saúde (DeCS) adequados a res-
ponder à pergunta: Como se dá a atuação do enfermeiro frente à assistência 
à saúde da mulher vítima de violência dentro da Atenção Primária à Saúde?

A busca bibliográfica foi realizada no início de outubro de 2018, esten-
dendo-se até janeiro de 2019, por meio das seguintes bases de dados: Cumu-
lative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Base de Da-
dos de Enfermagem (BDENF) via Literatura Latino Americana em Ciências 
da Saúde (LILACS) e a biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online 
(SciELO). 

Para busca dos artigos, foram utilizados cruzamentos em cada base ou bi-
blioteca de dados com o operador booleano AND, na estratégia busca avança-
da, e categorizaados título, resumo e assunto, mediante consulta nos Descrito-
res em Ciências da Saúde (DeCS) em inglês: Violence Against Women AND 
Primary Care Nursing, Violence Against Women AND Women’s Health e 
Violence Against Women AND Primary Care Nursing AND Women’s Health.

Os arquivos encontrados foram submetidos a um processo de filtragem 
que obedeceram às etapas texto completo, idiomas (português, inglês e espa-
nhol) e base temporal de 2008 a 2018, visando à ampliação e avaliação dos 
estudos no período pós-implantação da Lei Maria da Penha.

Para a seleção dos estudos, utilizaram-se, como critério de inclusão, pesqui-
sas originais que apresentassem resultados sobre a identificação e a atuação do 
enfermeiro frente à violência contra a mulher;  e, como critério de exclusão, re-
visões de literatura, resumos, resenhas, monografias, dissertações, estudos não 
disponíveis para download gratuito, estudos repetidos e duplicados.

Foi utilizado o fluxograma do Preferred Reporting Itens for Sistematic 
Review and Meta-Análises (PRISMA) para descrever o processo de seleção 
dos estudos com as etapas do processo de busca e seleção (MOHER et al., 
2009), demonstrado a seguir:
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Figura 1 – Fluxograma de seleção dos estudos

Fonte: Diagrama de Fluxo segundo a recomendação PRISMA (MOHER et al., 2009).

A análise ocorreu de forma interpretativa e os resultados foram confrontados 
com a literatura pertinente sobre a temática. 

RESULTADOS

O quadro a seguir apresenta uma síntese dos estudos avaliados e incluídos 
para a revisão, com dados sobre autoria e ano de publicação, titulação, método 
e resumo dos principais resultados.

Quadro 1 – Caracterização dos estudos avaliados. Iguatu, 2020

Autor e ano Título
Abordagem do 

estudo e/ou tipo 
de estudo

Resultados do estudo

1 VISENTIN, F. 
et al., 2015.

A enfermagem na 
atenção primária 
ao cuidar de mu-

lheres em situação 
de violência de 

gênero

Exploratório-
descritivo, 
qualitativo.

Estratégias para reconhecimento e 
combate da violência: acolhimen-

to, empatia, estabelecimento de 
vínculo de confiança e diálogo e 
escuta ativa; além da notificação 

da violência.

2
ALBUQUER-

-QUE NETTO, 
L. et al., 2017.

As redes sociais de 
apoio às mulheres 

em situação de 
violência pelo 

parceiro íntimo

Analítica, 
qualitativa.

O posto de saúde foi relatado 
como rede de apoio secundária. É 
importante reconhecer as redes de 
apoio para o manejo da violência 

contra a mulher.

3
SALCEDO-
-BARRIEN-
TOS, D.M. et 

al., 2014.

Como os profis-
sionais da Atenção 
Básica enfrentam 

a violência na 
gravidez?

Abordagem 
qualitativa

A importância do vínculo entre os 
profissionais da saúde e a mulher 
grávida no processo de identifica-

ção e intervenção da violência 
doméstica. Há também a necessi-

dade de discussão dos aspectos 
ético-legais.
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4 MARQUES, 
S.S. et al., 2017.

Estratégias para 
identificação e 

enfrentamento de 
situação de vio-

lência por parcei-
ro

íntimo em 
mulheres 
gestantes

Descritivo, 
qualitativo

Os indicativos de violência foram 
centrados apenas nas lesões físi-
cas. As estratégias de enfrenta-

mento foram os encaminhamen-
tos a serviços especializados e 

discussão conjunta com a equipe 
de saúde.

5

SILVA, E.B.; 
PADOIN, 

S.M.M.; VIAN-
NA, L.A.C. 

2013.

Violência contra a 
mulher: limites e 

potencialidades da 
prática assistência

Pesquisa 
participante, 
qualitativa

O acolhimento mostra-se poten-
cializado com a escuta qualificada 
e elaboração de plano assistencial 

compartilhado com a usuária 
respeitando sua decisão e seu 

contexto familiar, assim como a 
visita domiciliar. 

6

BORSOI, T.S.; 
BRANDÃO, 

E.R.; CAVAL-
CANTI, M.L.T., 

2009.

Ações para o 
enfrentamento da 
violência contra a 
mulher em duas 

unidades de aten-
ção primária à 

saúde no municí-
pio do Rio de 

Janeiro

Pesquisa 
exploratória, 
qualitativa

O grupo de planejamento familiar 
e o grupo de gestantes são estraté-

gias para se discutir, prevenir e 
identificar a violência de gênero.

7 ACOSTA, D.F. 
et al., 2017.

Aspectos éticos e 
legais no cuidado 
de enfermagem às 
vítimas de violên-

cia doméstica

Pesquisa qualitativa
Há necessidade de esclarecer a 

diferença entre denúncia policial e 
notificação compulsória.

8
D’OLIVEIRA, 
A.F.P.L. et al., 

2009.

Atenção integral à 
saúde de mulheres 

em situação de 
violência de gêne-
ro – uma alterna-
tiva para a atenção 
primária em saúde

Não apresenta
Defende-se a possibilidade de 

atendimento integral a violência, e 
não apenas suas repercussões.

9
GUEDES, R.N.; 

FONSECA, 
R.M.G.S., 2011.

A autonomia 
como necessidade 
estruturante para 
o enfrentamento 
da violência de 

gênero

Pesquisa 
exploratória, 
qualitativa

Os significados conformam a 
necessidade de autonomia relacio-

nada à mulher como sujeito na 
tomada de decisões.

10
HASSE, M.; 

VIEIRA, E.M., 
2014.

Como os profis-
sionais de saúde 

atendem mulheres 
em situação de 
violência? Uma 

análise triangula-
da de dados

Quantitativa

Condutas adequadas são realiza-
das, mas são insuficientes devido à 

complexidade do problema da 
violência, assim como ocorre com 
os encaminhamentos. A violência 
de gênero deve ser abordada na 

formação de profissionais de 
saúde, processo que deve conti-
nuar nos serviços, objetivando 

sensibilizar e preparar esses pro-
fissionais para lidar com o tema.

11 GOMES, N.P. et 
al., 2013.

Identificação da 
violência na rela-

ção conjugal a 
partir da Estraté-

gia Saúde da 
Família

Estudo qualitativo
Pontua-se para a importância da 
relação de confiança e da escuta 
no processo de identificação do 

agravo. 
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12
CORTES, L.F.; 

PADOIN, 
S.M.M., 2016.

Intencionalidade 
da ação de Cuidar 

mulheres em 
situação de vio-

lência: contribui-
ções para a Enfer-

magem e Saúde

Pesquisa qualitativa

É importante proporcionar bem-
-estar emocional, apoio e a conti-
nuidade do cuidado, para que as 
mulheres possam construir uma 

vida sem violência.

13 GOMES, N.P. et 
al., 2015.

Apoio social à 
mulher em situa-
ção de violência 

conjugal
Pesquisa qualitativa

Revela-se que as demandas se 
encontram relacionadas às amea-
ças dos companheiros e à depen-
dência econômica, o que justifica 
os encaminhamentos interseto-
riais e a inserção da mulher em 
programa de geração de renda e 

emprego.

14

ALMEIDA, 
L.R.; SIL-

VA,A.T.M.C.; 
MACHADO, 

L.S., 2014.

O objeto, a finali-
dade e os instru-

mentos do proces-
so de trabalho em 
saúde na atenção à 
violência de gêne-
ro em um serviço 
de atenção básica

Pesquisa qualitativa

Os resultados evidenciaram a invi-
sibilidade da violência no serviço 
e o desconhecimento da categoria 

Gênero e da sua complexidade, 
devendo essa ser inserida no 

trabalho em saúde. 

15 RODRIGUES, 
V.P. et al., 2014.

Prática de traba-
lhadora(e)s de 

saúde na atenção 
às mulheres em 
situação de vio-
lência de gênero

Pesquisa qualitativa

As ações não contemplam as 
questões de gênero e o encami-

nhamento/referência aos serviços 
assistenciais não recebem a con-

trarreferência.

16 GOMES, N.P. et 
al., 2015.

Rede social para o 
enfrentamento da 
violência conjugal: 
representações de 

mulheres que 
vivenciam o agra-

vo.

Estudo qualitativo

O estudo mostra que o apoio 
religioso, de familiares, de amigos 
e de ONGs, como o Coletivo de 
Mulheres do Calafate, permitem 
às mulheres se sentirem ampara-
das, o que favorece a busca por 

uma vida sem violência.

17 HESLER, L.Z. 
et al., 2013.

Violência contra 
as mulheres na 
perspectiva dos 

Agentes Comuni-
tários de Saúde

Pesquisa 
exploratória-

descritiva, 
qualitativa

Em relação às práticas de cuidado 
e enfrentamento, observaram-se 
algumas ferramentas: a constru-

ção de estratégias de cuidado 
junto com a equipe; vínculo, escu-
ta e diálogo com a mulher vítima 

de violência.

18
MARTINS, 
L.C.A. et al., 

2018.

Violência de gêne-
ro: conhecimento 

e conduta dos 
profissionais da 
estratégia saúde 

da família

Estudo descritivo, 
quantitativo.

Quanto às condutas, evidenciou-
-se dificuldade em questionar as 
mulheres sobre a violência e sua 

notificação.

19
SIGNORELLI, 
M.C.; AUAD, 
D.; PEREIRA, 
P.P.G., 2013.

Violência domésti-
ca contra mulheres 
e a atuação profis-
sional na atenção 
primária à saúde: 
um estudo etno-
gráfico em Mati-

nhos, Paraná, 
Brasil

Estudo etnográfico, 
qualitativo

A pesquisa revelou atendimentos 
centrados em: (1) preceitos biolo-

gizantes, com foco em lesões 
físicas e medicalização; (2) diálo-
go, escuta ativa, questões psicos-
sociais e estabelecimento de vín-

culos.
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20
BITTAR, D.B.; 

NAKANO, 
A.M.S., 2018.

Violência simbóli-
ca entre adoles-

centes nas relações 
afetivas do namo-

ro*

Pesquisa qualitativa

Entende-se que atuar sobre a 
origem da violência, já no início 
dos relacionamentos dos adoles-

centes, seja a melhor forma de 
combatê-la ou minimizá-la, visan-
do à democratização das relações 

de gênero e à prevenção da violên-
cia conjugal.

21 LEIVA, A.A.P., 
2015.

Una perspectiva 
crítica de las prác-
ticas psicosociales 

en violencia de 
género: caso Bar-

ranquilla

Estudo de caso de 
coorte

Destacam 
o workshop como a intervenção 

técnica mais amplamente implan-
tada. O conteúdo é

estruturado em torno das mulhe-
res e defende seus direitos.

22

MEDINA 
MALDONA-
DO, V.E.; CA-

MARÃO CUE-
VAS, M.C.; 

TORRES, L.M., 
2011

Construcciones 
subjetivas sobre la 
Violencia de Gé-

nero. Aportes para 
la prevención del 

problema

Estudo 
investigativo, 

qualitativo

Aceitação da dominação de ho-
mens, observado como normal ao 
cotidiano dos participantes. De-

senvolvimento de estratégias para 
prevenção da violência de gênero, 

como: inclusão de mulheres e 
homens no processo de aprendi-
zagem, modelagem de funções 
onde mulheres e homens assu-

mem papéis e responsabilidades 
dentro de casa, a preparação de 
membros da comunidade para 

agir como um fator de proteção.

23
RODRÍGUEZ-

-BLANES, 
G.M. et al., 

2017.

Detección de 
violencia del 

compañero íntimo 
en atención pri-

maria de
salud y sus facto-

res associados

Estudo Transversal
As ações mais frequentes referem-
-se  a outros serviços, aconselha-

mento individual e entrega de 
informações. 

24
CLARK, H.M. 

et al., 2018.

Moms’ Empower-
ment Program 

participation asso-
ciated with impro-
ved physical health 

among Latinas 
experiencing inti-
mate partner vio-

lence

Estudo de caso-
controle

O maior acesso a recursos 
e maior apoio social pode melho-

rar 
saúde mental e física entre 

mulheres que experimentam IPV.

25
LOPES, C., 

2016.

Intimate partner 
violence: A helpful 
guide to legal and 

psychosocial 
support services

Estudo descritivo

O estudo visou informar aos 
profissionais de saúde em como 

apoiar e aconselhar mulheres 
vítimas de abuso sobre 

aspectos práticos da obtenção de 
ordens de proteção e do acesso a 

serviços de abrigo.

26
GOMES, N.P; 
ERDMANN, 

A.L., 2014.

Violência conjugal 
na perspectiva de 
profissionais da 

“Estratégia Saúde 
da Família”: pro-
blema de saúde 

pública e a neces-
sidade do cuidado 

à mulher

Pesquisa qualitativa

O modelo teórico foi delimitado a 
partir do fenômeno “Reconhecen-

do a violência conjugal como 
problema de saúde pública e a 

necessidade de gestão do cuidado 
à mulher”, que reflete a vivência 

dos profissionais no que tange ao 
cuidado à mulher, bem como os 

significados atribuídos a esse 
cuidado.
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27
AZEVÊDO, 
A.C.C. et al., 

2013.

Intimate partner 
violence and 

unintended preg-
nancy: prevalence 

and associated 
fator

Estudo transversal

Violência por parceiro íntimo 
antes da gravidez foi associada 

com gravidez não pretendida. Os 
achados apontam a necessidade 

de rastreamento da violência por 
parceiro íntimo nos serviços de 

saúde reprodutiva.

28
ALBUQUER-

-QUE  NETTO, 
L. et al., 2018.

Atuação da enfer-
magem na conser-
vação da saúde de 

mulheres em 
situação de vio-

lência

Pesquisa descritiva, 
qualitativa

O cuidado precisa possibilitar 
conservação de energia, por meio 
da atenção integral às mulheres, e 
não apenas focado na violência. 

29 ZUCHI, C.Z. et 
al., 2018

Violência contra 
as mulheres: con-
cepções de profis-
sionais da estraté-

gia saúde da 
família acerca da 

escuta

Pesquisa qualitativa

A escuta foi concebida pelos pro-
fissionais como uma prática que 
precisa ir além do que a mulher 

relata, sendo necessárias empatia, 
sensibilidade, calma e ausência de 

julgamento. 

30 HEISLER, E.D. 
et al., 2018.

Mulheres em 
situação de vio-
lência: (re) pen-
sando a escuta, 
vínculo e visita

Relato de 
experiência, 
descritivo, 
qualitativo

As ações educativas possibilitaram 
aos participantes refletir e discutir 
sobre as práticas de escuta, víncu-
lo e visita domiciliar às mulheres 

em situação de violência. 

31 GOMES, N.P. et 
al., 2013.

Cuidado à mulher 
em situação de 

violência conjugal: 
teoria fundamen-

tada nos dados

Pesquisa qualitativa

A gestão da ESF para o cuidado a 
mulher vítima de violência deve 
valorizar a fala das usuárias, for-

mação de vínculo, criação de 
espaços de discussão sobre a 

temática e a articulação interseto-
rial e com a universidade.

32
DUTTON, 
M.A. et al., 

2015.

Coordinated 
Public Health 

Initiatives to Ad-
dress Violence 

Against Women 
and Adolescents

Não apresenta

O Project Connect fornece assis-
tência técnica a donatários finan-

ciados por meio do título de saúde 
da Violência Contra a Mulher e 
envolve o desenvolvimento, im-

plementação e avaliação de novas 
formas de identificar, responder e 

prevenir a violência. 

Fonte: Dados da pesquisa.

DISCUSSÃO

Na perspectiva da abordagem do enfermeiro à mulher que sofre violência, 
é importante a criação de vínculo e intimidade com a paciente, que são otimi-
zados mediante a observação das suas expressões e falas, criação de campo 
visual olho-no-olho, bem como preservação da privacidade e de um ambiente 
no qual a mulher não seja interrompida. Além disso, o acolhimento deve ser 
realizado com empatia e escuta ativa qualificada, visando à construção da con-
fiança na relação enfermeiro-paciente (ZUCHI et al., 2018).

Destaca-se que, além do acolhimento empático, é necessária a elaboração 
de um projeto terapêutico singular a cada mulher atendida, com atendimento 
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integral e com enfoque não apenas na violência. O acolhimento subdivide-se 
em postura, técnica e reorientação dos serviços, e dentro desse instrumento de 
cuidado reitera-se a importância da assistência singular, dada a diversidade de 
situações de violência que requerem soluções distintas, em que protocolos fi-
xos não são recomendados (SCHAIBER et al., 2012; CAMARGO et al., 2008; 
SILVA; PADOIN; VIANNA, 2013; ALBUQUERQUE NETTO et al., 2018.).

Protocolos tradicionais com orientações tecnicistas de ação impedem que 
o problema seja abordado por meio da escuta qualificada e seja discutido como 
problema social. Assim, cabe destacar que a saúde da mulher é resumida basi-
camente na saúde reprodutiva e em aspectos curativistas, o que explica os 
profissionais da saúde apresentarem dificuldades em discutir e intervir na vio-
lência, por ser um problema de cunho social. Com isso, um grande desafio se 
refere ao não reconhecimento da libertação da opressão de gênero como re-
quisito para o trabalho em saúde da mulher (SILVA; PADOIN; VIANNA, 
2013; ALMEIDA; SILVA; MACHADO, 2014). 

Desse modo, tendo em vista que o modelo biomédico e tecnicista não surte 
efeito total no manejo da violência, é essencial a instituição de práticas basea-
das em tecnologias leves/relacionais, que considere as subjetividades da mu-
lher e trabalhe através delas (KISS; SCHAIBER, 2011).

Com relação à utilização de tecnologias leves/relacionais, a empatia se faz 
necessária para o enfermeiro compreender, antes de tudo, os motivos que le-
vam a mulher à situação de violência e sua permanência nela, considerando os 
sentimentos e vivências da usuária (VISETIN et al., 2015). Nesse sentido, a 
escuta qualificada é um instrumento essencial para obtenção de informações 
sobre condições de moradia, educação, condições de saúde da mulher e seu 
núcleo familiar, permitindo a compreensão da mulher, além das lesões físicas, 
que também culmina na identificação de lesões psicológicas (FONTANA, 
2010; BRASIL, 2011c; GUIMARÃES et al., 2011). Nessa perspectiva, destaca-
-se que o estigma e a vergonha são fatores que contribuem para o silenciamen-
to da violência, cabendo ao enfermeiro conquistar a confiança da mulher 
(MOREIRA; BORIS; VENÂNCIO, 2011). 

Outro ponto a ser considerado no manejo da vítima de violência é o 
reconhecimento das redes de apoio social, com o intuito de dar apoio à mulher 
caso precise, e de solicitar essa rede de apoio quando necessário. Para tanto, o 
enfermeiro, junto à mulher, deve conversar a respeito das pessoas ou instituições 
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com que a paciente mantém vínculo e sempre busca apoio, seja emocional, 
informativo ou social (ALBUQUERQUE NETTO et al., 2017).

Destaca-se que, para o fortalecimento do vínculo e das estratégias de mane-
jo da violência, cabe ao enfermeiro manter vínculo também com a família e 
comunidade, que são, geralmente, as redes sociais de apoio que a mulher tem 
(MOREIRA; BORIS; VENÂNCIO, 2011). Após determinar a rede social de 
apoio, o enfermeiro deve instruir quanto aos centros de saúde disponíveis e 
orientar sobre a busca de ajuda. O enfermeiro deve deixar claro que a APS é 
uma porta de entrada para o manejo da violência, deixando a mulher ciente 
dos serviços a que pode recorrer. É necessário também que o profissional este-
ja atento às particularidades da mulher em cada fase do seu ciclo biológico, 
como a gestação. Esse público merece destaque pela maior possibilidade de 
frequentar a unidade de saúde durante o atendimento pré-natal, em que se 
deve trabalhar na perspectiva da violência (ALBUQUERQUE NETTO et al., 
2017; SALCEDO-BARRIENTOS et al., 2014).

Dessa forma, é essencial que o enfermeiro aborde questionamentos sobre 
violência no início das consultas e mantenha-se atento aos casos de gestantes 
relapsas ao pré-natal (VIELLAS et al., 2013). Outras ações realizadas no 
acompanhamento à gestante dizem respeito à realização de ações educativas que 
visem a sensibilização de gestantes e profissionais, tornando o abuso visível. Vale 
ressaltar que, mesmo que a mulher não relate violência, cabe ao enfermeiro 
atentar-se aos sinais, bem como realizar remarcação de consultas com intervalos 
mais frequentes (ACOSTA et al., 2017; COSTA; LOPES, 2012; BORSOI; 
BRANDÃO; CAVALCANTI, 2009; D’OLIVEIRA et al., 2009).

Com relação ao diálogo que o enfermeiro terá com a mulher após a criação 
de vínculo, deve-se orientar a mulher sobre seus direitos e o apoio que a unidade 
pode prestar. Ademais, ressalta-se a importância em se contextualizar a conversa 
e dispor de perguntas indiretas, que não assustem a mulher, bem como pergun-
tas diretas. Com relação às perguntas indiretas, pode-se indagar a mulher da 
seguinte forma: “Está tudo bem em sua casa, com seu companheiro?” ou “Você 
está com problemas no relacionamento familiar?” entre outras formas. Já os 
questionamentos diretos podem ser: “Como você deve saber, hoje em dia não é 
raro escutarmos sobre pessoas que foram agredidas física, psicológica ou sexual-
mente. Isso aconteceu alguma vez com você?” (D’OLIVEIRA et al., 2009).
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É importante conferir voz às mulheres, uma vez que isso permite a apreen-
são das histórias e a elaboração de ações que atendam às suas reais necessida-
des e particularidades (REIS; SANTOS; JÚNIOR, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

O estudo possibilitou o conhecimento relacionado à atuação do enfermeiro 
frente à violência sofrida pela mulher no contexto da APS. Refletir sobre a te-
mática em questão é importante para a melhoria do atendimento às vítimas, 
bem como para o planejamento adequado da assistência.

Sabe-se que há fragilidades no atendimento à mulher, quais sejam, despre-
paro dos enfermeiros para identificar e atuar ante a violência por parceiro ín-
timo, insegurança dos profissionais e mulheres por medo de retaliações vindas 
do agressor, subnotificação de casos, desarticulação intersetorial dos serviços 
de apoio, dentre outras. Dessa forma, discutir as fragilidades pode contribuir 
para que a atuação dos enfermeiros na APS seja mais efetiva no que diz respei-
to ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A partir da realização deste estudo, poderá ser possível maior reflexão e 
sensibilização quanto à temática em questão, refletindo na qualidade da 
assistência ofertada na APS, por meio da percepção da violência pelo 
enfermeiro, acolhimento da mulher, criação de vínculo, notificação dos casos, 
minimização dos danos às vítimas, responsabilização do agressor, dentre 
outras ações que poderão minimizar os danos decorrentes da violência, 
melhorando os indicadores relacionados à saúde da mulher. 
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INTRODUÇÃO

A situação de saúde no Brasil se expressa por uma rápida transição, tanto 
demográfica como também epidemiológica, acarretando uma tripla carga de 
doenças, dentre elas as doenças infecciosas, as de causas externas e as condi-
ções crônicas. Nesse cenário, surge o aumento da incidência de acidentes e 
violência, classificados como agravos de causas externas (MENDES, 2015). 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como o uso in-
tencional da força física, do poder real ou ameaça contra si próprio, outra 
pessoa, um grupo ou uma comunidade, e que resulte ou tenha possibilidade de 
resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 
privação (OMS, 2012).

 Nesse contexto, evidencia-se que a violência contra a mulher repercute na 
saúde e na qualidade de vida das vítimas (BRASIL, 2019). Por conseguinte, a 
Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006, comumente conhecida como Lei Maria 
da Penha, define violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação 
ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (BRASIL, 2006). 

Com graves consequências, são inúmeras as repercussões para a saúde e 
qualidade de vida dessas mulheres, situação que deixa marcas, mutila e pode 
até ceifar a vida. Por isso, a Violência Contra a Mulher (VCM) se constitui em 
um importante problema de saúde pública no Brasil, acarretando altos custos 
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ao sistema de saúde, requerendo atendimento integral e humanizado, como 
também um conjunto de políticas públicas articuladas que envolvam gestores e 
profissionais para o seu enfrentamento (CORTES et al., 2015; SILVA et al., 2017). 

O percentual de mulheres que já sofreram, pelo menos, uma agressão física 
por parte de um parceiro íntimo, varia entre 10% e 34,4%, conforme o Relató-
rio Mundial sobre Violência e Saúde da OMS de 2002. Tais relatos reforçam o 
reconhecimento das desigualdades de gênero (BRASIL, 2016). O Atlas da Vio-
lência destaca que houve um crescimento dos homicídios femininos no Brasil 
em 2017, com cerca de 13 assassinatos por dia. Ao todo, 4.936 mulheres foram 
mortas, o maior número registrado desde 2007 (BRASIL, 2019).

Em 2014, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SI-
NAN), foram registrados, no Brasil, 223.796 atendimentos de saúde relati-
vos à violência, dos quais 147.691 eram mulheres. Ou seja, duas mulheres 
eram vítimas em cada três casos de violência, sendo o domicílio o cenário 
das situações e o cônjuge ou namorado, os agressores (DUARTE et al., 
2015; CORTES; PADOIN, 2016). 

Diante disso, os profissionais da saúde precisam estar se capacitando para 
atuarem na promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos, contribuin-
do para redução do ciclo de violência, bem como evitar que casos simples se 
tornem mais graves. Para isso, devem conhecer as articulações dos serviços em 
rede para dar maior fluidez e eficácia no atendimento. Entretanto, a violência 
é subnotificada e pouco identificada nos serviços de saúde, mascarando a gra-
vidade da situação. Além disso, é considerada como problema de extrema di-
ficuldade para ser abordado (SILVA et al., 2017). 

Nesse contexto, o Sistema Único de Saúde (SUS) deve ir além do cuida-
do imediato aos danos físicos e emocionais. A Atenção Primária à Saúde 
(APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um con-
junto de ações, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e 
a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. Os serviços de 
APS mantêm contato com praticamente a totalidade da população femini-
na ao longo da vida, facilitando o reconhecimento do problema para aco-
lher a vítima, prestar assistência e referenciar para a rede especializada de 
justiça, assistência social, segurança pública, trabalho e moradia, a fim de 
garantir os direitos das mulheres (BRASIL, 2017).
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Como um ponto de atenção à saúde, a Estratégia Saúde da Família (ESF) 
visa à reorganização da atenção básica no País, conforme os preceitos do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), sendo defendida pelo Ministério da Saúde (MS) e 
gestores estaduais e municipais como um ponto importante do desenvolvi-
mento de ações de uma equipe multiprofissional  (FIGUEIREDO, 2011).

Cabe ao enfermeiro, como integrante da equipe multiprofissional, desen-
volver o processo de cuidado, desde o diagnóstico de enfermagem relacionado 
à situação de violência até o acompanhamento das demandas e do desfecho da 
denúncia na vida da mulher e sua família. O enfrentamento da situação exige 
um olhar e uma escuta diferenciada, com o desenvolvimento de ações indivi-
duais e coletivas, em diferentes âmbitos. O enfermeiro, por gerenciar o cuida-
do e, de maneira geral, fazer a articulação entre os demais profissionais e ser-
viços, é um profissional-chave na discussão da assistência à mulher vítima de 
violência (VIEIRA et al., 2013).

Diante disso, justifica-se a realização deste estudo pela atuação da enferma-
gem, por ser alicerçada no cuidar e pela provável sensibilidade que emana da 
profissão, e em virtude da VCM ser caracterizada pela OMS como um proble-
ma global de saúde pública de proporções epidêmicas.

À face do exposto, surgiu o seguinte questionamento: Qual o papel do enfer-
meiro da Atenção Primária à Saúde na assistência à mulher vítima de violência? 
Como se caracteriza essa assistência? Posto isso, a pesquisa teve como objetivo 
analisar o papel do enfermeiro da Atenção Primária à Saúde na assistência à 
mulher vítima de violência, possibilitando, assim, a ampliação das discussões 
acerca da assistência prestada pelo enfermeiro às mulheres vítimas de violência.

 MÉTODO

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitati-
va. A pesquisa exploratória propicia uma maior familiaridade com o proble-
ma, uma vez que o torna mais explícito, facilitando o levantamento de hipóte-
ses. Já as pesquisas descritivas objetivam descrever criteriosamente os fatos e 
fenômenos de determinada realidade de forma a obter informações a respeito 
daquilo que já se definiu como problema a ser investigado. A pesquisa qualita-
tiva foi aplicada neste estudo a partir do entendimento que essa abordagem 
expande o esquema explicativo ao trabalhar com um mundo de significados, 
interesses, crenças, valores e costumes, compreendendo o espaço das relações, 



188

Entrelaces do SUS 

processos e fenômenos não capturados por outros tipos de abordagens (GIL, 
2008; MINAYO, 2010; TRIVIÑOS, 2008).

A coleta de dados foi realizada nas unidades da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) da zona urbana do município de Iguatu - Ceará, entre os meses de mar-
ço e maio de 2019. O município conta com um total de 31 ESF, sendo 13 estra-
tégias na zona rural e 18 na zona urbana. Considerou-se, como critérios de 
inclusão, enfermeiros(as) da ESF lotados na zona urbana atuando na unidade 
por um período mínimo de seis meses; e de exclusão enfermeiros(as) afastados 
de suas atividades por motivo de férias, licença e/ou doença. Da amostra total, 
finalizou-se com 14 enfermeiros.

A coleta de dados foi instrumentada, inicialmente, pela aplicação de um 
questionário, contendo dados sociodemográficos, tempo de formação, tempo 
de atuação na ESF e vínculo empregatício. Em seguida, foi realizada uma en-
trevista semiestruturada, contendo questões subjetivas referentes aos objetivos 
da pesquisa. A coleta de dados foi realizada mediante encontro previamente 
agendado com os participantes, respeitando a disponibilidade de cada um. 
Ocorreu no seu próprio ambiente de trabalho, em dias úteis da semana, em 
sala confortável, para assegurar sigilo e confidencialidade das informações. As 
falas foram gravadas e transcritas na íntegra, visando à melhor interpretação 
dos diálogos, assegurando assim fidedignidade das informações e enriqueci-
mento da coleta de dados.

Os dados foram analisados por meio da análise temática de conteúdo, divi-
dida em três fases: fase de pré-análise, fase de exploração do material e fase de 
tratamento e interpretação dos resultados obtidos. A partir de leituras exausti-
vas, as ideias análogas presentes nos trechos das falas dos participantes foram 
destacadas. A fase de exploração do material possibilitou o recorte de elemen-
tos comuns dos depoimentos transcritos, constituindo-se categorias. Assim, 
nessa fase, primeiramente foram buscados os temas que constituíram as uni-
dades de registro. Após encontrar tais unidades, determinou-se a categoria 
temática. Na última fase, tratamento dos dados obtidos e interpretação, bus-
cou-se propor inferências e interpretações acerca dos resultados, retomando o 
objetivo do estudo. Assim, os recortes anteriores foram analisados com base na 
literatura correlata (MINAYO, 2014).
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O estudo teve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Uni-
versidade Regional do Cariri – URCA, com CAAE 07564319.3.0000.5055 e 
parecer nº 3.247.305. Tendo em vista a garantia do anonimato dos participan-
tes, estes foram identificados com pseudônimos de flores. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização dos participantes

Participaram da pesquisa 14 enfermeiros da APS que trabalham na zona 
urbana do município de Iguatu, Ceará. A média de idade foi de 38 anos, va-
riando de 28 a 61 anos, com predominância do sexo feminino e dos casados. 
Quanto ao tempo de formação, houve variação entre 5 e 34 anos, com tempo 
de atuação na ESF entre 2 e 4 anos, com vínculo empregatício de efetivos/
concursados, excetuando-se apenas um, por ser profissional contratado.

Categorias temáticas

Os dados obtidos das questões norteadoras do estudo foram analisados e 
discutidos em categorias temáticas, favorecendo a correlação entre os discur-
sos dos participantes e a interferência de outros estudos. Nessa perspectiva, 
surgiram as seguintes categorias: categoria 1 - Conhecimentos dos Enfermei-
ros acerca da violência contra a mulher; e categoria 2 - Assistência prestada 
pelo enfermeiro às mulheres vítimas de violência.

Conhecimento dos enfermeiros acerca da violência contra a mulher

Nesta categoria, expõem-se aspectos essenciais na assistência integral às 
mulheres vítimas de violência, refletindo acerca do conhecimento dos enfer-
meiros sobre a VCM e seus tipos, a legislação pertinente e a rede de assistência 
a esse público.

Na primeira abordagem busca-se identificar o conhecimento acerca da 
VCM e quais os seus tipos.  Pelas falas, percebe-se esse nível de conhecimento:

A violência contra a mulher muitas vezes a gente vê que ela não 
está só a nível familiar ou conjugal com os esposos, a violência 
contra a mulher é de uma forma geral, muitas vezes ela pode 
existir no ambiente de trabalho, no ambiente das relações so-
ciais e também ela não é só física e nem psicológica e sexual, ela 
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também pode mexer com a questão moral da pessoa, a falta de 
respeito relacionado a toda a vida da mulher. (Margarida)

São todos os tipos de agressão, desde a agressão verbal, psico-
lógica que venha agredir a mulher; não só o marido, o compa-
nheiro, o parceiro como outras pessoas, mas no geral, o grande 
violador, violentador é o marido, são qualquer forma de violên-
cia feita contra a mulher. Tem física, psicológica, sexual, moral, 
patrimonial e verbal. (Flor de cerejeira)

Diante dos achados, observa-se que os profissionais enfermeiros conse-
guem formular uma definição acerca da VCM e trazem diferentes conceitos 
que caracterizam essa violência sob as diversas vertentes.

Contudo, os participantes apresentam uma definição incompleta, compa-
rado ao Guia Instrutivo de Notificação, que define a violência como qualquer 
conduta, sendo ação ou omissão de caráter intencional, que possa causar ou 
venha a causar dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, 
sexual, moral, psicológico, social, político, econômico ou patrimonial (BRA-
SIL, 2016). 

Embora os participantes não formulem uma definição exata para a violên-
cia, trazem vertentes importantes na sua causalidade, concernentes às desi-
gualdades de gênero, bem como abordam as tipologias. Isso é bastante positi-
vo, pois a sociedade patriarcal e o modelo biomédico traduzem a naturalização 
e tecnicismo a VCM, os quais tratam a violência como um problema social que 
impacta na saúde (LIRA; BARROS, 2015; SILVA; PADOIN; VIANA, 2013).

Percebe-se, ainda, uma lacuna demostrando a carência de conhecimento dos pro-
fissionais sobre a VCM, com falas bem suscitas e superficiais, presentes nos discursos:

Violência contra a mulher é violência verbal, violência física, 
violência doméstica e os tipos são esses. (Tulipa)

São atentados a mulher através de agressões verbais, psicológicas 
ou físicas. (Rosa do deserto)

As falas denotam um conhecimento superficial acerca da VCM que pode 
trazer consequências negativas à assistência prestada, visto que, quando um 
profissional não domina bem uma determinada área, há grande possibilidade 
de haver comprometimento no serviço prestado. 
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Nesse sentido, é de fundamental importância os profissionais conhecerem 
a Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006), sobretudo o artigo 7°, que aborda as 
cinco formas de violência doméstica e familiar. Dessa forma, o serviço presta-
do às vítimas já seria potencialmente melhorado. 

Quando questionados sobre o conhecimento da referida Lei, a maioria res-
pondeu não conhecê-la ou ainda informaram possuir pouca leitura sobre a 
legislação que aborda o tema. Além disso, parte desses profissionais afirmou 
conhecer a ficha do SINAN, disposta em seu ambiente de trabalho, ressaltando 
não fazerem uso dela. As falas abaixo reforçam essa fragilidade:

Conheço pouca coisa, conheço a ficha sim, tem sim. (Margarida)

Não, já vi, baixo aqui no computador. (Lírio)

Não conheço muito, conheço a mais famosa né, a Maria da Pe-
nha e sei dessas questões de assedio enfim que as violências são 
regidas por lei, mas eu não conheço especificamente quais são 
essas leis e como funciona isso. Conheço, já tive acesso e tenho 
ela no serviço.  (Girassol)

Tem a Maria da Penha e tem também a Politica de Saúde da 
Mulher que também tem esse viés da violência. Sim, tenho. 
(Lavanda)

De tal forma, fica clara a importância de os profissionais, principalmente os 
enfermeiros, conhecerem a legislação vigente, visto que o desconhecimento 
dela pode gerar a subnotificação, ainda que seja obrigatória a notificação. Vale 
salientar que os dados gerados pelas notificações subsidiam ações do MS e fo-
mentam políticas públicas para o atendimento e enfrentamento da VCM. Por 
isso, faz-se necessário fortalecer a política de assistência por meio dos treina-
mentos e das capacitações em VCM (SILVA et al., 2017).

Reafirmando isso, quando indagados sobre a participação em alguma capa-
citação, por unanimidade, os participantes destacam que nunca passaram por 
uma formação sobre o tema. Percebe-se uma lacuna, sobretudo, no que diz 
respeito à educação continuada desses profissionais. As falas ilustram: 
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Não, nunca recebi capacitação sobre isso. (Orquídea)

Eu acho que já participei de algum momento na secretaria com o 
tema, mas capacitação mesmo, não. (Girassol)

Não, sobre esse tema é muito importante mais é deixado de lado, 
nem tem capacitação para isso, a gente tem profissionais no mu-
nicípio que tem capacitação para tá abordando mas não é feito. 
(Tulipa)

A formação e a capacitação dos profissionais configuram-se como uma 
possível causa da não notificação da VCM. Além disso, o profissional prepara-
do tem maior potencial para identificar precocemente a violência, evitar maio-
res agravos e qualificar o atendimento, contribuindo, assim, para maior visibi-
lidade e resolutividade (SILVA et al., 2017). 

No entanto, Silva e Oliveira (2015) destacam que a formação dos profissio-
nais acerca da temática VCM se dá de forma fragilizada, visto que as universi-
dades ou negligenciam a temática ou abordam-na de forma pontual. 

Reforçando essa ideia, Martins et al. (2017) corroboram com esta afirma-
ção quando em estudo apontam fragilidades na formação dos enfermeiros 
quanto à VCM, como também no atendimento integral das mulheres vítimas 
de violência e na identificação dos casos. Com isso, no Brasil, vêm acontecen-
do algumas tentativas de educação continuada e permanente sobre a temática, 
como cursos pela Escola de Saúde Pública e cursos on-line na plataforma Uni-
versidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNASUS).

Em outro aspecto investigado, os participantes do estudo, quando questio-
nados sobre a rede de assistência, relatam não conhecê-la. Esse achado preocu-
pa, uma vez que os encaminhamentos podem deixar de acontecer pelo desco-
nhecimento da rede. Os trechos a seguir revelam essa problemática:

Não, não conheço. (Lírio)

Não, o que eu sei, eu já sabia não porque foi repassado por ne-
nhum profissional da rede a questão do Centro de Referencia da 
Mulher (CRM) somente. (Violeta)

Sim que tem os centros de apoio, tem assistente social, a psicó-
loga. (Margarida)
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Denota-se, assim, a necessidade do profissional enfermeiro conhecer a rede 
de atendimento às mulheres em situação de violência, sendo composta pelo 
conjunto de ações e serviços de diferentes setores que visam à ampliação e 
melhoria da qualidade do atendimento, à identificação e ao encaminhamento 
adequado das mulheres, bem como à integralidade e humanização do atendi-
mento. Para isso, é preciso que os profissionais tenham conhecimento tanto da rede 
como também da atuação de cada serviço (CORTES; PADOIN; KINALSKI, 2016). 

Assistência prestada pelo enfermeiro às mulheres 
vítimas de violência

A partir dos achados, também se faz uma análise sobre as práticas do aten-
dimento e da assistência à mulher vítima de violência, uma vez que tal catego-
ria se propõe a discutir sobre a aptidão do enfermeiro em realizar o cuidado. 
As falas abaixo trazem alguns relatos dos entrevistados sobre isso:

Sim, sei que tenho que acolher essa mulher, orientar e encami-
nhar se houver necessidade. (Margarida)

É porque o atendimento nosso é assistencial, chegou, você não 
vai entrar na questão social, a mulher pode até nos dizer, mas 
compete a gente um VDRL, um HIV, para ver como é que tá, 
entendeu. (Lótus)

Não tanto, porque apesar da gente já ter tratado é muito comple-
xo, mexe com muitas coisas, questões também sociais e as vezes 
a gente se vê de mãos atadas para resolver. (Lavanda)

Pelas falas é possível perceber que o atendimento ofertado por alguns profis-
sionais limita-se ao cuidado biológico pautado na cura da doença, por ter um 
entendimento que adentrar no assunto da VCM é algo pessoal,  que não compe-
te a ele, mas  à assistência social e à justiça.

Algo que também merece atenção e está relacionado diretamente com a quali-
dade dos cuidados prestados às vítimas de violência, refere-se aos sentimentos e 
convicções pessoais do enfermeiro. Ou seja, o atendimento às diferentes situações 
torna-se difícil ao passo que suas crenças, valores, preconceitos podem interferir 
na sua postura ética e no julgamento profissional (OLIVEIRA et al., 2015). 
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Assim, para que os profissionais realizem essa abordagem, é preciso a qualifica-
ção da escuta, pois a partir dela, com uma atitude de aproximação, torna-se possí-
vel o cuidado e apoio no enfrentamento da violência (ZUNCHI et al., 2018).

A insegurança e sensação de despreparo experimentadas pelos profissionais re-
sultam na não identificação de VCM na ESF e, consequentemente, na não notifica-
ção de casos na sua rotina de trabalho. Os trechos a seguir retratam essa realidade:

Já, não, não notifiquei porque as pessoas não querem, a mulher 
nega, não quer e assim, deu vontade, mas a pessoa se negava, 
eu sabia que era, mas ela não aceitava e acabei não notificando. 
(Lírio)

Não, não fiz notificação porque assim, a gente sempre sabe de 
alguma comentário mas assim oficialmente alguém chegar pra 
você e te falar não. É uma das perguntas inclusive que a gente faz 
no pré-natal no cartão do pré-natal tem a pergunta, se ela sofre 
algum tipo de violência, mas sempre dizem que não. (Girassol)

Sim, não notifiquei, a gente peca por ser omisso, mas o que eu 
fiz, eu chamei a assistente social para ela dar encaminhamento 
no processo. A gente pode pecar por duas coisas ou omissão ou 
por negligência. (Lótus)

Não, até agora nenhuma procurou não. Não.  (Rosa do deserto)

Percebe-se, assim, que em muitas situações o profissional chega perto de 
desvendar a violência, porém, por falta de qualificação, acaba por direcionar 
para o modelo biomédico, desconsiderando o principal problema envolvido 
que, muitas vezes, é o social, envolvendo questões de gênero. 

Vale ressaltar que a notificação dos casos suspeitos ou confirmados de vio-
lência contra as mulheres são considerados obrigatórios para todos os serviços 
públicos e privados. Sendo assim, cabe aos profissionais de saúde notificar 
quaisquer casos de violência, ainda que a vítima ou a família discorde. Trata-se 
de um instrumento importante de proteção e não de denúncia e punição, pois 
faz o registro sistematizado dos dados possibilitando definição de prioridades 
nas políticas públicas (FREITAS et al., 2017).

Silva et al. (2017) trazem que a subnotificação da VCM na APS assume ca-
ráter emergencial. Entretanto, é um desafio construir estratégias que permitam 
essa assistência efetiva. Fato corroborado por Pereira et al. (2014) e Neto et al. 
(2016) quando reforçam que existem entraves que colaboram para a subnotifi-
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cação discutidos na literatura: a inexistência de regulamentos que direcionem 
o fluxo dos atendimentos de saúde dentro da rede, a falta de articulação dos 
diferentes setores dessa rede, a insegurança da notificação e o medo de sofrer 
represálias pelo agressor.

Quando questionados em relação ao setor para o qual as mulheres são mais 
encaminhadas, observa-se que foram citados muitos pontos da rede, embora 
de forma desordenada. As falas ilustram esses achados:

Nunca encaminhei, e assim, se acaso acontecer eu vou procurar 
o CRAS e o CREAS, mesmo sem saber o que posso fazer eu vou 
procurar assistência. (Lírio)

Atualmente encaminho mais para a delegacia mesmo. (Violeta)

Eu tenho conhecimento que aqui tem CRMI, o NASF, o CREAS 
e o CRAS e conheço também o conselho da mulher, a gente pro-
cura trabalhar intersetorial, formar parcerias. Os encaminha-
mentos dependem da situação. (Cravo)

Diante disso, sabe-se que as principais dificuldades são as articulações 
com as instituições e serviços, associadas à pouca percepção dos profissio-
nais de que a vivência da violência representa um agravo que requer articu-
lação intersotorial (MENEZES et al., 2014).

Essa fragilidade também é apontada pelo profissional enfermeiro, que reco-
nhece a necessidade do cuidado multiprofissional articulado com outros servi-
ços. Contudo, é evidente a dificuldade do acompanhamento e comunicação en-
tre os serviços, repercutindo negativamente na atenção à saúde das mulheres.

A inexistência de fluxo específico obriga as mulheres a aguardarem o 
agendamento da consulta, o que pode desestimulá-las. Faz-se necessário rea-
lizar um atendimento desburocratizado voltado para as necessidades das 
mulheres (CORTES; PADOIN; KINALSKI, 2016).

Observa-se que muitos profissionais afirmam possuir medo e insegurança ao 
realizar atendimento à mulher vítima de violência, ainda que nunca tenham so-
frido intimidações decorrentes do atendimento ou da notificação da violência.



196

Entrelaces do SUS 

Não ate hoje não. (Violeta)

Não porque como eu nunca atendi né? (Girassol)

Não, assim eles acham que é mais o agente de saúde, até como eu 
lhe disse que tenho muita cautela. (Cravo)

Não, nunca sofri. (Hibisco)

Assim, evidencia-se que o profissional enfermeiro demonstra receio em 
sofrer represálias por parte do agressor, visto que esse medo também é com-
partilhado, na maioria dos casos, pela vítima (AMARIJO et al., 2017). Entre-
tanto, a Lei Maria da Penha inclui as medidas protetivas, como: suspensão da 
posse ou restrição do porte de armas do agressor; afastamento do agressor do 
lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição do agressor de 
aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o li-
mite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de contato do 
agressor com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação; entre outras (BRASIL, 2006).

Com isso, as principais dificuldades na assistência estão relacionadas à falta 
de capacitação dos profissionais, o receio de possíveis ameaças dos autores da 
VCM, questões estruturais relacionadas com a atuação insatisfatória dos ór-
gãos competentes e o não cumprimento das medidas protetivas. Fica clara, 
portanto, a necessidade de uma reorganização e reestruturação para o atendi-
mento dessas demandas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Mediante a realização do estudo foi possível analisar o papel do enfermeiro 
da ESF e verificar a importância de reflexões para o melhor planejamento de 
ações que transformem e fortaleçam as condutas desses profissionais, incluin-
do a revisão do modelo assistencial e das diretrizes que pautam as práticas. 

O estudo permitiu o conhecimento da abordagem do profissional enfer-
meiro, identificando que ainda existem várias lacunas na assistência prestada, 
sobretudo, em virtude do medo que as mulheres têm em denunciar, bem como 
da vulnerabilidade vivenciada pelos enfermeiros durante essa abordagem.

Embora seja um tema atual e amplamente debatido e investigado em dife-
rentes áreas do conhecimento, a VCM configura-se como um fenômeno social 
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complexo que necessita de uma rede de suporte adequada e de profissionais 
capacitados para identificar as situações de violência, além de orientar as víti-
mas e intervir efetivamente no problema, contribuindo com o fortalecimento 
de políticas de saúde a partir da notificação.

O enfermeiro, como parte integrante da equipe de saúde, deve ter potencial 
para realizar um atendimento humanizado e integral às vítimas de violência, 
colaborando não apenas para na identificação precoce dos casos, mas atuando 
na prevenção dos fatores agravantes.

Verificou-se que o despreparo dos enfermeiros influi negativamente na ar-
ticulação satisfatória na rede de apoio às mulheres vítimas de violência, e que 
esse fato se mostrou como uma limitação na qualidade da assistência.

Espera-se que o estudo contribua para uma maior reflexão acerca dos en-
traves que permeiam o papel desses profissionais frente às mulheres vítimas de 
violência, servindo de base para outros estudos que se proponham a trabalhar 
com essa problemática de grande relevância para nossa sociedade.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, tem se reconhecido não somente as doenças infecciosas e 
crônicas como problemas de saúde pública, mas também os agravos decorren-
tes de causas externas, que, juntamente com as anteriores, caracteriza a tripla 
carga de doenças. Os agravos decorrentes de causas externas se expressam 
como acidentes e violências (ALMEIDA, 2013).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a violência é reconheci-
da como lesão, morte ou dano psicológico contra si ou outras pessoas, devido 
ao uso de força física, poder ou ameaça. Nesse âmbito, o tipo de violência pra-
ticada contra a mulher ocorre por meio das relações de gênero, e nas diferentes 
culturas, baseadas na construção social do ser feminino e ser masculino, co-
nhecida desde as gerações antepassadas (MACHADO et al., 2017). 

A violência contra a mulher (VCM) destaca-se como problema de saúde 
pública que está imbricado às desigualdades de gênero, a qual naturaliza o 
domínio do homem sobre a mulher (GOMES et al., 2012; MENEZES et al., 
2014). Corroborando com essa ideia, Lira e Barros (2015) destacam que a 
VCM está socialmente construída mediante o espaço social de dominação 
masculina e submissão feminina criada pelo patriarcado e pelas diferenças de 
gênero. Essa situação de desigualdade é reforçada em diversos sistemas sociais, 
como a família, a religião, a escola e o trabalho, impondo ao homem a deten-
ção de poder sobre a mulher e contribuindo para a perpetuação da naturaliza-
ção da Violência por Parceiro Íntimo (VPI) contra a mulher. 

Doi: 10.35260/87429199p.201-214.2020



202

Entrelaces do SUS 

O número de casos desse tipo de violência tem aumentado, anualmente, de-
vido aos crimes serem tratados com certa naturalidade (CERQUEIRA et al., 
2018). É importante destacar que esse problema mantém sua ocorrência e im-
pactos sobre a saúde das mulheres frequentemente “ocultados”, mascarando os 
níveis dos danos causados (ALMEIDA; SILVA; MACHADO, 2014; WHO, 2010). 

Dentro do cenário de serviços de assistência à mulher, a Estratégia Saúde da 
Família (ESF) destaca-se como modelo preferencial de organização da Atenção 
Primária à Saúde (APS) no Brasil, que possui capacidade de abordar o processo 
de saúde-doença dos indivíduos de modo singular e articulado ao contexto fa-
miliar e comunitário, com ações concernentes à promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde. Tais ações são de grande valia no contexto da violência contra a mulher, 
mediante viabilização na sua identificação, reconhecimento, manejo e preven-
ção (BRASIL, 2012; BRASIL, 2015; MACINKO; HARRYS, 2015). 

Dentre os profissionais da ESF, destaca-se o Agente Comunitário de Saúde 
(ACS), por atuar como elo entre unidade de saúde e comunidade, favorecendo 
a visualização das reais necessidades da população (SILVA et al., 2015). Exer-
cem função de mediar os conhecimentos populares e técnicos entre a equipe 
de saúde e a comunidade. Uma das grandes competências relacionadas ao 
trabalho dos ACS é a viabilidade de superação da divisão que existe entre os 
saberes da população e os saberes técnicos, promovendo a construção de dis-
cursos que possibilite a compreensão e vivência expandida de saúde. Assim, 
eles se sobressaem como agenciadores de práticas e ações emancipadoras em 
saúde (MACIAZEKI-GOMES et al., 2016).

No contexto da assistência à saúde, o ACS é um profissional essencial, pos-
to suas ações junto à comunidade que favorecem o reconhecimento e inter-
venção nos casos de VCM (SILVA et al., 2015). 

O estudo se faz relevante no contexto assistencial, por viabilizar a constru-
ção de práticas baseadas em evidências científicas e permitir maior visibilidade 
do combate à violência contra a mulher, bem como suscitar a criticidade dos 
leitores acerca dessa realidade e instigar novas perspectivas de pesquisas rela-
cionados ao problema social da violência contra a mulher. 
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Nesse sentido, questiona-se: Qual a compreensão e atuação dos ACS frente 
à VCM? O que os ACS compreendem acerca da Lei Maria da Penha? Diante 
disso, o presente estudo se propôs a analisar a compressão e as condutas dos 
Agentes Comunitários de Saúde frente à Violência Contra a Mulher, bem 
como o conhecimento destes acerca da Lei Maria da Penha.

MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo exploratória, com abordagem 
qualitativa, pretendendo assim não se preocupar com a representatividade nu-
mérica, e sim, aprofundar-se nos significados das ações e relações humanas, com 
um nível de compreensão não quantificável (GUERRA, 2014; MINAYO, 2014).

O estudo foi realizado nas equipes das Estratégias Saúde da Família (ESF) 
do município de Iguatu, Ceará, localizado na região centro-sul do Estado, com 
aproximadamente 365 km de distância da capital, Fortaleza. Segundo estima-
tiva do IBGE (2016), possui uma média de 102.614 habitantes, sendo polo da 
18ª Região de Saúde. No contexto da Atenção Básica, possui 30 equipes da ESF, 
sendo 12 distribuídas na zona rural e 18, na zona urbana. 

Participaram do estudo 40 ACS das ESF da zona urbana, em virtude da maior 
concentração das equipes. Os dados foram coletados no período de junho a 
agosto de 2019, mediante contato e agendamento prévio com os participantes do 
estudo. Utilizou-se, como critério de inclusão, possuir, no mínimo, seis meses de 
atuação na ESF na qual se encontrava lotado, visto que esse critério de limitação 
temporal mínima evidenciasse a possibilidade de formação de vínculo com a 
comunidade; e de exclusão, ACS afastados das suas atividades laborais por mo-
tivo de férias, licença e/ou doença no período da coleta de dados.

Para coleta de dados, utilizou-se um roteiro de entrevista previamente ela-
borado com questões abertas para responder ao objetivo da pesquisa. Após a 
coleta, os dados passaram pela análise de conteúdo de Minayo (2014), que se 
divide em pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. 

Essa pesquisa obedeceu aos aspectos éticos das Resoluções n° 510/2016 e n° 
466/2012 (BRASIL, 2012; BRASIL,2016), sendo aprovada pelo Comitê de Ética e Pes-
quisa da Universidade Regional do Cariri (URCA), sob CAAE n° 12205319.3.0000.5055.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os participantes da pesquisa versaram sobre a compreensão acerca da vio-
lência contra a mulher no seu contexto de atuação, apresentando posiciona-
mentos em conformidade com a realidade na qual estão inseridos. Nesse con-
texto, emergiram as seguintes categorias: Percepções do Agente Comunitário 
de Saúde sobre Violência Contra a Mulher, Atuação do Agente Comunitário 
de Saúde frente à Violência Contra a Mulher e Percepções sobre as contribui-
ções da Lei Maria da Penha. A seguir são abordadas cada uma delas.

Categoria 1: Percepções dos Agentes Comunitários de Saúde sobre violência 
contra a mulher 

Nesta categoria, observa-se o entendimento dos ACS sobre VCM, cuja 
maioria apresenta uma visão ampliada sobre a definição e causalidade desse 
problema, como se constata a seguir: 

Acho que o homem é muito machista, ele discrimina muito a 
mulher ele quer sempre ser por cima da mulher. (ACS 3)

A mulher sempre foi mais rebaixada, por ser mulher, aí ficou 
aquela coisa, para o homem mandar nela, por conta disso eles se 
acharam no direito de ser o dono, de bater, de mandar mas isso 
não pode ser mais assim no mundo de hoje. (ACS 26)

Eu acho que violência contra a mulher nem sempre é com panca-
das né? As vezes só com palavras já tá violentando dependendo 
do seu linguajar você já atinge a mulher por violência. (ACS 9)

Eu creio que a psicológica ainda ocorre mais do que a física, que 
é a aquela camuflada que muitas vezes não tem como as pessoas 
verem... (ACS 17)

A própria mulher que está sendo violentada ela desconhece. 
(ACS 18)

Partindo dos resultados obtidos, observa-se que o entendimento dos ACS 
acerca da VCM ultrapassa a violação física, perpassando os aspectos imbrica-
dos na causalidade da violência, como o machismo acima citado. Nesse senti-
do, os comportamentos de gênero impostos na sociedade são favorecedores de 
episódios violentos, em que o homem acredita que a VCM é permitida e justi-
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ficada em detrimento dos costumes sociais machistas (GRANJA; MEDRADO, 
2009; FIGUEROA-PEREA, 2013).

Sobre as manifestações da VCM, percebe-se que os ACS possuem uma vi-
são ampliada para situações facilmente invisibilizadas que constituem violên-
cia. Nesse aspecto, Kurtz (2017) expõe que os tipos mais visíveis de violência 
são as formas física e sexual, enquanto a psicológica e econômica são as menos 
detectáveis à primeira vista, podendo ser negligenciadas. 

Para Black (2011), as violações ocorrem no dia a dia das mulheres, e, na 
maioria das vezes, estas não se dão conta, tendo em vista a naturalização do 
poder masculino sobre o feminino. Outros autores ressaltam que as violações 
têm início insidioso, com pequenos atos que se intensificam dia após dia, em 
um ciclo contínuo de relação abusiva, não sendo percebida como tal (MINA-
YO; ASSIS; NJAINE, 2011; SOUSA et al., 2018).

Corroborando com esses achados, ainda cabe expor que as vítimas muitas 
vezes não se reconhecem como tal, posto que o pensamento feminino também 
anda em consonância com os preceitos machistas e patriarcais, o que a faz 
naturalizar as condutas abusivas do parceiro (BOURDIEU, 2014).

Destaca-se que a violência pode ocorrer das mais variadas formas, umas 
mais visíveis e outras menos. Nesse sentido, percebe-se uma potencialidade 
nos resultados encontrados em relação ao reconhecimento do abuso simbólico 
contra a mulher, especialmente a violência psicológica,  tendo em vista que, se 
os ACS estão atentos às formas mais naturalizadas de violência, facilmente 
identificarão as formas mais visíveis, como o abuso físico. Tal fato diverge do 
que alguns autores abordam, que trazem o abuso psicológico como a violência 
mais negligenciada e raramente reconhecida (SILVA, COELHO, CAPONI, 
2007; MACHADO, 2015).

Reforça-se a importância do reconhecimento da violência psicológica, posto que 
a violência geralmente se inicia de forma psicológica e posteriormente manifesta 
abuso físico; além disso, configura a manifestação precursora dos demais tipos de 
violência e até mesmo do feminicídio (GOMES, 2015; ALCÂNTARA et al., 2018).
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Categoria 2: Atuação do Agente Comunitário de Saúde frente a violência 
contra a mulher

Nessa categoria, observam-se as ações que os participantes do estudo exe-
cutam frente à VCM em relação ao acolhimento e intervenção, percebendo 
suas fragilidades e potencialidades, como exposto a seguir:

Às vezes é difícil... Pra combater, as vezes fica um pouco compli-
cado por conta daquilo que falei da impunidade. (ACS 5)

Aconselharia a fazer denuncia. (ACS 6)

Eu encaminharia ela a um setor responsável. (ACS 9)

Eu como ACS a única atitude é encaminhar ao PSF pra ser orien-
tada pela enfermeira ou pela medica. (ACS 25)

Primeiro momento orientar a procura do serviço de saúde e de-
pois orientar os equipamentos que dão apoio que tem o Centro 
de Referência da Mulher tem o CREAS pra ela tá buscando ajuda 
e solucionar o seu problema. (ACS 7)

É possível observar, nas três primeiras falas dos ACS, algumas fragilidades, 
como a impunidade e o medo de denunciar. Para Leite et al. (2016), dentre 
muitas fragilidades, destaca-se o medo do agressor, visto que ainda não se dis-
põe de uma política de segurança para os profissionais de saúde. 

Outro aspecto que denota fragilidade diz respeito ao encaminhamento e à 
sugestão de denúncia imediatos, relatados pelos ACS 6 e 9, o que pode sugerir 
à vítima que a unidade de saúde não é um ambiente para tratar da violência, 
levando à quebra do vínculo com o profissional (GOMES; ERDMANN, 2014). 

Outro ACS demonstra uma visão limitada de sua atuação frente à VCM, 
estando atrelada à condução dessa vítima a outros profissionais, ao invés destes 
atuarem de forma mais ativa, otimizando as visitas domiciliares com orienta-
ções para autonomia da mulher e para que esta se reconhecer como vítima. O 
estudo de Lira, Silva e Trindade (2012) aborda uma visão empoderada das 
ações desse profissional, que está atrelada ao rastreamento das formas físicas e 
das formas não visíveis, que, devido o vínculo ACS-comunidade, torna-se 
mais palpável, bem como o manejo do caso junto à equipe de saúde.
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Também é exposta a potencialidade do conhecimento acerca das orienta-
ções e do encaminhamento oportuno aos equipamentos corretos da rede de 
apoio, sendo essa última conduta observada nos participantes deste estudo. É 
essencial que os profissionais de saúde possam divulgar o setor saúde como 
ambiente para o cuidado à vítima, bem como os demais serviços de apoio para 
os quais a mulher pode ser encaminhada mediante prévio trabalho e decisão 
em equipe (BRASIL, 2011; GOMES; ERDMANN, 2014). Esse conhecimento 
sobre a rede é exposto nas falas dos participantes 7 e 25, em que se infere um 
aspecto positivo na atuação dos ACS.

Categoria 3: Percepções sobre as contribuições da Lei Maria da Penha 

Nesta categoria, os ACS possuem percepções divergentes, apontando as-
pectos positivos da Lei Maria da Penha, assim como alguns desafios ainda 
enfrentados no que concerne à violência contra a mulher, mesmo após o san-
cionamento da Lei, sendo apresentando a seguir:

[...] depois da Lei Maria da Penha diminuiu eu acho que 90%. 
(ACS 2)

Eu acho que a lei amenizou. Primeiro porque os homens temem 
né? E segundo, porque elas viram na lei um abrigo que antes não 
tinham. (ACS 4)

Melhorou um pouco, mas assim mesmo ainda tem muita violên-
cia contra a mulher. (ACS 10)

[...] não sei se é verdade, mas recentemente parece que ela foi 
modificada, agora não e só a vítima que pode acusar então acho 
que isso é uma modificação boa a respeito. Acho que cada dia ela 
vai mudando e vai melhorando em relação a isso. (ACS 12)

Melhorou muito só que tem que melhorar mais porque existe 
essa lei só que elas têm medo de denunciar e as vezes já não de-
nuncia porque em casa eles falam: se você me denunciar eu lhe 
mato. (ACS 14)

Melhorou um pouco mais continua acontecendo né, como toda 
lei existe as falhas. (ACS 20)

Mulher, pra falar a verdade eu acho que tá é pior, porque aumen-
tou foi o índice de violência contra a mulher. (ACS 21)

[...] vimos muita a questão que a mulher muitas vezes ela não 
quer que o companheiro seja preso que ela se arrepende por al-



208

Entrelaces do SUS 

gum momento e ela acaba até ficando prejudicada de certa for-
ma, porque ele fica ameaçando ela por trás mesmo dentro de um 
presidio e fazendo com que ela cometa várias outras coisas e eu 
acredito que essa lei não se torna eficaz por conta disso. (ACS 23)

É uma lei muito boa para proteção da violência contra mulher, 
baseado em uma mulher que sofreu muito e quando se cansou 
de tanto sofrer surgiu essa lei. (ACS 28)

A Lei Maria da Penha garante proteção jurídica específica para as mulheres, 
coibindo a violência doméstica e familiar contra as mulheres, por meio de me-
didas de prevenção e repressão à violência contra elas. Em consonância com os 
resultados do presente estudo, observa-se que a Lei Maria da Penha apresenta 
medidas positivas para o enfrentamento à violência contra a mulher, segundo 
a percepção dos ACS. 

Dentre as medidas voltadas à prevenção da violência doméstica e familiar 
previstas na lei ressalta-se a proteção de urgência, que, em relação ao agressor, 
poderá implicar na suspenção da posse ou restrição do porte de armas, o afas-
tamento do lar e a proibição de aproximação da ofendida (BRASIL, 2006; 
SANTOS; MOREIRA; FONSECA, 2019). Percebem-se compreensões positi-
vas em relação à lei Maria da Penha, em acordo com suas descrições, princi-
palmente no que se refere à lei como amparo à vítima.

Já em relação à vítima, estão previstos o encaminhamento ao programa de 
proteção, a  recondução ao domicílio após afastamento do agressor, o afasta-
mento do lar e a separação de corpos. Outra medida relevante é a implemen-
tação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular 
nas Delegacias de Atendimento à Mulher – DEAM (BRASIL, 2006). O presen-
te estudo exemplifica condutas previstas na lei ao expor que o agressor, após o 
sancionamento da Lei Maria da Penha, passou a temer punições; ao mesmo 
tempo que ainda percebe-se um controle muito forte do agressor em relação à 
vítima, pois esta ainda se apresenta temerosa na denúncia tanto por possíveis 
consequências como por receio de arrependimento.

O estudo de Garcia, Freitas e Höfelmann (2013) apresenta que nos períodos 
de 2001 a 2006 (antes da implementação da Lei Maria da Penha) e de 2007-
2011 (após a implementação da Lei Maria da penha) não houve redução nas 
taxas de mortalidade de mulheres por agressões de parceiro íntimo. Isso infere 
a retórica de que, se a forma mais acentuada de violência contra a mulher não 
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reduziu em quatro anos de implementação da lei, quem dirá as demais formas 
menos visíveis alicerçadas pelo domínio do homem em relação à mulher, que 
é perceptível quando as participantes relatam que as mulheres não querem a 
prisão do companheiro.

 Cabe reiterar ainda que os índices referentes à percepção da redução da 
violência contra a mulher, expostos pelos ACS, representam apenas a “ponta 
do iceberg”. Dessa forma, não tem como mensurar exatamente o quanto a Lei 
Maria da Penha proporcionou em redução. No entanto, é válido mencionar 
que os índices, hoje em dia visualizados graças à lei, servem para tornar o 
problema visível. Assim, considerando o que alguns ACS mencionaram em 
relação à lei ter aumentado os índices, na verdade o que ocorreu foi o desvela-
mento dos casos naturalizados e marginalizados às sombras do machismo. Ou 
seja, a lei possibilitou uma visualização do problema que até então era norma-
lizado e escondido (WHO, 2013; BOURDIEU, 2014).

Cabe ressaltar que o “lado submerso do iceberg” esconde um mundo de 
violências não declaradas, especialmente a violência rotineira contra mulheres 
no espaço do lar. Essa violência tende a ser tratada como natural, ou mesmo 
considerada aceitável em algumas circunstâncias, devido a relações assimétri-
cas de gênero em que a mulher ocupa posição inferior. No presente estudo, a 
ocorrência de manifestações não fatais da violência contra a mulher não foi 
investigada, mas é reconhecível que a magnitude das diversas formas de vio-
lência contra a mulher seja elevada (WHO, 2013).

Assim, é válido mencionar que as construções histórias e sociais sobre o 
gênero influenciam a violência contra a mulher, e que, a despeito do que foi 
mencionado pelos ACS com relação a umas mulheres buscarem seus direitos e 
outras não, cabe ressaltar que, com as reivindicações dos movimentos feminis-
tas, foi possibilitado à mulher conquistar muitos direitos, embora seja necessá-
rio que todas sejam empoderadas (SANTOS; MOREIRA; FONSECA, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Diante dos achados, verificou-se que os participantes dessa pesquisa de-
monstraram compreensão ampliada acerca da VCM, o que é de extrema rele-
vância para a sua identificação e manejo. No entanto, as condutas adotadas 
apresentam um meio termo de coesão com o que é preconizado, ora apresen-
tando fragilizadas pela impunidade e pela ideia limitante de encaminhamento 
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e denúncia imediata para resolução do problema, ora apresentando potencia-
lidades acerca do uso correto das redes de apoio. 

Com relação ao conhecimento da Lei Maria da Penha, observa-se que os 
ACS possuem opiniões diversas acerca da funcionalidade da lei, expondo des-
de percepções positivas sobre a redução dos casos, até certa incredulidade da 
lei na diminuição da violência contra a mulher. Assim, torna-se essencial ações 
de educação continuada em saúde para que esses ACS se apropriem do conhe-
cimento no sentido de potencializar as condutas de forma assertiva e eficiente. 

Acredita-se que o estudo contribuiu de forma relevante para o público-alvo 
em questão e para a sociedade que vivencia esse preocupante e alarmante pro-
blema de saúde pública, que se intensifica ao longo das gerações. Espera-se que 
a pesquisa subsidie novos estudos no mundo da ciência para que resoluções 
sejam evidenciadas e colocadas em prática, a fim de amenizar a problemática 
em questão.
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INTRODUÇÃO

A violência é o ato de agredir uma pessoa, grupo de pessoas ou comunida-
de, podendo ser caracterizada de acordo com a sua natureza, seja física, sexual, 
psicológica, verbal ou moral (KRUG; DAHLBERG; MERCY et al., 2002). Nes-
se amplo conceito encontra-se a violência obstétrica (VO), caracterizada pelo 
dolo da integridade física ou moral de uma mulher por meio da violação de 
seus direitos e que ocorre durante o processo de pré-parto, parto e pós-parto, 
advindo de um profissional da saúde (FRANZON; SENA, 2012).

Esse tipo de violência é resultado da negligência na assistência, discrimina-
ção, agressões verbais e físicas, incluindo o ato de negar a administração de 
analgésicos prescritos, uso inapropriado de procedimentos e condutas, princi-
palmente aquelas não preconizados pelos órgãos de saúde e não comprovadas 
por fundamentos científicos, além da violência sexual (SENA; TESSER, 2017). 

Os atos violentos no país se configuram em níveis elevados, principalmente 
no quesito violência obstétrica, advindo do despreparo dos profissionais de 
saúde e do momento vulnerável em que a parturiente se encontra, culminando 
em um problema de saúde pública que, em sua maioria, encontra-se oculto na 
sociedade, tornando-se um problema estimativo, quando em sua realidade 
deveria ser considerado estatístico (FRANZON; SENA, 2012). Destaca-se que 
em 25% dos partos vaginais em maternidades brasileiras existe violência obs-
tétrica, ocasionando grande impacto à saúde feminina, física e emocional 
(VENTURI; AGUIAR; HOTIMNSKY, 2010). Assim, percebe-se a necessidade 
de essas gestantes serem informadas na Estratégia Saúde da Família (ESF) so-
bre esse tipo de violência, ainda nas consultas de pré-natal.

Doi: 10.35260/87429199p.215-229.2020
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Usualmente, nas consultas de pré-natal, as gestantes recebem informações 
sobre sua gestação e sobre os cuidados a serem tomados nesse período, bem 
como dos sintomas relacionados à gravidez e suas intercorrências e ao trabalho 
de parto em si (SÃO PAULO, 2010). Esse momento é bastante propício para 
que sejam informadas quanto aos seus direitos enquanto parturientes. Tais 
direitos abrangem o período gestacional, parto e puerpério, sendo de natureza 
social, trabalhista, assistencial, educacional e familiar, além dos cuidados com 
o recém-nascido e garantia do direito a amamentar. Assim, durante realização 
dessas consultas, vislumbra-se um bom momento para serem informadas 
sobre a violação desses direitos e, consequentemente, sobre possíveis atos de 
violências que podem ser identificados na assistência (LIMA, 2015). 

Nesse sentido, o estudo justifica-se pelo baixo conhecimento das mulheres 
acerca do tema, o que eleva nestas a susceptibilidade de sua ocorrência na 
realidade brasileira. Embora recentemente tenha o Ministério da Saúde se po-
sicionado alegando que o termo “violência obstétrica” tem conotação inade-
quada, não agrega valor e prejudica a busca do cuidado humanizado no conti-
nuum  gestação-parto-puerpério (FEBRASGO, 2019). Quando a instância 
máxima de um país acerca da assistência em saúde emite nota contrariando o 
uso do referido termo, abre-se possibilidades maiores para sua ocorrência e 
permanência. No entanto, ressalta-se que Ministério da Saúde reconheceu le-
gitimidade do uso do termo violência obstétrica após recomendação do Mi-
nistério Público Federal, depois de a pasta assinar um despacho pedindo que a 
expressão fosse evitada e, possivelmente, abolida em documentos de políticas 
públicas (BRASIL, 2019). 

Assim, torna-se importante o compartilhamento de informações sobre esse 
agravo, servindo como uma importante ferramenta de empoderamento, em 
que a autonomia feminina é valorizada com base nas leis que as amparam. 
Uma vez devidamente empoderadas e reconhecedoras de seus direitos, essas 
mulheres terão voz ativa e presença nos espaços de poder e de decisão nas 
instância do SUS, exercendo o controle social e reivindicando melhorias no 
sistema de saúde, especialmente frente às ações voltadas à assistência materna 
e infantil, o que repercutirá em inovações no serviços, maior capacidade de 
resolutividade, profissionais qualificados e indicadores reduzidos de violação 
dos direitos dos pacientes, dentre eles, a violência obstétrica. Para tanto, o ob-
jetivo deste estudo foi identificar as percepções de puérperas sobre violência 
obstétrica na assistência ao parto mediante seus saberes e experiências.
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MÉTODO

Trata-se de um estudo transversal com abordagem qualitativa, realizado 
em 12 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), localizadas na zona urba-
na do município de Iguatu, Ceará, Brasil.

A coleta de dados ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2018. Utili-
zou-se, como critérios de inclusão, estarem no período puerperal, que se enqua-
dra nos primeiros 45 dias pós-parto no momento da coleta de dados; terem sua 
assistência realizada integralmente na rede pública de saúde, com um mínimo 
de seis consultas de pré-natal realizadas, como recomendado pelo Ministério da 
Saúde (MS) (SÃO PAULO, 2010); e serem maiores de 18 anos. Após a aplicação 
dos critérios de elegibilidade, a amostra contou com 19 participantes.

A seleção das puérperas foi realizada por intermédio do contato com os 
respectivos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de cada área, sendo que 
mediaram o contato entre pesquisadora e participante, promovendo uma me-
lhor receptividade ao estudo. Após levantamento do número de puérperas, 
estabeleceu-se contato por meio do telefone celular com as selecionadas e/ou 
realizou-se uma visita acompanhada pela ACS para que fosse possível o esta-
belecimento de uma data e horário propícios para se prosseguir com a pesqui-
sa. Nesses contatos, realizados até a saturação dos dados das entrevistas, tam-
bém foram avaliados os critérios de inclusão na pesquisa. Foram abordadas 23 
puérperas, das quais quatro foram excluídas do estudo por não se encontrarem 
em casa no momento da visita agendada, seja devido à mudança de unidade de 
saúde após o parto ou estarem viajando no período da coleta de dados, além 
de mulheres que tiveram intercorrências no parto, quando houve a possibili-
dade destas situações serem confundidas com possíveis atos de violência.

Os dados da pesquisa foram coletados mediante entrevista semiestrutura-
da, que contou com dados socioeconômicos, histórico obstétrico, conheci-
mento sobre violação dos direitos e situações de violência obstétrica, além de 
relatos de violência obstétrica pelas puérperas e assuntos abordados nas con-
sultas de pré-natal. As respostas foram registradas com a ajuda de um aparelho 
smartphone para gravação dos relatos, processo explicado às participantes no 
contato inicial. Tal recurso foi empregado para que houvesse uma maior fide-
dignidade das respostas transcritas (POLIT; BECK, 2011).
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Inicialmente, as entrevistas foram organizadas no programa Libre Office 
Writer, versão 5.3, onde foi realizada a preparação do material por meio de 
aprofundadas leituras, correções e decodificação da variável fixa PUE 1 a PUE 
19 para identificação das puérperas integrantes do estudo. Os discursos 
transcritos foram analisados à luz da análise de conteúdo do tipo categorial 
temática, cujas categorias elaboradas foram discutidas pela literatura referente 
à temática (MINAYO, 2010).

Ressalta-se que o presente estudo foi guiado pelas normas da Resolução nº 
466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que estabelece condições 
para pesquisa com seres humanos, considerando o conceito de ética, preceitos 
das Ciências Humanas e Sociais e os Direitos Humanos (BRASIL, 2012), e re-
cebeu aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional 
do Cariri (URCA), sob o parecer nº 2.958.842. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As dezenove puérperas que participaram do estudo tinham idade média de 
27,1 anos. No que diz respeito ao nível de escolaridade, a maioria das mulheres 
declarou ter concluído o Ensino Médio (n= 06) e três participantes tinham tí-
tulo de Ensino Superior. No quesito cor ou raça, a maior parte das participan-
tes se considerou parda (n= 12). Quanto a sua identidade de gênero, todas as 
entrevistadas se autodeclararam cisgênero. Em relação ao estado civil, a maio-
ria era casada (n= 10) e dez não exerciam trabalho remunerado. 

Diante do histórico obstétrico das mulheres entrevistadas, observou-se que 
a maioria teve duas gestações (n= 10), seguida de cinco primíparas e apenas 
uma mulher com quatro gestações. Destas, oito compareceram a mais de dez 
consultas de pré-natal, e três, a seis consultas. 

A seguir, ressaltam-se as categorias criadas para organização e análise dos 
dados coletados. A categoria I “Conhecimento sobre violência obstétrica”, a cate-
goria II “Conhecimento sobre os Direitos da Gestante e da Puérpera”, a categoria 
III “Relatos de violência obstétrica na assistência ao parto” e a categoria IV “Aces-
so às informações nas consultas de pré-natal”.
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Conhecimento sobre violência obstétrica

Esta categoria aborda o conhecimento das puérperas sobre a violência obs-
tétrica, destacando exemplos de manifestação desse tipo de violência. Das de-
zenove participantes do estudo, nove não souberam informar do que se trata a 
violência obstétrica, fato que pode ser observado nos seguintes relatos:

Não ouvi falar disso aí lá no posto não. Eu fui duas palestras só, 
lá. Não, não vou mentir pra você e dizer que vi. Não sei dizer 
não. (PUE 1)

Também não. (PUE 19)

A VO não é rotineiramente reconhecida enquanto uma atitude violenta, 
pois, quando ocorre, há um misto de emoções vivenciadas pelas mulheres que 
as fazem omitir reações frente aos atos de natureza violenta durante a assistên-
cia (OLIVEIRA; PENNA, 2017). Ainda, há uma falta de conhecimento sobre 
quais são as atitudes consideradas como violentas pelas mulheres no processo 
de parto, deficiência que se mostra pela incapacidade de elaboração de uma 
ideia acerca do assunto, com respostas curtas e negativas.

Em contrapartida, dez mulheres sabiam falar sobre VO, tendo uma ideia do 
que são considerados comportamentos violentos, como se percebe nestas falas:

Sei. Cortes desnecessários, né? [...] Uma violência, enfim, duran-
te o trabalho de parto. (PUE 5) 

Sim [...] Mas eu já ouvi depoimentos de colegas minhas de que 
eles forçam bastante que a criança nasça até o ponto de você... 
praticamente ser rasgada naturalmente sem ter nenhum auxílio 
de uma anestesia, de um corte mais providenciado pelo médico, 
né? (PUE 13)

Já... já li bastante sobre isso. Eu conheço uma pessoa que foi ‘ter’ 
e ele tava beliscando a vagina dela sem ‘precisão’. Várias vezes. 
(PUE 10)

As falas das puérperas retratam as atitudes consideradas como forma de vio-
lência, a saber episiotomia de rotina, expressado como “cortes desnecessários”, 
ausência de anestesia no momento do parto, dentre outros. Relatam, ainda, os 
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perpetradores desse tipo de violência, podendo ser profissionais da saúde, como 
o(a) médico(a) que realiza o parto, e pessoas do seu convívio familiar.

Acerca do procedimento de episiotomia, observa-se que este ainda é utilizado na 
assistência ao parto, sendo uma técnica que consiste em um corte transversal que 
parte da vagina em direção ao períneo, e embora não tenha comprovação científica 
de seus benefícios, ainda assim é difundida entre os profissionais de saúde, na maio-
ria das vezes, sem o consentimento das parturientes (REZENDE, 2016).

Conhecimento sobre os Direitos da Gestante e da Puérpera

Esta categoria refere-se à percepção que as puérperas possuem de seus di-
reitos, enquanto gestantes e parturientes. Das entrevistadas, doze participantes 
relatam não saber sobre os Direitos da Gestante e da Puérpera, fazendo apenas 
o uso da palavra “Não” para demonstrar.

Não. (PUE 1)

As participantes demonstram faces de estranheza e de surpresa, aparentando 
nunca terem ouvido falar sobre o assunto e admiradas ao saber que possuem direi-
tos garantidos por lei em suporte a elas. Em estudo realizado em Patos - PB com 79 
mulheres, cerca de 31,93% não souberam identificar os direitos das gestantes e 
puérperas (RODRIGUES; TORQUATO; DAVIM et al.,2016), o que contraria os 
dados encontrados neste estudo.

Entre os exemplos citados pelas participantes em relação a tais direitos estavam 
inclusos o direito de acompanhante, respeito e tratamento apropriado e direito às 
consultas de pré-natal gratuitas, como pode se observar nas seguintes falas:

Uma é que você tem o direito ao acompanhante, né? De alguém 
lá no momento lhe acompanhando. (PUE 2)

Sim, uhum. Eu sei que assim, a questão do respeito, né? Na hora 
do momento do parto, das dores, né? (PUE 13)

Ao atendimento com todas as consultas, né? Ter a consulta com 
a médica, com a enfermeira, ter consultas gratuitas também, 
Acompanhante, orientações, né? (PUE 5)

Observa-se que, quando se trata de conhecimento sobre o direito à presen-
ça de acompanhante no momento da assistência, a maioria das mulheres de-
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monstrou ter entendimento. Sabe-se que ter alguém próximo às parturientes, 
ofertando suporte durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto, na rede 
pública de saúde, é assegurado pela Lei nº 11.108/2005 (BRASIL, 2005).

O relato dado pela PUE 13 sobre respeito mostra que as mulheres conside-
ram como seus direitos o bom tratamento no atendimento, por meio da de-
monstração de atenção, paciência e compreensão, tratando todas as pacientes 
com o devido zelo e assegurando sua integridade de maneira geral (SANTOS; 
ZAGUINE; MACHADO et al., 2016).

No que diz respeito ao direito às consultas gratuitas, as mulheres demons-
traram entender que estas estão compreendidas em lei, e demonstram tam-
bém saber do que se tratam as consultas de pré-natal, como devem acontecer 
e que estas visam ao acompanhamento multiprofissional das gestantes e de 
seus respectivos fetos (CARVALHO, KERBER, AZAMBUJA et al., 2014). 
Embora não tenha sido mencionado pelas participantes, estas ainda pos-
suem o direito da gestante ao conhecimento e vinculação à maternidade, em 
que receberão assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) de 
qualidade, no sentido de garantir boas práticas e segurança na atenção ao 
parto e nascimento,  o direito de acesso às ações do planejamento reproduti-
vo, direito ao transporte seguro, dentre outros, conforme consta na Rede 
Cegonha, instituída pela Portaria Nº 1.459/2011 (BRASIL, 2011).

Relatos de violência obstétrica na assistência ao parto

A violência contra a mulher é um evento que pode ser constatado em todas 
as épocas, por isso, acaba sendo muitas vezes considerado um ato banal, e com 
o passar do tempo encontram-se justificativas que objetivam proteger aqueles 
que a cometem (MARTINS; FERREIRA; ARAGÃO et al., 2015).

Nesse aspecto, a violência obstétrica se torna uma vertente da violência 
contra a mulher e, em sua maioria, ocorre pela ausência das condutas reco-
mendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) pelos profissionais de 
saúde, no que diz respeito à realização de procedimentos que não são compro-
vadamente benéficos, mas danosos e prejudiciais para a saúde física e mental 
da parturiente (CUNHA, 2014).

Nesta categoria, a maioria das mulheres participantes do estudo, quando 
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questionadas acerca das suas experiências com relação à VO durante 
assistência ao parto, relatam não ter vivenciado situações desconfortáveis e 
de natureza violenta, como demonstrado nos seguintes relatos.

Não teve não. Todo mundo foi ok. (PUE 1)

Não, sempre fui tratada muito bem, as três gestações foi tudo 
bem. (PUE 11)

Não, graças à Deus sempre fui muito bem atendida, tanto no 
postinho como na cesariana que eu tive que fazer. (PUE 13)

Pode-se inferir que, muitas vezes, essas mulheres mencionam que não sofre-
ram nenhuma forma de violência obstétrica, por desconhecerem todas as suas 
formas de manifestações, que vão desde as situações mais sutis até as mais fortes, 
além de considerar a diversidade de perpetradores que pode ter esse agravo.

Por outro lado, pelos relatos de participantes que passaram por situações de 
VO, mesmo sendo minoria, foi possível observar diversos tipos de agressões, 
ressaltando que ainda é um acontecimento presente na assistência, como é 
possível observar nas falas a seguir:

Eu me senti jogada ao léu. (PUE 2)

Então de certa forma sim, de vez em quando a gente escuta, né? 
Os ‘carões’, essa questão de que você tá fazendo manha. (PUE 5)

Diante dos relatos, nota-se que a negligência é um tópico relevante, pois esse 
tipo de conduta ainda pode ser observado na assistência à mulher no setor obsté-
trico, sendo relatado com pesar pela entrevistada. Além da negligência de assistên-
cia, o repasse de informações quanto ao seu estado de saúde e outras dúvidas das 
mulheres é frequentemente negligenciado (NASCIMENTO et al., 2017).

A agressão verbal é uma das violências mais comuns na assistência ao parto, em 
diferentes âmbitos e situações, em que os profissionais de saúde, seja de maneira 
velada ou explícita, comportam-se com padrões comunicativos inadequados, a 
fim de controlar as reações da parturiente frente a dor sentida no processo de 
parto, com frases agressivas (ANDRADE; AGGIO, 2014).
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As participantes que relatam agressões, quando questionadas em relação às 
suas reações naquele momento, demostram diversas reações e sentimentos viven-
ciados, presentes nas falas:  

O pior é que a gente fica tão desorientada que a gente não sabe 
nem o que fazer. A gente só escuta calado. (PUE 2)

Fiz cara de paisagem. Eu já tava com muita dor então preferi 
deixar pra lá. (PUE 5) 

É meio constrangedora, né? Porque eu estava com... Não sei se 
era uma hemorragia, uma coisa... perdendo muito sangue e ele 
disse que não podia fazer nada e foi dormir e disse que não cha-
massem ele, não incomodasse ele. (PUE 7)

A falta de reação diante de situações de VO é compreendida como um compor-
tamento comum entre as mulheres, pois o processo de parto, em si, já é um mo-
mento de extremo desgaste físico e emocional, deixando a gestante ainda mais 
vulnerável. Além disso, muitas mulheres consideram os gritos de dor e choro em 
alto volume como comportamentos proibidos, que não devem ser expressos. Den-
tro dessas afirmações é possível compreender que as mulheres preferem não res-
ponder a situações de agressão verbal a fim de que estas acabem mais rápido, ou 
seja, querem interromper a violência sofrida (FABBRO; MACHADO, 2017).

Já no que tange ao constrangimento relatado pelas participantes, nota-se 
que é um dos principais sentimentos retratados em suas falas. Diante das ati-
tudes violentas que afligem seus direitos, o constrangimento se configura como 
uma experiência negativa, demonstrando que esse comportamento é comum 
no trabalho de parto, trazendo sentimento de tristeza e vergonha nas mulheres 
submetidas a tais situações (AMORIM, 2015). Além disso, o relato da PUE 7 
também mostra a negligência a qual foi submetida durante sua assistência ao 
parto, quando o médico comunica para não ser chamado e incomodado nova-
mente, pois não poderia fazer nada por ela.

Acesso à informação sobre a temática durante as consultas de pré-natal

Esta categoria aborda as informações sobre violência obstétrica que as puérperas 
obtiveram durante suas consultas de pré-natal, por parte dos profissionais de saúde.

Destaca-se que a importância da autonomia e do poder decisório da mu-
lher no momento do parto é indiscutível, mas este poder se reduz a partir do 
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momento em que se dá o desenvolvimento dessa assistência de forma institu-
cionalizada, diminuindo a influência da mulher nas decisões tomadas pela 
equipe de saúde responsável por sua assistência (SOUZA, 2014).

Os profissionais atuantes na rede de saúde têm um papel muito importante 
nesse cenário, pois, além de prestar cuidados clínicos, deve ter conhecimento 
acerca de todos os direitos legais que a mulher tem enquanto gestante e puér-
pera, para que se cumpra o dever de assegurá-la o cuidado integral, preservan-
do seus direitos e sua autonomia (SOUZA et al., 2016). 

Desse modo, é também papel da equipe de saúde assegurar a troca de infor-
mações acerca de toda assistência ao parto, incluindo sinais e sintomas especí-
ficos, seus direitos garantidos por lei, além da oferta de cuidado integral (BEN-
TES et al., 2016).

Diante disso, as participantes do estudo, quando questionadas quanto ao 
tipo de informações que lhes foram repassadas nas consultas de pré-natal, e se 
tiveram conversas acerca de violência obstétrica propriamente dita, sobre Di-
reitos da Gestante e da Puérpera, ou ainda se não houve nenhuma troca de 
informações dessa natureza, por unanimidade relatam que, quanto ao assunto 
VO, não houve nenhuma informação, como se observa a seguir:

Não, no pré-natal ela não explicou nada não. (PUE 3)

Não, ninguém falou nada. (PUE 8)

Não, não orientaram nada. (PUE 9)

Os relatos variam de falas curtas e negativas com apenas uma palavra para 
falas que descrevem outros tipos de informações recebidas, entretanto, nenhu-
ma sobre o tema aqui especificado. 

Em concordância a isso, verifica-se que há uma escassez de orientações 
quanto à violência obstétrica nas consultas de pré-natal, onde os profissionais 
escolhem por orientar as gestantes sobre diversos outros temas, como ama-
mentação, vacinação e cuidados com o recém-nascido (LIMA; CASTRO, 
2017). Esta afirmação se confirma nos relatos de outras entrevistadas.

Não, porque as palestras eram só sobre amamentação, sobre as... 
sobre as... falando só sobre a criança só, falou mais nada não. 
(PUE 1)
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[...] eu tive só a palestra com o médico sobre o risco de pegar in-
fecções, porque eu queria fazer a cirurgia e fazer a laqueadura, só 
que ele disse que não, só se fosse preciso pra poder o bebê, se fos-
se de risco, mas por enquanto eu tinha que ter normal pra eu não 
correr o risco de infecção e depois fazia a laqueadura. (PUE 11)

As informações recebidas pelas gestantes sobre amamentação, sobre o cui-
dado com o recém-nascido, cuidados de higiene, cirurgias em potencial, tipos 
de parto, dentre outras, são de grande importância e acontecem com frequên-
cia em diversas realidades no país, porém, não isentam a equipe de saúde de 
informar as mulheres acerca de assuntos importantes e de comum ocorrência, 
como é a violência obstétrica (SILVA et al., 2016).

Quando indagadas quanto às informações recebidas sobre os seus direitos 
nas consultas de pré-natal, pôde-se observar dois diferentes tipos de relatos. Al-
gumas participantes relatam de forma positiva, citando inclusive, a menção da 
parte da Caderneta da Gestante (BRASIL, 2016), onde esses direitos são citados.

Já tem anotado na caderneta também, aí elas só explicaram. 
(PUE 15)

Tive, mas a gente nem presta muita atenção não, mas tem a ca-
derneta também, ensinado tudo. (PUE 18)

Apesar de minoria, algumas mulheres demonstram que tiveram informações sobre 
seus direitos nas consultas e nos momentos educativos durante o pré-natal, como o 
direito à presença de um acompanhante de sua escolha (CARVALHO et al., 2013).

No entanto, a maioria das entrevistadas expressam não terem recebido ne-
nhuma informação sobre os seus direitos nas suas consultas de pré-natal, res-
pondendo com frases de negação e mostrando faces de total desconhecimento 
acerca da temática, aparentando surpresas com o questionamento.

Se me informaram sobre isso? Não. (PUE 4)Não. (PUE 9)

Não [...] de informação que o posto passou pra mim, não. (PUE 2)

Nota-se que a maior parte das mulheres não teve contato com esse tipo de 
orientação durante a assistência pré-natal, o que significa um ponto negativo 
do cuidado e na educação em saúde. As consultas de pré-natal e os momentos 
educacionais nas unidades de saúde são considerados propícios para a propa-
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gação de tais informações. As mulheres recebem informações relevantes sobre 
seu estado de saúde e suas particularidades, sendo de grande pertinência para 
o desenvolvimento do cuidado, não podendo ser ignorado o fato de que o co-
nhecimento acerca dos seus direitos, enquanto mulher que vivencia este mo-
mento, é extremamente importante (RODRIGUES, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

A violência obstétrica, ainda que velada, é um fato de grande recorrência na 
assistência prestada às mulheres no seu processo de parto. Os direitos da ges-
tante e da puérpera, apesar de serem respaldados por lei e de estarem disponí-
veis ao alcance da maioria das pessoas, ainda se fazem de ínfima relevância 
para mulheres nas situações de violência, pois destas, a maioria não possui o 
conhecimento necessário acerca das leis e diretrizes que as protegem.

Os resultados encontrados nesta pesquisa mostraram uma significativa 
quantidade de mulheres que não receberam informação sobre seus direitos. 
Quando se trata das orientações sobre direitos da gestante e da puérpera, uma 
estratégia para diminuir a falta de conhecimento das mulheres acerca deste tema 
seria a prática da leitura da caderneta da gestante, que aborda esse conteúdo, pois 
elas teriam acesso à informação de maneira simples que estariam disponíveis e 
alcançáveis em um simples folhear de páginas. Outra solução seriam diálogos 
em forma de roda de conversas com as gestantes que estão vivenciando o pré-na-
tal, antes da realização das consultas, para exposição sobre os direitos e esclare-
cimento de dúvidas pelos profissionais da saúde, além dos esclarecimentos reali-
zados pelo profissional de saúde durante as consultas de pré-natal.

As consultas de pré-natal são momentos exemplares para realização de tais 
atividades, possibilitando às gestantes sanar seus questionamentos, fazendo 
todo esse processo ser favorável à sua realização. Com a disseminação de in-
formação no ambiente da Unidade Básica de Saúde para as gestantes que vi-
venciam o pré-natal, é possível que estas passem por uma assistência ao parto 
respeitosa e humanizada em suas respectivas unidades hospitalares e materni-
dades, informadas acerca das leis e diretrizes que dispõem sobre seus direitos, 
tornando-as empoderadas para saber que atitudes podem tomar diante das 
situações que as afligem. 
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O conhecimento das puérperas sobre seus direitos e quais as condições que 
os violam são de fundamental importância para o embate deste problema. 
Uma característica que se destaca é o fato de que, quanto maior a carga de co-
nhecimento, maior o empoderamento das mulheres no enfrentamento destas 
situações. Dito isto, o SUS, como um programa que visa manter a integralida-
de da saúde, tem como função promover esses momentos de troca de saberes 
entre os profissionais atuantes nas áreas mais próximas à população e às pes-
soas que a compõe. Essa estratégia necessita de estímulo do sistema de saúde 
por meio dos seus meios de comunicação, a fim de tornar esse fluxo de conhe-
cimento uma rotina do cuidado pré-natal.

As soluções propostas neste estudo mostram como é possível aplicar ações 
de educação em saúde e orientação sobre este tema com as ferramentas já exis-
tentes no SUS. As UBS servem como um local seguro e apropriado para que 
essas estratégias sejam utilizadas pelos profissionais de saúde que já atuam na 
Estratégia de Saúde da Família.

As dificuldades encontradas na pesquisa foram a resistência por parte de 
algumas Agentes Comunitárias de Saúde e estratégias na disponibilização do 
contato das puérperas inseridas em seu território, a falta de participação de 
gestantes nas consultas de pré-natal na unidade básica de saúde, além da dis-
tância entre unidades de saúde na cidade, pela extensão do seu território. 
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INTRODUÇÃO

A reprodução e a sexualidade despertam curiosidades, dúvidas e temores, 
posto que essa temática apresenta certa dificuldade perante a sua discussão, per-
meada por tabus e preconceitos pela sociedade. A percepção e vivência desse 
contexto pode se tornar um momento extremamente conturbado para os jovens, 
considerando-se que, nesta fase da vida, uma parcela significativa adentra à uni-
versidade e, consequentemente, inicia um momento de descobertas, à medida 
que perpassam a sua vida social e participativa na esfera acadêmica.

A sexualidade abrange o sexo biológico, orientação sexual, identidade de gê-
nero, além dos aspectos relativos à reprodução, uma vez que estão diretamente 
relacionados à emoção e sentimentos singulares. Ao passo que a saúde reprodu-
tiva está diretamente atrelada à sexualidade, pois esta deve ser vivenciada de 
modo seguro, possibilitando ao indivíduo uma vida sexual ativa e saudável (AL-
VES et al., 2017; BRASIL, 2013). 

Nesse sentido, a literatura nacional especializada delineia que os jovens têm 
uma percepção errônea no que diz respeito à reprodução e sexualidade. Com 
isso, nota-se o quanto se faz necessário o acompanhamento e desenvolvimento 
desse conceito referente a tal público. Essa carência de conhecimento gera um 
aspecto de vulnerabilidade, visto que eles detêm um conhecimento insuficiente, 
remetendo a práticas inconsequentes, o que acaba expondo-os a condutas que 
podem propiciar riscos à saúde (ALVES et al., 2017; NOGUEIRA et al., 2017).

Doi: 10.35260/87429199p.230-243.2020
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Diante da atual conjuntura social, os jovens apresentam um maior índice de 

comportamentos de risco, no que se refere à reprodução e sexualidade, visto que 

a idade e o início da atividade sexual, associados ao ingresso na universidade, são 

fatores que podem desencadear comportamentos típicos, pois passam a sentir a 

liberdade, favorecendo também as atividades que desenvolvam riscos, já que 

nem todos detêm de maturidade suficiente para discernir suas condutas perante 

o seu contexto de vida (BORGES et al., 2015). 

O profissional da saúde exerce um papel imprescindível, pois irá atuar como edu-

cador, fornecendo informações e orientações pertinentes no intuito de esclarecer as 

dúvidas desse público, com ênfase nas Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), 

HIV/Aids e gravidez não planejada, com o propósito de promover uma qualidade de 

vida dentro do contexto integral da saúde sexual e reprodutiva (BRASIL, 2013). 

A universidade é uma espécie de ciclo, no qual o jovem permanecerá por um 

período considerável, tendo em vista que acaba construindo ou reconstruindo 

os paradigmas diante do seu saber. Assim, faz-se imprescindível a discussão des-

sas temáticas em tal meio, as quais irão refletir diretamente em seu comporta-

mento, proporcionando um conhecimento para a vivência de sua sexualidade de 

forma saudável (FIRMEZA; FERNANDES; SANTOS, 2016).

Diante do exposto, surgiu o seguinte questionamento: Quais as percepções e 

vivências dos jovens acadêmicos sobre a reprodução e sexualidade? Em conti-

nuidade, evidencia-se que pouco se discute a respeito dessas questões no am-

biente acadêmico formal –  disciplinas, fóruns, eventos, dentre outros –, ficando 

somente a cargo do estudante a obtenção de esclarecimentos pertinentes, sendo 

necessário um maior aprofundamento na temática em virtude das mudanças 

sociais em vigor nos dias atuais.

Portanto, o desenvolvimento dessa pesquisa objetivou investigar os aspectos rela-

cionados à reprodução e sexualidade no contexto acadêmico, ao proporcionar uma 

reflexão crítica diante dessa temática, identificando o grau de vulnerabilidade a que 

esse público está exposto, haja vista que o intuito deste estudo também é vislumbrar 

a discussão efetiva acerca da saúde sexual e reprodutiva junto aos acadêmicos.
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MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo exploratória de caráter descri-
tivo e abordagem qualitativa. O estudo envolveu acadêmicos de uma Universi-
dade Pública do interior do Ceará, localizada a 388 Km da capital, Fortaleza. A 
amostra compôs-se de conglomerados, aos quais dispuseram-se de dois cursos 
distintos: Educação Física (35) e Direito (34).

Nessa perspectiva, a seleção dos envolvidos obedeceu aos seguintes critérios 
de inclusão: acadêmicos dos referidos cursos de graduação, devidamente matri-
culados no semestre regular, e pertencer à classificação de adultos jovens pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a qual determina a faixa etária de 15 a 24 
anos de idade. Do mesmo modo, como critérios de exclusão, definiram-se como 
critérios: ser menor de idade (inferior a 18 anos) e não responder ao questioná-
rio de forma integral, com exceção das questões subjetivas não obrigatórias.

Com vistas a evitar possíveis vieses, optou-se pela aplicação de um instru-
mento de coleta de dados aos acadêmicos em distintos cenários, desde os semes-
tres iniciais até os finais, uma vez que a amostra foi composta por 69 acadêmicos. 
No que diz respeito ao curso de Bacharelado em Direito, com dez períodos de 
duração, foi aplicado o questionário aos estudantes do 1º, 5º e 10º períodos, en-
quanto que no curso de Bacharelado em Educação Física, com oito períodos de 
duração, foi aplicado o questionário aos estudantes do 1º, 4º e 8º períodos.

Os dados foram coletados durante o mês de outubro de 2018. Inicialmente, 
realizando a adequação aos critérios de elegibilidade pré-estabelecidos, foi 
entregue o questionário aos participantes, composto por inquirições sociode-
mográficas, sexuais e reprodutivas. Para melhor organização dos dados e agru-
pados de informações, foram utilizados os programas Microsoft Office Word 
2016 e Microsoft Office Excel 2016.

O estudo respeitou e obedeceu aos aspectos éticos e legais e princípios descritos 
na Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2012), sendo submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Uni-
versidade Regional do Cariri (URCA), obtendo parecer favorável de nº 3.089.637.



233

PERCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DE ACADÊMICOS DO CENTRO-SUL 
CEARENSE ACERCA DA REPRODUÇÃO E SEXUALIDADE: 

REPERCUSSÕES PARA O CUIDADO EM SAÚDE

RESULTADOS
Caracterização dos Participantes

Quadro 1 – Caracterização sociodemográfica dos participantes. Iguatu - CE, 2019

CURSO EDUCAÇÃO FÍSICA DIREITO

Participantes 35 34

Semestre em Curso
1° Semestre
5° Semestre
8° Semestre

10° Semestre

15
13
07
-

17
08
-

09

1° Graduação
Sim
Não

34
01

32
02

Sexo
Masculino
Feminino

17
18

16
18

Idade
18 anos a 20 anos
21 anos a 23 anos

24 anos

16
18
01

19
12
03

Estado Civil
Solteiro

União Estável
34
01

34
-

Residência
Sozinho

Com Familiar
Com Amigos

Com o Companheiro

01
25
06
03

03
21
10
-

Etnia
Branco
Negro
Pardo

Amarelo

11
03
21

 - 

13
06
14
01

Renda
Inferior ou igual a 1 salário mínimo

Entre 1 e 2 Salários Mínimos
Entre 2 e 3 Salários Mínimos
Acima de 3 Salários Mínimos

24
08
03
-

12
12
07
03

Ocupação
Estudante

Outra ocupação
34
01

32
02

Identidade de Gênero
Homem CIS
Mulher CIS

Homem Trans
Mulher Trans

Travesti
Não-Binário

17
18
-
-
-
-

15
18
-
-
-

01
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Orientação Sexual
Heterossexual

Homossexual (Gay)
Homossexual (Lésbica)

Bissexual
Assexuado
Pansexual

34
-
-

01
-
-

30
-
-

01
-

03

Fonte: Pesquisa direta, 2019.

No curso de Educação Física, tem-se um quantitativo de 35 participantes, 
sendo 15 do 1° semestre, 13 do 5° semestre e 07 do 8° semestre, uma vez que o 
referido curso possui oito períodos, sendo o 8º o último semestre.

No curso de Direito, houve uma representação de 34 participantes, dos quais 17 
são do 1° semestre, 08 do 5° semestre e 09 do 10° semestre, uma vez que só parti-
ciparam aqueles que se enquadravam aos critérios de elegibilidade supraditos.

É válido destacar que uma parcela considerável dos acadêmicos vivencia 
sua primeira graduação (96%), posto que apenas três participantes já estão em 
uma segunda graduação (4%). Os dois dados que se inter-relacionam são pri-
meira graduação e ocupação, haja vista que muitos dos jovens buscam uma 
melhoria dentro do seu contexto socioeconômico, principalmente dentro do 
mercado de trabalho, de modo que, para isso, muitos se detêm exclusivamente 
à graduação nesse primeiro momento para depois iniciar as atividades profis-
sionais com maiores chances de boa colocação no mercado de trabalho.

Quanto à identidade de gênero e orientação sexual, os participantes do cur-
so de Educação Física caracterizaram-se sendo 17 homens cisgênero e 18 mu-
lheres cisgênero – o termo cisgênero corresponde ao reconhecimento e aceita-
ção pelo indivíduo quanto ao gênero atribuído a ele ao nascer –, os quais 
relataram ser heterossexual (34) e bissexual (01), segundo sua orientação se-
xual. No âmbito do curso de Direito, caracterizaram-se 15 homens CIS, 18 
mulheres CIS e um não-binário, sendo a orientação sexual heterossexual (30), 
bissexual (01) e pansexual (03).
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Vivenciando a Sexualidade

Quadro 2 – Caracterização da vivência da sexualidade dos participantes. Iguatu - CE, 2019

VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE
Educação Física Direito

N % N %

Quando iniciou sua atividade sexual?
Sou virgem
De 10 a 12
De 12 a 14
De 15 a 17
Acima de 18

07
01
04
17
06

20%
3%

11%
49%
17%

06
-

02
20
06

18%
-

6%
59%
18%

Tem parceiro fixo?
Não
Sim

16
19

46%
54%

22
12

65%
35%

Frequência da atividade sexual/semana?
Não se aplica
De 0 a 03
De 04 a 06
De 07 a 09
Acima de 10

07
19
07
-

02

20%
54%
20%

-
6%

06
22
05
01
-

18%
65%
15%
3%
-

Quantos parceiros sexuais você teve até o 
presente momento?
Sou virgem
De 01 a 03
De 04 a 07
Acima de 08

07
17
06
05

20%
49%
17%
14%

06
13
08
07

18%
38%
24%
21%

Você usa preservativo em todas as suas 
relações sexuais?
Não
Sim 
Às vezes 
Não se aplica

05
14
09
07

14%
40%
26%
20%

05
14
09
06

15%
41%
26%
18%

Já realizou testagem rápida para Sífilis (In-
fecção bactérias, também chamada de 
cancro duro, geralmente transmitida pelo 
contato sexual que começa com uma feri-
da indolor)?
Não
Sim

30
05

86%
14%

28
06

82%
18%

Já realizou testagem rápida para HIV (Ví-
rus da Imunodeficiência Humana, uma 
infecção sexualmente transmissível e o 
causador da AIDS – Síndrome da Imuno-
deficiência humana
Não
Sim

29
06

83%
17%

26
08

76%
24%
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Como você obtém informações sobre re-
produção e sexualidade? *
Internet
Livros
Pais
Amigos
Profissional da saúde
Não se aplica

31
08
06
15
10
-

32
13
08
17
11
04

Você se sente confortável em conversar/
discutir a respeito da sexualidade?
Não
Sim

04
31

11%
89%

04
30

12%
88%

Se sim com quem?
Com amigos
Com familiares
Com profissionais de saúde
Com parceiro
Outros

18
03
04
10
-

51%
9%

11%
29%

-

10
07
09
07
01

29%
21%
26%
22%
2%

Você já se sentiu excluído ou prejudicado 
em virtude da sua orientação sexual e/ou 
identidade de gênero?
Não
Sim

34
01

97%
3%

29
05

85%
15%

Você considera importante a discussão da 
temática da reprodução e sexualidade 
dentro da universidade?
Não
Sim

02
33

6%
94%

01
33

3%
97%

Já participou de momentos de discussão 
sobre reprodução e/ou sexualidade na 
universidade?
Não
Sim

18
17

51%
49%

29
05

85%
15%

Fonte: Pesquisa direta, 2019.

Nota-se que o maior público de participantes (56%) teve início da sua vida 
sexual entre 15 e 17 anos, uma vez que os jovens estão adentrando a esse con-
texto mais precocemente, como é bem relatado pela literatura especializada.

A maior parte dos participantes declarou não ter um parceiro fixo, dado 
este que acaba por refletir em outros momentos, como na frequência de ativi-
dade sexual, posto que 74% dos praticantes relatou ter atividade sexual de zero 
a três vezes por semana.

Quanto à quantidade de parceiros sexuais, 43% dos acadêmicos relatou 
ter de um a três parceiros, denotando que, por mais que esse público tenha 
iniciado sua vida sexual cada vez mais precocemente, possuem um quanti-
tativo estável de parcerias sexuais.
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A utilização do preservativo periodicamente revelou-se frequente quanto 
ao seu emprego pelos participantes, sendo que 41% revelou fazer sua utilização 
rotineira nas atividades sexuais. Posteriormente, 26% desse público expressou 
a utilização “às vezes”; 19% não se enquadra por não estarem em vida sexual 
ativa e, por último, 14% não faz uso do contraceptivo.

A testagem rápida para HIV e Sífilis é fundamental para o rastreamento de 
ISTs, uma vez que é um método rápido e seguro. Todavia, os dados do presen-
te estudo demonstram que, apesar de disponíveis no serviço público de saúde, 
os participantes não aderiram a tais métodos como exames de rotina. De um 
total de 69 depoentes, 58 (84%) nunca fez o teste rápido para sífilis, situação 
semelhante à encontrada ao indagar-se a respeito do teste rápido para HIV, em 
que 55 (79%) dos jovens afirmaram a sua não realização.

Os jovens acadêmicos obtêm as informações sobre assuntos da sexualidade 
e reprodução, em sua maior parte, a partir de veículos de comunicação, como 
a internet, bem como por meio de amigos, profissional de saúde, livros e, por 
último, os pais. É válido destacar que, quando esse jovem busca essas informa-
ções na internet, que nem sempre está disseminada de modo adequado, ele 
concretiza como uma informação absoluta, denotando a fragilidade em se 
buscar informações desse gênero no núcleo familiar.

Quando se remete à discussão acerca da sexualidade e reprodução, a maio-
ria dos acadêmicos afirmou sentir-se confortável em discutir sobre este tema 
(88%). Essa discussão discorre em sua maior parte com amigos (40%), seguido 
da parceria (25%), profissional de saúde (19%), familiares (15%) e outros (1%). 
Esse público refere ainda não se sentir excluído devido a sua orientação sexual 
ou identidade de gênero, mostrando que a universidade é um dos maiores re-
flexos desse convívio, haja vista que, muitas vezes, se convive em tempo inte-
gral e longe dos seus familiares, por ser um campus que recebe alunos dos mais 
distintos locais regionais e demais estados.

Assim, quando se refere à importância do debate interior à universidade, 66 
(95%) participantes julgaram ser importante, pois esclarece dúvidas, orienta e 
ensina questões relativas à sexualidade. Mesmo havendo a consciência da rele-
vância desse assunto tendente à saúde dos graduandos, a sua participação se 
apresentou módica, 47 (68%) participantes não participaram desses momen-
tos quando promovidos pela universidade.
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DISCUSSÃO

Cada indivíduo deve desenvolver e desempenhar sua sexualidade ao longo 
da vida. A educação sexual é a principal ferramenta para disseminação de sa-
piências nessa área, pois desempenha a orientação acerca de questões, como o 
bom desenvolvimento da própria sexualidade, bem como a instrução adequa-
da acerca das ISTs, gravidez na adolescência, dentre outros assuntos circunvi-
zinhos (HERNÁNDEZ et al., 2016).

A literatura científica delineia que, nos dias atuais, os jovens estão iniciando 
precocemente a vida sexual, sendo que a maioria é desprovida de informações 
precisas referente à temática de sexualidade. Em consequência disso, muitos a 
vivenciam de forma errônea, estimulando riscos à sua própria saúde (NASCI-
MENTO et al., 2018). 

Observa-se que uma grande população acadêmica ainda reside com familia-
res, o que tende a refletir em seu estado civil, explicitando uma maior prevalên-
cia de universitários solteiros (ALVES et al., 2017). A maior parcela dos jovens 
que iniciou sua atividade sexual está dentro da faixa etária, entre 15 a 17 anos. 
Com isso, nota-se que a adolescência é um momento no qual uma grande parte 
da população tem início de suas atividades sexuais, uma vez que seria justamen-
te nessa fase que se deveria trabalhar a saúde sexual e reprodutiva, como forma 
instrutiva de intervenção (BORGES et al., 2015; LARIOS; SEDA, 2017).

Nascimento et al. (2018) ostentam em seu estudo que a maioria dos universitá-
rios usaram o preservativo em sua primeira atividade sexual, assim como nos de-
mais segmentos das relações. Os dados colhidos desta pesquisa correspondem aos 
achados científicos na literatura científica, haja vista que nos resultados analisados 
o uso do preservativo esteve presente na resposta de 41% dos respondentes.

Em continuidade, constatou-se outro ponto preocupante, de modo que 
uma parcela de participantes afirmou não fazer uso do preservativo ou utiliza-
-o apenas algumas vezes, denotando a prática do ato sexual de forma insegura 
e expondo-se a inúmeros riscos, podendo culminar em uma possível IST/
HIV/Aids ou gravidez indesejada. Destaca-se como principal motivo de não se 
fazer uso desse método a total confiança no parceiro, pois muitos têm a con-
vicção de fidelidade e honestidade do companheiro, e, muitas vezes, resultam 
em comportamentos errôneos, tornando a prática sexual insegura (NASCI-
MENTO et al., 2018; ALVES et al., 2017).

A utilização do preservativo é de suma importância, pois é o principal méto-
do para prevenir IST’s/HIV/Aids. Entretanto, no estudo de Borges et al. (2015), 
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observou-se que mais da metade dos participantes não fez uso de contracepti-
vos de barreira. Comparando com os dados supracitados, delineia-se que, 
quanto ao sexo seguro diante de um grupo de jovens que iniciou sua vida se-
xual, 41% dos participantes afirmou ter utilizado esse método, apontando uma 
porcentagem razoável quando comparado aos 14% que não fizeram uso.

O Ministério da Saúde disponibiliza uma variedade de métodos anticon-
cepcionais a partir da Atenção Primária à Saúde (APS), na qual o profissional 
da saúde, médico ou enfermeiro, tem autonomia para prescrevê-lo de acordo 
com a preferência do paciente. Os principais métodos dispostos são os hormo-
nais, contraceptivo oral e injetável; implantes subcutâneos e percutâneos; mé-
todos de barreira; e dispositivos intrauterinos. Nota-se que o público jovem 
tende a optar pelo método de barreira, o preservativo masculino, em primeiro 
momento, e o método hormonal subsequentemente, quando a vida sexual está 
ativa (BRASIL, 2013; LARIOS; SEDA, 2017).

O papel do profissional de saúde é de suma importância para a orientação 
de qualquer método escolhido pela mulher/homem/casal. Diante disso, o en-
fermeiro tem um papel fundamental, especialmente quanto à disseminação de 
informações e execução dessas ações, pelo fato de ser o profissional da APS 
que mais mantém contato com a população, e ainda é considerado expert no 
assunto de sexualidade e reprodução (ALMEIDA et al., 2017).

O uso de métodos contraceptivos é fundamental para a construção da saúde 
sexual e reprodutiva, pois esse comportamento irá influenciar de forma direta 
dentro desse contexto, no qual o profissional deve atuar de forma efetiva, pro-
porcionando uma maior adesão e orientação desse público aos métodos oferta-
dos. A literatura denota que existe uma baixa adesão ao preservativo feminino, 
considerando, portanto, que a assistência e orientação desse público é extrema-
mente falha nesse contexto (BORGES et al., 2015; NASCIMENTO et al., 2018).

Muitas mulheres afirmam não fazer uso do preservativo, pois denotam 
como justificativa a lealdade ao parceiro. Em razão disso, é julgada ao propor 
a utilização do método, e o companheiro tende a questionar a sua fidelidade e 
confiança, ou seja, acabam não desempenhando a autonomia da sua própria 
sexualidade, possivelmente ocasionando situações que desempenham riscos à 
sua saúde. Muitos dos jovens não fazem uso do preservativo com parceiro fixo 
ou casual, uma vez que usam como justificativa a confiança no parceiro, ainda 
que muitas vezes esse grupo acaba não racionalizando prováveis consequên-
cias (BRASIL, 2013; NASCIMENTO et al., 2018).
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Quando, em alguns momentos, os acadêmicos são questionados quanto ao 
meio em que eles obtêm informações sobre sexualidade, um número expressivo 
afirmou que é a partir da internet, amigos e a própria parceria, respectivamente. 
Tais achados remetem o quanto o profissional de saúde acaba sendo deixado de 
lado durante um processo tão complexo e importante, o qual, muitas vezes, é per-
meado pela falta de informação ou disseminação de informações inadequadas.

Nesse contexto, vale ressaltar que esse tipo de comportamento, de não bus-
car a assistência especializada, é herdada desde o tempo de graduação, no qual 
os próprios acadêmicos das áreas da saúde buscam outros meios para se ins-
truírem. Desse modo, percebe-se que, caso houvessem ações específicas de-
senvolvidas na academia, estas facilitariam a adesão desses jovens, contri-
buindo, portanto, para a redução de danos à saúde, proporcionando ainda em 
uma melhor compreensão do que é sexualidade, quais os aspectos reproduti-
vos e como vivenciá-la de forma segura e integral (NASCIMENTO et al., 
2018; NOGUEIRA et al., 2017).

A temática sexualidade é uma das que mais geram preconceitos e tabus 
dentro de qualquer meio social, quando se refere à sua discussão, e quando 
inserida no convívio de jovens. É possível distinguir que existe uma fragilidade 
diante do repasse de informações entre os próprios jovens, sendo muitas vezes 
colhidas com pessoas/meios inapropriados, gerando assim uma cadeia de de-
sinformações (ALVES et al., 2017).

Constata-se que existe uma maior liberdade de expressão e um diálogo acei-
tável com grupos de amigos, já que geralmente são os que atuam como os forne-
cedores de informações empíricas sobre o assunto. Isso decorre da troca de 
ideias, por estarem inseridos num mesmo grupo social, no qual há a semelhança 
da mesma linguagem, acessibilidade e a praticidade e liberdade em conversar 
abertamente com os amigos, fazendo uma ressalva ainda para a confiança sinc-
rética uns nos outros (ALMEIDA et al., 2017; HERNÁNDEZ et al., 2016).

O presente estudo revelou que a maioria dos participantes desta pesquisa 
afirmou que o seu curso não desenvolve atividades ou ações referentes à temá-
tica em questão. Diante disso, destaca-se que esse público carece de incentivo 
e maiores esclarecimentos para que possam desenvolver todas as vertentes da 
sua sexualidade e reprodução de forma saudável, tendo como consequência a 
redução de danos à saúde. A universidade tem papel estratégico nesse sentido, 
ao despenhar a possibilidade de transformação dessa realidade, almejando a 
possível modificação no comportamento dos universitários, mediante ações 
que os sensibilizem sobre a importância de ações que primem pelo cuidado à 
sua saúde (ALVES et al., 2017; KEBEDE; MOLLA; GERENSEA, 2018).
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Borges et al. (2015) e Kebede, Molla e Gerensea (2018) trazem a importân-
cia do papel da universidade no que tange à percepção de prováveis situações 
em que o jovem universitário vivencia no período academicista, haja vista a 
prevalência de jovens adultos nesse âmbito. A universidade deve desenvolver 
um papel educador, pois ela é vista como uma instância não apenas formado-
ra, mas também promotora de saúde.

É de suma importância que cada indivíduo possa conhecer-se, pois estará 
diretamente ligado à forma de satisfação perante a sua própria sexualidade. 
Este, muitas vezes, deixa de lado esse quesito e não se é dada a devida impor-
tância, em virtude da expressão da forma consciente e autônoma de sua sexua-
lidade, já que cada indivíduo deve expressar sua personalidade dentro das ati-
vidades que concernem ao assunto em questão (HERNÁNDEZ et al., 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

A partir de toda trajetória deste capítulo, pôde-se avaliar o quão meticuloso 
e relevante é o estudo da sexualidade e reprodução como um todo, levando em 
consideração toda sua dimensão dentro da esfera sociocultural, e ainda sua 
complexidade para a promoção da saúde nos dias atuais.

Diante dos resultados elencados, apresentados e corroborados à luz da lite-
ratura, constata-se que esse assunto ainda está longe de ser ao menos aceito pela 
sociedade, uma vez que a temática em questão é associada, na maioria das ve-
zes, com a prática sexual indiscriminada; todavia, sabe-se que o tópico percorre 
muitos segmentos para além da prática sexual propriamente dita.

É indiscutível que há de fato uma carência de conhecimento sobre esse com-
plexo que é a sexualidade, partindo muitas vezes da ignorância da própria so-
ciedade por não achar pertinente abordar esse tema em instituições formado-
ras, como escolas primárias e secundárias, coalescendo com decisões 
equivocadas de parlamentares, conforme cenário político atual no Brasil.

Desse modo, os resultados apresentados por esse estudo evidenciam a necessi-
dade de se abordar e instruir sobre a sexualidade saudável, isso pois, quando se há 
a consciência do repasse de informações coerentes e que elas estão sendo fixadas 
pelo público alvo, muitos problemas são evitados ou no mínimo reduzidos.

A saúde sexual e reprodutiva é um tema que gera uma gama de discussões e 
se sugere que sejam realizadas mais investigações quanto ao contexto universi-
tário, com o intuito de uma melhor compreensão das interfaces que permeiam 
a vida do jovem e percepção acerca da reprodução e sexualidade nesse contexto.
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No âmbito do Sistema Único de Saúde, as evidências deste trabalho nos 
remetem à necessidade de articulação entre o sistema educacional e de saúde 
para abordar temáticas referentes à saúde sexual e reprodutiva no contexto das 
escolas e universidades, sendo este um direito dos jovens e adolescentes. Tais 
direitos fortalecem a autonomia e o empoderamento dos indivíduos, além de 
contribuir para implementação de estratégias que primem pela ampliação do 
cuidado, tendo em vista a integralidade desse público, posto que a exposição 
desses jovens às práticas de riscos apresenta consequências que inferem desde 
a saúde até os contextos social e econômico.

Em suma, este capítulo oferece ao leitor o estímulo em desenvolver um olhar 
crítico sobre essa questão, que já se configura como problema de saúde pública, 
levando em consideração os altos índices de pessoas contaminadas pelo vírus 
HIV, Aids, infecções sexualmente transmissíveis, gravidez não planejada na ado-
lescência, dentre diversos outros pontos que desencadeiam adversidades à vida.
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CAPÍTULO 17
A ÓTICA DA GESTANTE ACERCA DOS ENTRAVES 

DO ACESSO AO PRÉ-NATAL 

Vanderlânia Macêdo Coêlho Marques 

Joíce Fabricio de Souza

Ana Paula Agostinho Alencar

INTRODUÇÃO

A assistência pré-natal é compreendida como um conjunto de cuidados e 
procedimentos que visam à preservação da saúde da gestante e do concepto, 
assegurando o acompanhamento gestacional, caracterizado por mudanças fí-
sicas e emocionais, vivenciados de forma singular por cada gestante. Dessa 
forma, o pré-natal representa uma oportunidade para as mulheres receberem 
uma assistência que lhes garanta a qualidade de vida no período gravídico 
(SILVA et al, 2018).

No Brasil, o pré-natal alcançou cobertura praticamente universal. Porém, 
ainda persistem desigualdades no acesso ao cuidado adequado, limitando o 
potencial de reverter os indicadores de morte materna, neonatal e perinatal 
observados no país. Estratégias são desenvolvidas para redução desses índices, 
por meio de programas voltados sobretudo para as populações menos favore-
cidas, com o objetivo de facilitar o ingresso precoce ao pré-natal e o contato 
com os serviços de saúde, garantindo a realização de um cuidado efetivo. Um 
dos grandes desafios é a ampliação do acesso à Atenção Primária à Saúde 
(APS) para realização das consultas, reduzindo os riscos para o binômio mãe 
e filho (NUNES et al, 2016).

Contudo, apesar da oferta das consultas de pré-natal, ainda é observada uma 
baixa qualidade da atenção à gestante, sendo vários os fatores que desencadeiam essa 
problemática, dentre eles: o não cumprimento do mínimo de consultas preconizado 
pelo Programa de Humanização do Pré Natal e Nascimento (PHPN); a não adesão 
ao pré-natal; reduzido conhecimento das gestantes, influenciado por questões socio-
culturais, dificuldades no acesso até à unidade de saúde, com destaque para as regiões 
Norte e Nordeste do Brasil. Com isso, fragiliza-se o processo, favorecendo um desfe-
cho problemático no âmbito da saúde pública (MÁRIO et al, 2019).

Doi: 10.35260/87429199p.244-257.2020
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Para uma efetiva realização da assistência  ao pré-natal, existem critérios es-
tabelecidos pelas políticas e programas nos manuais e protocolos a serem segui-
dos pelos profissionais, os quais consistem no exame físico da gestação, investi-
gação dos antecedentes gineco-obstétricos, história de comorbidades, fatores 
socioeconômicos, reconhecimento das fragilidades apresentadas pelas gestantes 
no momento da consulta, escuta qualificada, orientação sobre suas dúvidas e 
anseios, incentivo na desconstrução de mitos impostos culturalmente, junta-
mente com as orientações abordadas pela equipe multiprofissional, auxiliando a 
gestante a sentir-se mais segura e preparada para reconhecer as mudanças bioló-
gicas e psicológicas durante o período gestacional (ROCHA et al., 2017).

O papel do profissional é imprescindível para o desfecho da qualidade as-
sistencial no pré-natal. Dessa forma, entendemos que o momento da consulta 
é essencial para aproximar ou afastar a mulher que procura aquele serviço de 
saúde. Durante a gestação a mulher sente-se mais fragilizada em decorrência 
das mudanças biopsíquicas, que as acompanham (SILVA et al., 2019). 

Com base no mesmo autor, a procura pela consulta permeia uma série de 
questões, como: expectativa em relação ao profissional que irá acolhê-la; se as 
suas dúvidas serão pertinentes, uma vez que muitas carregam a forte tradição 
cultural passada de mãe para filha; falta de apoio por parte do cônjuge; medo e 
dúvidas sobre o momento do parto, dentre outros. Toda essa conjuntura é de-
safiadora para os profissionais, cabendo-lhes aprimorar suas práticas por meio 
de uma constante educação em saúde, procurando entender a gestante com 
um olhar clínico respeitoso, único e holístico ao mesmo tempo.

Considerando a importância ímpar que o pré-natal tem para assegurar um 
desenvolvimento gestacional saudável, bem como reduzir os índices de morbi-
mortalidade materna e fetal, objetivou-se com este estudo compreender os proble-
mas enfrentados pelas gestantes em relação ao acesso às consultas do pré-natal.

MÉTODO

O estudo trata de uma Revisão Integrativa da Literatura, por meio da suma-
rização dos resultados obtidos das pesquisas que englobam a temática, consti-
tuindo-se de maneira sistemática, ampla e ordenada. Provê de informações 
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mais abrangentes conforme a problemática, estabelecendo assim um corpo de 
conhecimento (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014).

Este estudo percorre por seis etapas distintas: identificação do tema e seleção 
da hipótese ou questão de pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e 
exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; definição das informa-
ções a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos; ava-
liação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados; e apresentação da re-
visão/síntese do conhecimento (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

Na primeira etapa identificou-se a questão norteadora do tema: Quais os pro-
blemas enfrentados pelas gestantes em relação ao acesso às consultas do pré-natal 
de acordo com a literatura? Na segunda etapa estabeleceram-se as palavras-chave 
de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) Cuidado pré-natal, 
Acesso aos serviços de saúde, Atenção Primária à Saúde, Cuidado de enfermagem, 
Garantia da qualidade dos cuidados de saúde. No quadro a seguir temos os descri-
tores e a quantidade de artigos encontrados em cada base de dados.

Quadro 1 – Quantitativo de artigos em cada base de dados de acordo com as Palavras-Chave, 
Fortaleza - Ceará, Brasil, 2020

Descritores LILACS SCIELO BVS

Cuidado pré-natal AND Atenção Primária à Saúde 
AND Acesso aos Serviços de Saúde 20 06 18

Pré-natal AND Cuidados de Enfermagem AND 
atenção Primária à Saúde 16 18 20

Total: 36 24 38

Fonte: Autoria própria, 2020.

Na terceira etapa, como critérios de inclusão, foram utilizados artigos de 

periódicos disponíveis na íntegra e publicados em português (Brasil) que 

abordassem a temática, em nível nacional, nos anos de publicação referente ao 

período de 2015 a 2019. Optou-se por excluir literatura cinzenta, monografias, 

dissertações, teses, artigos que não abordassem a temática por título, resumo e 

texto na íntegra, assim como artigos em periódicos não gratuitos.

Durante a quarta etapa, a pesquisa subsidiou-se por meio do levantamento bi-
bliográfico eletrônico na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online – (SciELO) e Biblioteca Vir-
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tual em Saúde (BVS), realizada no período de fevereiro a março de 2020 de fevereiro. 

Na quinta etapa categorizaram-se os estudos mediante tabela contendo os artigos 

por título, ano, país, autores, periódico, tipo de estudo e base de dados, enquanto a 

sexta etapa foi composta da análise dos dados extraídos e interpretação dos resultados.

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, e inclusão de filtros na 

seleção dos artigos nas bases de dados no decorrer da busca, foram encontra-

dos os seguintes resultados demonstrados no quadro 2: 

Quadro 2 – Quantitativo de artigos encontrados após inclusão dos critérios elegíveis, 
Fortaleza, Ceará, Brasil, 2020

Bases de dados Quantidade de artigos  

LILACS 3

BVS 3

SCIELO 4

TOTAL 10

Fonte: Autoria própria, 2020.

RESULTADOS

Durante o levantamento das publicações, foram utilizados descritores con-

trolados extraídos do DeCS, perfazendo um total de 98 artigos. Após a aplica-

ção dos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, período do estudo, te-

mática, idioma, tipo de estudo, leitura completa dos artigos, resumo, a amostra 

final contou com um total de 10 artigos.

Quadro 3 – Caracterização dos artigos encontrados de acordo com o título, ano e país, 
autores, periódico, método e base de dados, Fortaleza, Ceará, Brasil, 2020

N Título Ano Autores Periódico Objetivo Tipo de estu-
do

Base de 
dados

1

Atenção ao 
pré-natal de 
gestantes de 
risco e fatores 
associados 
no Município 
de São Paulo, 
Brasil

2019 SANINE 
et al.

Caderno de 
Saúde Públi-
ca
Revista Onli-
ne Cuidado é 
Fundamental

Avaliar a atenção 
ao pré-natal de 
gestantes de alto 
risco e a identifi-
cação de fatores 
associados, no 
Município de São 
Paulo, Brasil

Pesquisa 
avaliativa, 
com base em 
inquérito

BVS
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2

Qualidade da 
atenção 
pré-natal na 
rede básica 
de saúde do 
Brasil: indi-
cadores e 
desigualda-
des sociais

2017
TOMASI 
et al.

Caderno de 
Saúde Públi-
ca

Descrever indica-
dores de qualida-
de da atenção 
pré-natal no 
Brasil no âmbito 
do Programa de 
Melhoria do 
Acesso e da Qua-
lidade (PMAQ-
-AB)

Estudo trans-
versal

BVS

3

Acesso e 
qualidade da 
atenção 
pré-natal na 
Estratégia 
Saúde da 
Família: 
infraestrutu-
ra, cuidado e 
gestão

2018 GUIMA-
RAES et 
al.

Caderno de 
Saúde Públi-
ca

Investigação do 
acesso e da quali-
dade do cuidado 
pré-natal na 
Estratégia Saúde 
da Família no 
Brasil e na Região 
Norte

Estudo trans-
versal, avalia-
tivo de tipo 
normativo, 
derivado do 
componente 
de avaliação 
externa do 
segundo ciclo 
do PMAQ-
-AB

BVS

4

A humaniza-
ção do cuida-
do pré-natal 
na perspecti-
va valorativa 
das mulheres 
gestantes

2018 SILVA et 
al.

Revista on 
line de Pes-
quisa: Cuida-
do é funda-
mental

Identificar e 
analisar os valo-
res expressos nos 
discursos das 
mulheres/gestan-
tes acompanha-
das no Programa 
de Pré-Natal, a 
respeito da assis-
tência recebida

Estudo feno-
menológico, 
realizado com 
base na valo-
rização dos 
dados subjeti-
vos das mu-
lheres gestan-
tes, em uma 
abordagem 
qualitativa

LILACS

5

Grupo de 
gestantes 
adolescentes: 
contribuições 
para o cuida-
do no pré-
-natal

2016 QUEI-
ROZ et 
al.

Revista Gaú-
cha de Enfer-
magem

Descrever as 
mudanças no 
cuidado de enfer-
magem no pré-
-natal após a 
implementação 
do grupo de 
gestantes adoles-
centes norteado 
pelas expectativas 
e experiências de 
adolescentes 
grávidas.

Trata-se de 
um estudo 
descritivo de 
abordagem 
qualitativa 
realizado em 
Unidade de 
Atenção 
Primária à 
Saúde (UAPS) 
do município 
de Fortaleza, 
Ceará

LILACS

6

Cuidado 
pré-natal e 
cultura: uma 
interface na 
atuação da 
enfermagem

2015 ALVES et 
al.

Escola Anna 
Nery Revista 
de Enferma-
gem

Conhecer as 
práticas de cuida-
do e os valores 
culturais de en-
fermeiras ao 
assistir à gestante.

Trata-se de 
uma etnoen-
fermagem 
realizada com 
cinco enfer-
meiras que 
atuam em 
pré-natal de 
baixo risco.

LILACS
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7
Percepções 
de gestantes 
acerca do 
cuidado 
pré-natal na 
atenção 
primária à 
saúde

2019 LIVRA-
MENTO 
et al.

Revista Gaú-
cha de Enfer-
magem

Compreender as 
percepções das 
gestantes acerca 
do cuidado rece-
bido durante o 
pré-natal, no 
âmbito da aten-
ção primária à 
saúde.

Estudo quali-
tativo, basea-
do na Groun-
ded Theory

SCIE-
LO

8

Avaliação do 
cuidado 
pré-natal na 
atenção 
primária a 
saúde na 
percepção da 
gestante

2018 PRU-
DÊNCIO; 
MAME-
DE

Revista Gaú-
cha de Enfer-
magem

Avaliar o cuidado 
pré-natal na 
Atenção Primária 
a Saúde na per-
cepção da gestan-
te

Estudo trans-
versal

SCIE-
LO

09
Pré-natal: 
preparo para 
o parto na 
atenção 
primária à 
saúde no sul 
do Brasil

2017 GON-
ÇALVES 
et al.

Revista Gaú-
cha de Enfer-
magem

Avaliar a relação 
entre assistência 
pré-natal e orien-
tações para o 
parto na Atenção 
Primária à Saúde

Estudo trans-
versal analíti-
co aninhado a 
uma corte 
prospectiva

SCIE-
LO

10
O Sistema 
Único de 
Saúde que dá 
certo”: ações 
de humani-
zação no 
pré-natal

2015 BARRE-
TO et al.

Revista Gaú-
cha de Enfer-
magem

Entender como 
ocorre a aproxi-
mação dos pres-
supostos de hu-
manização das 
políticas públicas 
e dos programas 
de saúde propos-
tos pelo Ministé-
rio da Saúde na 
práxis da atenção 
pré-natal de risco 
habitual

Estudo des-
critivo explo-
ratório, com 
abordagem 
qualitativa

SCIE-
LO

Fonte: Autoria própria, 2020.

DISCUSSÃO

O estudo realizado por Sanine et al. (2019) evidenciou a importância de ser-
viços organizados segundo o modelo da Unidade de Saúde da Família (USF), 
haja vista que esse modelo ainda apresenta fragilidades. Destacam-se importan-
tes questões que influenciam nesse resultado, como as vulnerabilidades indivi-
duais das gestantes, especialmente em não ter a cor da pele branca, e fragilidades 
identificadas no percurso das gestantes a APS à AE, em particular, relacionada 
ao reduzido número de visita domiciliar.

Corroborando com os estudos de Sanine et al. (2019), Tomasi et al. (2017) 
também abordam em seus achados sobre indicadores de qualidade da atenção 



250

Entrelaces do SUS 

pré-natal que apenas 15% das entrevistadas receberam atenção pré-natal ade-
quada, considerando-se todas as ações preconizadas, sendo significativamente 
maior a proporção de completude da atenção em gestantes com mais idade, de 
maior renda, de cor branca, na região Sudeste do Brasil, nos municípios com 
mais de 300 mil habitantes e com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no 
quartil superior. Persistem desigualdades sociais e individuais que podem ser 
objeto de ações de qualificação dos processos de trabalho das equipes.

Como demonstrado acima, os autores apontam falhas no quesito qualidade 
no pré-natal, uma vez que essa assistência não se torna equânime, divergindo do 
que é proposto pelos princípios doutrinários do SUS. Dessa forma, torna-se evi-
dente que há segregação no cuidado ofertado e que este ainda se contradiz com 
a legislação, uma vez que é levado em consideração maior poder aquisitivo e 
menor vulnerabilidade social, desencadeando muitas vezes em maiores proble-
mas para o binômio mãe e filho, como: início tardio do pré-natal, dificuldade no 
acesso às primeiras consultas, falta de informação sobre a gestação, levando a 
fragilidades na hora do parto, por não se encontrar identificada a maternidade 
de referência, causando desgaste físico e emocional nas gestantes.

Em seu estudo, Guimarães et al. (2018) fazem uma investigação do acesso e 
da qualidade do cuidado pré-natal na ESF, de uma forma ampla, evidenciando 
algumas regiões do Brasil, sobretudo a região Norte, mediante avaliação de as-
pectos de infraestrutura nas unidades de saúde, da gestão e oferta do cuidado 
prestado pelas equipes, sob o prisma das desigualdades regionais e estaduais. Os 
autores apontam em seus resultados importantes dificuldades organizacionais, 
tanto no acesso quanto na qualidade do cuidado ofertado pelas equipes de saú-
de, além de uma evidente insuficiência das ações de gestão voltadas ao aprimo-
ramento do acesso e da qualidade do cuidado pré-natal.

É notório, por meio da abordagem elencada, que o pré-natal, para ser efetivo e 
de qualidade, necessita de um aparato em vários seguimentos, como infraestrutura 
local adequada, com aparato tecnológico de baixa ou média densidade, e oferta de 
equipe multiprofissional, com objetivo único de prestar uma assistência de quali-
dade adequada à mulher nesse momento de tantos anseios e incertezas. É necessá-
ria uma gestão que estabeleça soluções por análise observacional, criação de pro-
gramas, implementação e avaliação dos serviços ofertados, objetivando uma 
satisfação para usuárias e redução na morbimortalidade materna e fetal.
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Ao contemplarmos a valorização do pré-natal, partindo para a ótica da escu-
ta, Silva et al. (2018) identificam e analisam os valores expressivos nos discursos 
das mulheres acompanhadas no pré-natal sobre a assistência recebida, concluin-
do que o acolhimento e a humanização no cuidado durante o pré-natal são valo-
res vitais e afetivos, abrindo caminhos para refletir sobre uma assistência direcio-
nada às necessidades específicas de cada mulher, valorizando a singularidade.

Saindo de uma perspectiva mais organizacional do cuidado para uma abor-
dagem mais centrada na pessoa, os autores abordam o cuidado no pré-natal 
direcionado para a escuta e compreensão das experiências emocionais elenca-
das pelas gestantes durante as consultas, uma vez que essas mulheres carregam 
diversos sentimentos durante esse período gestacional. É imprescindível que 
haja, por parte dos profissionais, uma atenção especial nesse momento singu-
lar na vida de cada mulher, já que muitas buscam no momento da consulta 
manter uma relação de confiança com o profissional, e que os anseios e dúvi-
das sejam respeitados e sanados. Contudo, ainda é forte a presença do modelo 
biomédico e reducionista no campo da saúde.

Queiroz et al. (2016) concordam com Silva et al. (2018), quando enfatizam 
a contribuição da experiência da escuta com um grupo de gestantes adolescen-
tes, cujas considerações e sugestões contribuíram para nortear o enfermeiro 
no desenvolvimento de estratégias de cuidados e efetivar o momento de apoio 
às adolescentes grávidas na atenção básica.

Diante da premissa, fica evidente que o vínculo entre profissional e usuário se 
estabelece a partir da escuta e valorização do pensamento mútuo, priorizando as 
necessidades de cada gestante, favorecendo ao profissional enfermeiro melhorar 
a sua conduta na assistência, uma vez que muitas dúvidas irão surgir ao longo do 
período gravídico, dentre elas questionamentos em relação às mudanças no cor-
po, cuidado com o recém-nascido, amamentação, entre outras. As informações 
compartilhadas também em atividades grupais estabelecem uma liberdade entre 
os pares, favorecendo um conhecimento coletivo, mais didático e efetivo.

Alves et al. (2015) destacam que promover o cuidado permeado pela cultu-
ra é uma interface necessária na enfermagem, uma vez que, por meio do reco-
nhecimento do contexto sociocultural da gestação, identificam-se os caminhos 
para que o cuidado culturalmente congruente seja realizado.
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 Silva et al. (2018) abordam que o cuidado deve ser pautado na singularida-
de de cada gestante, uma vez que estas carregam consigo seus valores atrelados 
a sua cultura, crenças, conhecimento empírico, cabendo ao profissional respei-
tá-las, uma vez que essa valorização dos saberes trazidos pelas gestantes cola-
bora para a desconstrução do paradigma voltado para práticas mecanicistas, 
escuta sem envolvimento ainda muito presentes na assistência, favorecendo ao 
profissional enfermeiro buscar mudanças na forma de atuação da sua promo-
ção do cuidado.

Mediante o estudo de Livramento et al. (2019), foi possível compreender a 
percepção das gestantes em relação ao cuidado recebido durante o pré-natal 
no âmbito da APS, identificando elementos que podem promover ou reduzir a 
satisfação materna no pré-natal. Os achados mostraram que a assistência ofer-
tada no pré-natal foi, em sua maioria, satisfatória para as gestantes. Porém, elas 
associaram a qualidade da assistência ao modo como foram tratadas, ou seja, 
ao acolhimento que receberam, e não à atenção integral oferecida durante o 
período gestacional.

Como demonstrado acima, as gestantes associam a qualidade do cuidado 
ao modo como são acolhidas pelos profissionais nas unidades de saúde. Vários 
elementos estão envolvidos nessa condição de cuidado, a valorização das quei-
xas, o esclarecimento das dúvidas em relação ao período gestacional e puerpe-
ral, em especial se essa gestante for primípara. Muitas vezes, esse olhar amplo 
ganha maior credibilidade por parte da gestante, o olhar atento, resolutivo e 
respeitoso supera o tocar insensível em muitas situações.

O estudo descrito por Prudêncio e Mamede (2018) avaliaram o cuidado 
pré-natal na APS, na percepção da gestante, analisando os domínios expecta-
tiva e satisfação em relação ao cuidado recebido durante as consultas na Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) e Unidade Saúde da Família (USF). A constatação 
da baixa expectativa e o alto nível de satisfação das gestantes em relação ao 
cuidado pré-natal prestados em ambos os serviços demonstra a similaridade 
no oferecimento do cuidado pré-natal. Em relação aos serviços públicos de 
saúde avaliados, USF e UBS, foi identificado predomínio de baixa expectativa 
para UBS, com 218 (73,2%), e para USF, com 61 (77,2%), além de predomínio 
de alto nível de satisfação das gestantes, identificado por 170 (57,1%) dos regis-
tros para UBS e 50 (63,3%) para USF.

De acordo com os domínios apresentados pelas autoras, constata-se que há 
divergência nas opiniões apresentadas pelas gestantes, evidenciando o predo-
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mínio da baixa expectativa no âmbito da UBS, que pode estar relacionado ao 
cuidado mais centrado no modelo biológico e que a assistência torna-se mais 
vulnerável nesse segmento da saúde, uma vez que não dispõe da obrigatorie-
dade da presença do Agente Comunitário de Saúde (ACS), implicando na re-
dução do vínculo entre usuários e unidade de saúde, ficando escasso o acom-
panhamento longitudinal. No tocante ao domínio satisfação, este pode 
encontrar-se atrelado às experiências vividas por essas mulheres nas unidades 
de saúde, sendo considerado fator positivo para estímulo à busca pela conti-
nuidade do pré-natal.

Pode-se observar, no estudo de Gonçalves et al.  (2017), a relação entre as-
sistência pré-natal e orientações para o parto na APS, o qual aponta que, apesar 
da oferta ideal do número de consultas, a qualidade do cuidado foi classificada 
como intermediária ou inadequada, e evidenciou-se acesso precário a orienta-
ções para o parto durante o pré-natal.

O estudo discorre sobre fragilidades na qualidade do cuidado, concordan-
do com Prudêncio e Mamede (2018), ao abordar que as expectativas em rela-
ção ao pré-natal torna-se fragmentado por diversas causas, dentre as quais se 
destacam: o difícil acesso para início das consultas, falha no número destas, 
carência de orientações sobre o parto e puerpério – haja vista que  o final da 
gestação é considerado o período em que se concentra a maior probabilidade 
de intercorrências obstétricas, devendo, no último trimestre, ser acompanha-
do com mais frequência no serviço de pré-natal, finalizando-o somente quan-
do a gestante for admitida na maternidade para o parto. Outro agravante é o 
maior intervalo entre a última consulta pré-natal e o parto, pois as gestantes 
ficam limitadas a poucas informações a respeito do local do parto. Todos esses 
agravos contribuem para uma insatisfação na assistência à gestante.

Por meio do estudo de Barreto et al. (2015), foi possível entender como ocor-
re a aproximação dos pressupostos de humanização das políticas públicas e dos 
programas de saúde propostos pelo Ministério da Saúde nas práxis da atenção 
pré-natal de risco habitual. Para que haja a aproximação de uma atenção huma-
nizada, é necessário um olhar ampliado frente às singularidades das mulheres.

O cuidado e a humanização não podem ser vistos como práticas dissocia-
das, desta feita, não poderá contrariar o que se encontra estabelecido na Polí-
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tica Nacional de Humanização (PNH). No entanto, o pré-natal ainda é carac-
terizado por procedimentos e rotinas, que são necessárias, mas que, ao mesmo 
tempo, colocam em segundo plano o compartilhamento de conhecimentos e 
experiências das mulheres, fragilizando o protagonismo no cuidado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

O estudo buscou contribuir para o entendimento dos desafios existentes para 
a qualificação da atenção ao pré-natal, sobretudo, quando nos reportamos ao 
acesso, quesito este tão discutido pelas políticas públicas, mas ainda fragilizado 
por inúmeros motivos, como elencados neste estudo. Como já evidenciado, há 
uma busca pela qualificação da atenção ao pré-natal, contudo, a realidade abor-
dada na literatura nos mostra que há um distanciamento das propostas estabele-
cidas pelas políticas de proteção à gestante. 

Essas problemáticas são atribuídas a diversas causas, desde a fragilidade na 
gestão, estruturas físicas inadequadas, desigualdades regionais, iniquidades so-
ciais, à forte presença cultural hereditária carregadas pelas gestantes. Além disso, 
destaca-se a fragilidade no acolhimento por parte dos profissionais, reduzindo o 
protagonismo feminino, considerando a gestante como um ser meramente pas-
sivo, guiadas por informações que, na sua maioria, não são compreendidas sobre 
a gestação ou, ainda, pela sua ausência, dependendo do profissional que a acolhe. 

A pesquisa encontrou limitações por não dispor de uma quantidade considerável 
de estudos que abordassem a temática do acesso ao pré-natal, uma vez que os estudos 
se encontram direcionados para o enfoque da humanização durante o pré-natal.

Sugere-se que a temática qualidade do acesso ao pré-natal continue sendo 
estudada em novas pesquisas, e que haja melhorias no acesso e nas intervenções, 
priorizando o protagonismo da gestante durante todo seu ciclo gravídico.

Ete estudo vislumbra a necessidade de remodelagem do acesso ao pré-natal, 
tendo em vista o enaltecimento dos princípios doutrinários e organizativos do 
Sistema Único de Saúde, visto que a gestante deve receber um atendimento reso-
lutivo, universal, equânime e integral, com vistas a preservar a autonomia, o 
empoderamento e o protagonismo social. Dessa forma, este estudo visa contri-
buir com olhar cirúrgico para o acesso à gestante ao pré-natal de risco habitual.
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INTRODUÇÃO

A redução da morbimortalidade materna e neonatal está fundamentada na 
qualidade dos cuidados ofertados durante o período gravídico-puerperal, as-
sociados à perspectiva da promoção da saúde. A Rede Cegonha, normatizada 
pela Portaria nº 1.459 de 24 de junho de 2011 do Ministério da Saúde do Brasil, 
tem como finalidade ampliar o acesso e aperfeiçoar a qualidade do cuidado, 
desde o pré-natal, assistência ao parto e puerpério, até a criança com 24 meses 
de vida. Desse modo, a melhoria da saúde materno-infantil concretiza-se 
como objetivo premente dos órgãos governamentais do país (BRASIL, 2011; 
TOMASI et al., 2017).

A qualidade da assistência, conceito difundido por Avedis Donabedian na 
década de 1960, século XX, abrange que os sistemas devem ser ponderados em 
três campos: 1) Estrutura - todos os fatores que afetam o cenário em que os 
cuidados são oferecidos; 2) Processo - práticas adotadas pelos diversos profis-
sionais; e 3) Resultado - os efeitos da prática no paciente (DONABEDIAN, 
2003). Dessa forma, infere-se que a avaliação da qualidade da assistência não é 
fundamentada somente na apreciação dos resultados ou implicações de uma 
falha na prática clínica, ou seja, é um processo contínuo (MARCOLIN, 2015).

A importância da avaliação da qualidade do processo de assistência é 
imprescindível e faz-se necessária a comparação dos procedimentos utilizados 
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na assistência com normas e recomendações científicas consideradas padrão-
ouro internacional (RAVEN et al., 2011).

A atenção pré-natal visa contribuir para a redução da morbimortalidade ma-
terna e infantil, haja vista que um pré-natal de qualidade deve desenvolver ações 
resolutivas e acolhedoras para as gestantes na rede de atenção básica, bem como 
coordenar e facilitar o acesso oportuno a todos os níveis. Apesar disso, delineia-
-se uma baixa qualidade da assistência pré-natal na atenção primária, com a 
persistência de desigualdades regionais e sociodemográficas em três quesitos: 
acesso, resolutividade e desfecho da atenção (GUIMARÃES et al., 2018).

O Quality Maternal and Newborn Care (QMNC) é um modelo de atenção 
construído internacionalmente a partir de uma estrutura conceitual e emprega a 
melhor evidência disponível para avaliação das práticas e cuidados efetivos que as 
mulheres e recém-nascidos necessitam, haja vista que a sua construção foi realiza-
da mediante a exaustiva análise das evidências disponíveis. Os componentes es-
senciais considerados são as práticas eficazes, a organização da assistência, a filoso-
fia e os valores dos prestadores de cuidados que trabalham no sistema de saúde, 
bem como as características destes profissionais (RENFREW et al., 2014).

Dessa forma, torna-se fundamental a compreensão das evidências acerca das 
intervenções que priorizam um “padrão ouro” clínico, de cuidados de qualidade 
interpessoal e contextual, com o desígnio de melhorar a saúde e a sobrevivência 
de mulheres e neonatos. Nesse sentido, a avaliação das práticas obstétricas de-
sempenhadas no cuidado pré-natal mediante os pressupostos do QMNC é rele-
vante, tendo em vista que este se constitui como um arcabouço teórico-concei-
tual construído com base nas melhores evidências científicas disponíveis para 
mensuração da qualidade do cuidado materno e neonatal (RENFREW et al., 
2014). Diante disso, o estudo objetivou avaliar a qualidade da assistência pré-na-
tal no interior do Ceará segundo o Quality Maternal and Newborn Care.

MÉTODO

Estudo avaliativo, quantitativo, realizado entre os meses de outubro a 
dezembro de 2016, com puérperas admitidas na enfermaria obstétrica de uma 
Maternidade Pública de referência em Iguatu, Ceará, município polo da 18ª 
Região de Saúde do Estado do Ceará, composta por 10 municípios. Essa 
instituição é vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e credenciada pela 
Rede Cegonha, bem como sua ambiência obstétrica foi reformada e encontra-
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se em pleno funcionamento desde fevereiro de 2016, com melhoria na estrutura 
física e prestação de serviços diversos no âmbito materno-infantil.

A amostra totalizou 92 participantes que englobavam os critérios de 
inclusão adotados: residir nos municípios que compõem a 18ª Região de 
Saúde; ter realizado no mínimo seis consultas de pré-natal; estar internada na 
enfermaria obstétrica com recém-nascido vivo. Foram excluídas as puérperas 
que apresentaram alguma limitação de comunicação e/ou que não estavam em 
condições clínicas/emocionais para participar da pesquisa.

É válido destacar que a opção pelo critério de inclusão “ter realizado no 
mínimo seis consultas de pré-natal” foi embasada no critério definido pelo 
Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), pelo Ministé-
rio da Saúde, o qual preconiza os parâmetros mínimos para uma adequada 
assistência pré-natal para gestantes de baixo risco e vem sendo referenciado 
amplamente nos estudos avaliativos (DOMINGUES et al., 2015).

Em continuidade, o instrumento de coleta constituiu-se de um roteiro ela-
borado com base na literatura especializada, abordando inicialmente a carac-
terização das participantes e, em seguida, o primeiro componente de avaliação 
do modelo, intitulado categorias práticas. Esse componente divide-se ainda 
em dois subeixos abordados nesse estudo: a) Educação, Informação e Promo-
ção da Saúde; e b) Avaliação, Triagem e Planejamento do Cuidado (RENFREW 
et al., 2014; BRASIL, 2012).

Com o intuito de conferir maior credibilidade ao instrumento de coleta, foi 
realizada uma avaliação quanto à aparência e conteúdo, por cinco juízes com 
expertise na área de saúde materna e/ou neonatal, já que este tipo de validação 
determinará se o conteúdo do instrumento explora, efetivamente, os requisitos 
para mensuração do fenômeno investigado. Assim, o instrumento foi analisa-
do pelos especialistas que avaliaram a sua clareza, compreensão e pertinência 
das assertivas. Em continuidade, após o retorno dos instrumentos, sugestões 
de pequenos ajustes semânticos na construção dos itens foram realizadas e 
acatadas, sem que fossem necessárias modificações significativas.

Optou-se pela obtenção das informações contidas nos prontuários das 
puérperas associada à entrevista, conferindo maior credibilidade dos resulta-
dos. A pesquisa nos prontuários das participantes englobava as seguintes va-
riáveis: quantitativo de consultas pré-natais, profissionais responsáveis pela 
realização do pré-natal, número de consultas realizadas por profissional, pro-



261

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E A 
IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA NO INTERIOR DO CEARÁ 

À LUZ DOQUALITY MATERNAL AND NEWBORN CARE

fissional responsável pelo início do pré-natal, calendário vacinal da gestação 
atual, índice de massa corpórea na primeira consulta, exames realizados du-
rante a gestação e exames com alterações durante a gestação.

Do mesmo modo, as demais variáveis foram obtidas por meio de entrevista, 
realizada durante todos os dias da semana, no leito das participantes ou em am-
biente reservado da clínica, a depender da preferência da puérpera, com uma 
duração, em média, de 40 minutos, sendo realizadas duas entrevistas por turno.

Os dados foram armazenados e processados no Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS), versão 22.0. Calcularam-se as frequências absolutas, 
relativas e média, ao passo que os resultados foram apresentados em forma de 
tabelas e discutidos conforme literatura pertinente.

O estudo seguiu a Resolução N° 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, 
a qual aborda as pesquisas envolvendo seres humanos, obtendo parecer favo-
rável sob o n° 1.646.391, do Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Es-
cola Assis Chateaubriand (MEAC/UFC).

RESULTADOS

No presente estudo, quanto ao perfil das puérperas, a maior parte destas ti-
nha idade entre 20 e 29 anos (52,2%), média de 25,2 anos (± 7,7 anos), sendo que 
a idade mínima correspondeu a 13 anos e a máxima, a 44. Quanto à procedência, 
predominou o município polo da Região Iguatu (56,5%), e pouco mais da meta-
de das mulheres citou a zona rural como local de residência (52,2%).

A escolaridade média foi de 9,4 (±2,7) anos de estudo, com variação entre 
ausência total e 13 anos de estudo, sobressaindo-se a faixa entre 10 e 12 anos 
(47,2%). Com relação ao estado civil, a maioria relatou estar em uma união 
estável (57,3%), e o número médio de coabitantes foi de 4,3 (±1,6). A ocupa-
ção das puérperas foi um dado relevante e que merece atenção, tendo em 
vista que exatamente 50% destas exercem algum tipo de atividade extra lar. 
A renda esteve prioritariamente inferior ou igual a um salário mínimo 
(61,9%). As mulheres se autodeclararam, predominantemente, pardas (72,8) 
e católicas (86,2%). No que se refere aos dados reprodutivos das puérperas, 
quanto ao tipo de gravidez foram únicas (97,8%), eram primíparas (56,5%) e 
houve uma média de 2 (± 1,5) gestações, com mínima de 1 e máxima de 9, 
com média de intervalo interpartal de 6 anos e com início do pré-natal pre-
coce, com média de 12,4 semanas de gestação. 
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A tabela 1 aborda acerca da atenção à saúde da mulher e do neonato, com ên-
fase nas ações preventivas e promocionais da saúde, sob a perspectiva informacio-
nal, orientadora e educativa das práticas desempenhadas pelos profissionais, cor-
respondendo ao primeiro componente das categorias práticas do QMNC.

Tabela 1 – Distribuição das variáveis referentes ao componente educação, informação e 
promoção da saúde das puérperas admitidas no setor obstétrico. Iguatu, CE, Brasil, 2016. (n=92)

Educação, informação e promoção da saúde N %

Planejamento da gestação atual (n=92)

Sim 56 60,9

Não 36 39,1

Participação em atividades educativas ao longo do pré-natal (n=92)

Sim 39 42,4

Não 53 57,6

Profissional responsável pela maior parte das orientações (n=92)

Médico 28 30,4

Enfermeiro 56 60,8

Médico e enfermeiro 7 7,7

ACS 1 1,1

Compreensão das informações fornecidas (n=92)

Sim 89 96,7

Não 3 3,3

Orientações fornecidas durante a gestação (n=92)

Abandono ao tabagismo 38 41,3

Alimentação saudável e o ganho de peso adequado 86 93,5

Aleitamento materno 80 87,0

Sinais de início de trabalho de parto 58 63,0

Benefícios do parto normal 60 65,2

Visita à maternidade de referência 21 22,8

Direito ao acompanhante 54 58,7

Consulta pós-natal à mulher e neonato 33 35,9

Uso de contraceptivos após o parto 23 25,0

Triagem neonatal 63 68,5

Consultas de puericultura 55 59,7

Teste rápido de gravidez no pré-natal (n=92)

Sim 23 25,0

Não 69 75,0

Número de consultas pré-natais realizadas (n=92)

6 a 7 32 34,8

8 a 9 28 30,4
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10 a 11 18 19,6

12 a mais 14 15,2

Profissional que realizou o pré-natal (n=92)

Enfermeiro e médico 87 94,6

Médico somente 3 3,3

Enfermeiro somente 2 2,1

Imunização (n=92)

Adequada 57 62,0

Inadequada 29 31,5

Não registrado 06 6,5

Cálculo do IMC na primeira consulta pré-natal (n=92)

Sim 22 23,9

Não 70 76,1

Procedimentos de rotina durante o pré-natal (n=92)

Suplementação de ácido fólico 87 94,6

Suplementação de sulfato ferroso 88 95,7

Consulta odontológica 35 38,0

Colpocitologia oncótica 18 19,6
Fonte: Pesquisa direta, 2019.

Primordialmente, pode se apreender que 60,9 % (56) das gestações foram 
planejadas. No tocante à participação em atividades educativas ao longo do 
pré-natal, 57,6 % (53) das puérperas afirmaram não participar desses momen-
tos grupais, o que pode influenciar nas baixas taxas de informações quanto à 
visita à maternidade de referência (22,8%), consulta pós-natal à mulher e neo-
nato (35,9%) e importância do uso de contraceptivos após o parto.

Em continuidade, houve um aumento do número de consultas pré-natais rea-
lizadas, com maior prevalência entre seis e nove consultas, com média de 9 (± 2,5) 
consultas, mínima de seis e máxima de 14 consultas. Reitera-se que 96,7 % (89) das 
participantes compreendiam as informações compartilhadas pelos profissionais, 
sendo que 60,4 % (55) das entrevistadas referiram que o enfermeiro foi responsável 
pela maior parte das orientações prestadas ao longo das consultas.

A tabela 2 abrange os procedimentos técnicos avaliativos a serem realizados 
desde o pré-natal ao planejamento de ações que garantam a continuidade do 
cuidado materno-infantil em todos os equipamentos de saúde associados à 
parte logística, diferencial da Rede Cegonha. É relevante delinear que esse 
componente requer uma estruturação da Rede sob os diferentes níveis de 
atenção e, para que isso aconteça, depende da sensibilização dos gestores, 
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técnicos e profissionais de saúde envolvidos na assistência direta ao usuário, 
bem como a sua efetivação depende da disponibilização de insumos, 
capacitação profissional e modificação e/ou adequação de rotinas institucionais. 
Corresponde ao segundo componente das categorias práticas do QMNC.

Tabela 2 – Distribuição das variáveis referentes ao componente avaliação, triagem e planeja-
mento do cuidado das puérperas admitidas no setor obstétrico. Iguatu, CE, Brasil, 2016. (n=92)

Avaliação, triagem e planejamento do cuidado N %

Avaliação
Classificação do Risco da Gravidez (n=92)
Risco habitual 85 92,3

Alto risco 7 7,7

Realização de procedimentos técnicos no pré-natal
Avaliação da PA em todas as consultas 92 100,0

Avaliação da altura uterina em todas as consultas 92 100,0

Avaliação dos movimentos fetais em todas as consultas 90 97,8

Avaliação dos batimentos cardíaco-fetais em todas as consultas 92 100,0

Avaliação das mamas em todas as consultas 32 34,8

Avaliação do edema em todas as consultas 77 83,7

Triagem
Realização de exames no pré-natal*
ABO/Rh 88 95,7

Glicemia de jejum 84 91,3

Teste de tolerância à glicose 14 15,2

Teste rápido para sífilis 41 44,6

Teste rápido para HIV 67 72,8

VDRL 63 68,5

Hepatite C 11 12

HBsAg 54 58,7

Sorologia para toxoplasmose 58 63

Hemoglobina e hematócrito 83 90,2

Urina-EAS 82 89,1

Urinocultura 39 42,4

Coombs indireto 5 5,4

Ultrassonografia Obstétrica (n=92)
Sim 90 97,8

Não 2 2,2

Planejamento do Cuidado
Vinculação à maternidade (n=92)
Sim 66 71,7
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Não 26 28,3

Visita à maternidade durante a gestação (n=92)
Sim 5 5,4

Não 87 94,6

Residência próxima à Unidade Básica de Saúde (n=92)
Sim 63 68,5

Não 29 31,5

Dificuldade de deslocamento para realização do pré-natal (n=92)
Sim 11 12,0

Não 81 88,0

Oferta de transporte sanitário no pré-natal (n=92)
Sim 15 16,3

Não 77 83,7

Residência próxima ao local de realização dos exames (n=92)
Sim 28 30,4

Não 64 69,5

Dificuldade de deslocamento para realização dos exames (n=92)
Sim 18 19,5

Não 74 80,4

Demora na marcação, realização e retorno dos resultados dos exames (n=92)
Sim 41 44,6

Não 51 55,4

Residência próxima à maternidade (n=92)
Sim 18 19,6

Não 74 80,4

Dificuldade de deslocamento para a maternidade (n=92)
Sim 9 9,8

Não 83 90,2

Oferta de transporte sanitário no parto (n=92)
Sim 18 19,6

Não 74 80,4
* Refere-se à realização de ao menos um exame durante a gestação. 

Fonte: Pesquisa direta, 2019.

Quanto ao eixo avaliação, com relação aos procedimentos técnicos execu-
tados ao longo da assistência pré-natal, destaca-se que, apesar de não se carac-
terizar como indicador obrigatório em todas as consultas, faz-se essencial a 
sua realização em momentos chaves, a depender da idade gestacional, para 
verificação de padrões e anormalidades que podem nortear o cuidado mater-
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no-infantil efetivo. Foi perceptível uma alta execução dos procedimentos, com 
exceção para o exame clínico das mamas (34,8%).

No que tange ao eixo triagem, reitera-se que houve um acréscimo do acesso 
aos principais exames preconizados, com taxas expressivas de realização e per-
centual superior a 80%, sendo relevante atentar para a incorporação, conforme 
evidenciado pela Rede Cegonha, das triagens sorológicas, ao passo que foi 
considerado adequado para este estudo o registro de pelo menos um resultado 
de cada um dos exames preconizados na rotina de pré-natal.

Ao delinear o eixo planejamento do cuidado, percebe-se que 71,7% das 
entrevistadas foram vinculadas à maternidade de referência; todavia, 94,6% 
não realizou visita à instituição durante o pré-natal, conforme recomendação 
do Ministério da Saúde. Mais especificamente com relação à logística da Rede 
Materno-infantil, é perceptível que a oferta de transporte sanitário ainda é es-
cassa na realidade em questão, atingido um percentual de 16,3% no pré-natal.

DISCUSSÃO

Os dados sociodemográficos mostraram uma população com um percentual 
mais elevado, na faixa de idade entre 20 e 29 anos (52,2%), com média de 25,2 
anos. Essa faixa-etária se encaixa no período ideal para a primeira gestação, 
compreendido entre 15 e 35 anos de idade. Tem-se observado um fenômeno de 
aumento no número de gestações tardias nos últimos anos, acompanhado da 
redução de partos em mulheres com menos de 20 anos e aumento daquelas com 
mais de 30 anos. Destaca-se que o período de maior fecundidade se concentra na 
faixa-etária de 20 a 34 anos, bem como a ocorrência de gestação nesse período é 
associada a uma redução de riscos maternos (BRASIL, 2012).

Ademais, um estudo recente, realizado com mulheres que tiveram parto 
normal em 13 dos 14 hospitais de Goiânia na Região Centro-Oeste, com uma 
amostra de 404 partos, encontrou dados semelhantes, com união consensual 
em 76,5% da amostra e 9 a 11 anos de escolaridade (GIGLIO; FRANÇA; LA-
MOUNIER, 2011). Em outro estudo, no qual foram analisados os cartões das 
gestantes de 81 puérperas em um hospital de média complexidade do Rio 
Grande do Norte, verificou-se que a idade variou entre 20 e 30 anos (56,8%), 
eram casadas ou em união consensual (90,1%), tinham 8 a 12 anos de estudo 
(53,1%) e renda inferior a um salário mínimo (72,8%) (COÊLHO et al., 2015).
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Ainda quanto aos dados sociodemográficos, estudo realizado em um hos-
pital no interior do Rio Grande do Sul evidenciou dados similares, já que uma 
parte dessas mulheres exerciam atividades laborais remuneradas (42,8%), bem 
como um percentual significativo (57,1%) ocupava-se no âmbito doméstico ou 
estudava (REIS et al., 2015).

No primeiro componente, referente à categoria Educação, informação e 
promoção da saúde (RENFREW et al., 2014), destaca-se que devem estar pre-
sentes orientações acerca dos principais cuidados a serem realizados ao longo 
da gestação, como a suplementação de ácido fólico e sulfato ferroso, até as 
medidas de educação em saúde, abrangendo ações desde adoção de hábitos 
alimentares saudáveis até a importância do planejamento reprodutivo e uso de 
contraceptivos após o parto.

Apesar de ser uma recomendação baseada em evidência, no presente estu-
do a participação em atividades educativas ao longo da gestação não obteve 
crescimento proporcional ao número de consultas, de modo que um percen-
tual significativo de mulheres (57,6%) afirmou não ter participado dessas 
ações. Sabe-se que o modo de abordagem da estratégia educativa realizada 
pelo profissional de saúde também contribui para a aceitação da mulher e sua 
família, não somente as motivações pessoais.

A participação do enfermeiro nesse processo é fundamental, ao passo que 
60,8% das entrevistadas referiram que o enfermeiro foi responsável pela maior 
parte das orientações recebidas, o que vem a corroborar a importância da atua-
ção de enfermagem nesse âmbito, não apenas como técnico, mas também 
como promotor da saúde, por meio de ações de cunho educativo, abrangendo 
para isto a compreensão de um bom relacionamento com a sua clientela.

Nessa perspectiva, delineia-se que o cuidado pré-natal respeitoso dos pro-
fissionais com a gestante é primordial, sendo exercido por meio da interação, 
vínculo, confiança e escuta qualificada, ou seja, sob o contexto de uma relação 
horizontal com atendimento às expectativas da usuária. A atenção e o interes-
se da enfermeira às reais necessidades de saúde dessa mulher contribuem dire-
tamente para a permanência no acompanhamento pré-natal e seguimento das 
orientações compartilhadas durante a consulta de enfermagem, assim como 
concretizam-se como fatores protetores para adesão à assistência pré-natal. A 
consulta de enfermagem tem sido avaliada de modo positivo pelas gestantes 
quando estas percebem que houve três pontos cruciais: interesse, tempo dispo-
nível e conhecimento técnico (GOMES et al., 2019).
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Dentre os principais aspectos trazidos pelo QMNC destaca-se a relevância 
da informação e educação executada pelos profissionais de saúde, as quais per-
mitam o aprendizado contínuo da mulher mediante a compreensão da organi-
zação dos serviços de saúde para garantia do acesso em tempo hábil, assim 
como um cuidado respeitoso e não abusivo prestado por provedores com 
empatia e gentileza. Diante disso, as metassínteses para construção do modelo 
evidenciaram que as mulheres almejam profissionais de saúde que agregam 
conhecimento, habilidades clínicas e competência interpessoal quando rela-
cionados à qualidade do cuidado materno-infantil (RENFREW et al., 2014).

A prática educativa durante a gestação permite a vivência e partilha de sabe-
res entre as mulheres e os profissionais de saúde, ao concretizar-se como uma 
ação diferenciada e potencializadora da promoção da saúde. Ademais, um cui-
dado qualificado é composto por dois componentes, tanto a competência técnica 
quanto o relacionamento interpessoal entre os profissionais, as mulheres e a sua 
rede social de apoio. Os grupos de gestantes são considerados ferramentas fun-
damentais de suporte, por meio do acolhimento, participação coletiva, diálogo, 
vínculo e corresponsabilização, ou seja, pressupostos compartilhados pela hu-
manização da assistência (SILVA; SILVEIRA; GOMES-SPONHOLZ, 2016).

As constantes inovações tecnológicas na saúde proporcionaram melhorias 
no âmbito materno-infantil, com a organização do sistema de saúde, incluindo a 
Rede Cegonha como uma estratégia de operacionalização de todas as políticas 
anteriormente criadas associada à efetivação da articulação dos distintos pontos 
de atenção mediante a regionalização e integralidade do cuidado, pressupostos 
do SUS. Desse modo, ressalta-se a relevância da assistência pré-natal associada à 
postura do profissional responsável pelo atendimento, mediante a dissolução de 
dúvidas, medos e anseios durante a gestação (ALVARES et al., 2018).

Diante do exposto, no presente estudo, constatou-se o aumento do número 
de consultas pré-natais, o que vem a corroborar os dados de estudos nacionais. 
Contudo, torna-se relevante questionar a qualidade ante a quantidade de pro-
cedimentos e práticas, tendo como foco a abordagem integral e humanizada 
da assistência. Essa ampliação da cobertura não tem efetivado a qualidade da 
atenção ao longo do ciclo gravídico-puerperal, trazendo como recomendações 
a importância da capacitação dos profissionais, aperfeiçoamento da qualidade 
das consultas e seguimento individual e familiar dessas gestantes (NARCHI; 
CRUZ; GONÇALVES, 2013).
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Um componente que merece destaque nessa abordagem refere-se ao preen-
chimento da curva de classificação do Índice de Massa Corpórea (IMC) da 
gestante, ao passo que em 73,9% das participantes se encontrava ausente. Os 
profissionais envolvidos na atenção à gestante não estão ofertando a devida 
importância a esse procedimento (COÊLHO et al., 2015). Ademais, o ganho 
ou perda de peso estão intimamente associados ao crescimento fetal e às inter-
corrências obstétricas (REZENDE; MONTENEGRO, 2018).

Por se tratar de um procedimento técnico que não demanda um aparato 
tecnológico complexo, a sua não realização não pode ser justificada pela falta 
de recursos disponíveis. Apesar de não haver um consenso acerca das condu-
tas mínimas a serem adotadas pelos profissionais acerca da assistência pré-na-
tal, é notória a importância da realização dos procedimentos clínicos e obsté-
tricos, sendo que Balsells et al. (2018) verificaram a prevalência do registro da 
altura uterina (61,5%), pressão arterial (62,2%), ausculta cardiofetal (70,3%), 
peso da gestante (61,2%) e presença de edema (92,3%).

A atenção integral à mulher durante o acompanhamento gestacional so-
mente conclui-se com a realização da consulta puerperal, a qual objetiva a 
avaliação completa do binômio (TSUNECHIRO et al., 2018). Em continui-
dade, foi possível identificar que a consulta puerperal ainda constitui uma 
lacuna na rotina dos serviços de saúde, não do ponto de vista da sua realiza-
ção, mas da informação durante o pré-natal e pós-parto imediato, denotando 
que 64,1% das puérperas afirmaram que não tinham conhecimento acerca 
da sua realização no retorno ao lar, fator agravado pelo número de primípa-
ras e gestações não planejadas.

A assistência à puérpera abrange o regresso do binômio ao serviço de saú-
de, assim como a visita domiciliar do 7º ao 10º dia de puerpério associada a 
uma consulta médica ou de enfermagem com 42 dias de pós-parto. Entretanto, 
compreende-se que a realidade da atenção à puérpera distancia-se das reco-
mendações dos órgãos de classe que norteiam o exercício do enfermeiro, posto 
que estes constroem aleatoriamente o seu próprio roteiro de consulta, ficando 
sob sua responsabilidade o julgamento do que é relevante ser analisado junto à 
mulher. Logo, uma lacuna nesse cenário é a inexistência de um instrumento 
sistematizado, padrão-ouro para uma consulta de enfermagem à puérpera no 
cenário da atenção primária (MAZZO; BRITO, 2016).

Quanto às orientações referentes ao período puerperal, apreende-se que hou-
ve um baixo percentual de mulheres informadas acerca da consulta pós-natal 
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(35,9%) e do uso de contraceptivos após o parto (25%), o que denota a presença 
de um cuidado pontual e não contínuo. Variáveis como a nuliparidade e multi-
paridade (cinco ou mais partos) e o intervalo interpartal, menor do que dois 
anos ou maior do que cinco anos, podem contribuir para a ocorrência de riscos 
maternos e neonatais, devendo ser realizada a avaliação do risco gestacional no 
âmbito da atenção básica a cada consulta pré-natal (BRASIL, 2012).

Países em transição econômica, como Brasil e China, os quais juntos res-
pondem por 35% dos nascimentos em todo o mundo, têm buscado reduzir o 
número de intervenções no âmbito obstétrico, destacando no contexto brasi-
leiro a ênfase no atendimento humanizado e integral, proposto pela Rede Ce-
gonha, e incorporação do incentivo da formação de enfermeiros na área, com 
o Programa Nacional de Residência em Enfermagem e Obstetrícia para atua-
ção desde a confirmação da gravidez até o parto, pós-parto e cuidado à criança 
até os 24 meses de vida (RENFREW et al., 2014; BARBOSA et al., 2016).

No segundo componente, a abordagem é voltada para a avaliação, tria-
gem e planejamento de ações com vistas a atuar na prevenção de possíveis 
complicações (RENFREW et al., 2014).

As ações essenciais de atenção ao pré-natal foram regulamentadas em todo 
o território brasileiro, as quais incluem: início precoce até a 12ª semana gesta-
cional (ou 16 semanas em documentos passados); realização mínima de sete 
consultas (ou seis consultas em documentos passados); garantia de exames 
mínimos, bem como a administração das vacinas; classificação do risco gesta-
cional; e presença de atividades educativas. A adoção desses critérios visa ao 
estabelecimento de padronização para avaliação dos serviços de saúde, do ní-
vel ambulatorial ao terciário, com o intuito de prestar um cuidado qualificado 
e humanizado à mulher e seu concepto (BALSELLS et al., 2018).

Neste estudo identificou-se que os principais exames clínicos rotineiros à 
consulta de acompanhamento pré-natal foram realizados, todavia, há falhas 
significativas, no que se refere ao preenchimento dos gráficos nutricional e de 
altura uterina, conforme a idade gestacional, assemelhando-se aos achados de 
estudos atuais nesta temática. Os dados encontrados neste estudo corroboram 
com as pesquisas nacionais, as quais delineiam que tais procedimentos são 
realizados, porém nem sempre registrados. Assim, faz-se necessária a aborda-
gem dos serviços públicos de saúde no que tange ao acesso da população com 
desvantagens sociais ao rol de ações preconizadas pelos órgãos nacionais e 
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internacionais, com vistas à redução dos desafios ao acesso e maior facilidade 
para início do acompanhamento pré-natal, por meio da garantia do cuidado 
precoce (DOMINGUES et al., 2015).

Os protocolos do Ministério da Saúde recomendam a importância da realiza-
ção do teste anti-HIV, todavia, na prática existem inúmeras lacunas. O estudo 
encontrou que somente 37,4% de mulheres que foram submetidas ao teste rápi-
do receberam o resultado em tempo oportuno. Ademais, a ampliação dos testes 
rápidos durante o pré-natal concretiza-se como medida mais efetiva para redu-
ção da transmissão vertical de doenças, especialmente quando realizadas no 
terceiro trimestre da gestação (GOMES; OLIVEIRA; FONSECA, 2015).

Além da solicitação e análise dos exames, outro procedimento necessário 
para uma atenção pré-natal de qualidade é a classificação do risco gestacional, 
que pode evitar a morte materna, esta decorrente de acontecimentos malsuce-
didos, falha no acolhimento à gestante e/ou puérpera, carência de suporte fa-
miliar ou social, bem como pela inadequação dos serviços de saúde. Diante 
disso, é importante que todos os profissionais atuantes na rede estejam prepa-
rados para realizar a identificação dos riscos, tratar ou encaminhar o mais ra-
pidamente possível essas mulheres (MICHILIN et al., 2016).

Nesse sentido, torna-se relevante destacar que um diferencial do modelo é o foco 
da atenção mediante as reais necessidades de saúde das mulheres, posto que se acre-
dita ser essencial a percepção destas sobre suas experiências. Todavia, se os sistemas 
não atendem essas necessidades, há uma menor propensão das mulheres em acessar 
o serviço e garantir a efetividade do acompanhamento. Desse modo, é preciso efeti-
var na prática clínica o eixo referente ao sistema logístico da Rede Cegonha, com a 
garantia efetiva de meios de transporte e passes para transporte gratuito na rede 
municipal e eficaz acesso às consultas, exames e vinculação da gestante à maternida-
de de referência (RENFREW et al., 2014; TSUNECHIRO et al., 2018).

Assim, reitera-se que a utilização do QMNC para a compreensão do objeto 
deste estudo evidenciou ser um referencial teórico e metodológico inovador e 
enriquecedor, assim como potencialmente válido para a contribuição de um me-
lhor entendimento da prática de enfermagem relativa ao cuidado no ciclo gravídi-
co-puerperal e sua interface com a educação em saúde emancipatória. Portanto, 
além da enfermagem, distintas áreas de atuação e investigação podem interessar-se 
por este referencial teórico e utilizá-lo para o alcance dos seus objetivos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

O conhecimento acerca das práticas em saúde dispensadas nessa fase da 
vida da mulher faz-se indispensável para que se possa realizar uma avaliação 
mais aprofundada do contexto em que essa população está inserida, e conse-
quentemente traçar medidas de planejamento em curto, médio e longo prazo, 
e propor a sua implementação no cotidiano dos serviços em todos os níveis de 
atenção. É notório que muitos são os estudos que se dispõem a investigar as 
práticas desempenhadas em nível secundário, geralmente voltando a aborda-
gem para a atuação dos profissionais ao parto normal. Entretanto, a realização 
de estudos com vistas a avaliar como a Rede encontra-se estruturada, os nós 
críticos presentes ao longo do percurso e a importância da adequação das 
ações embasadas em evidências científicas condizentes ainda são escassos, es-
pecialmente na região Nordeste do Brasil.

Sobretudo, mediante esta investigação pode-se visualizar a relevância de 
uma assistência materno-infantil além dos aspectos biológicos, abrangendo, 
assim, a abordagem cultural, social, emocional, dentre outras que influencia-
rão fortemente nos cuidados prestados à mulher e ao neonato. Ademais, suge-
re-se a realização de posteriores pesquisas neste âmbito, com o intuito de rea-
lizar um levantamento completo do processo avaliativo, ao incorporar o olhar 
do gestor e dos profissionais de saúde para a real efetivação das ações.

Portanto, no que concerne ao contexto do Sistema Único de Saúde, espera-
-se que os resultados do presente estudo venham subsidiar a formulação de 
políticas públicas de saúde, tendo em vista a sugestão de algumas estratégias, 
como: alterações no modelo assistencial, ao integrar os profissionais de saúde 
sob o aspecto multidisciplinar e transdisciplinar; a utilização e o seguimento 
das evidências científicas disponíveis na literatura nacional e internacional; a 
capacitação dos profissionais atuantes no serviço para ofertar o suporte neces-
sário à gestante, puérpera e neonato, reconhecendo a singularidade desse mo-
mento, livre de julgamentos e coerções, com valorização da autonomia e reais 
necessidades de saúde desta e de sua família; entre outros.
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Nadja França Menezes

Lorena Saraiva de Alencar

Moziane Mendonça de Araújo

Amanda Caboclo Flor

Vera Lucia Mendes de Paula Pessoa

Maria de Fátima Antero Sousa Machado.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, discussões sobre a produção do conhecimento e o modo 
como é elaborado perpassa, entre outras dimensões, pelo tipo de abordagens 
utilizadas nos estudos. 

As pesquisas com abordagem qualitativa empregam a possibilidade de apro-
fundar a compreensão do fenômeno em investigação, com ênfase nos processos 
vivenciados e nos significados atribuídos pelos sujeitos (BARDIN, 2011). 

Esse tipo de pesquisa tende a ser a primeira opção quando se sabe pouco a 
respeito de um determinado fenômeno, experiência ou conceito, e busca eviden-
ciar a evolução das ideias a partir da descrição e interpretação de fenômenos 
passíveis de investigação, utilizando como matéria a experiência humana 
(BRUGGMANN; PARPINELLI, 2008).

Várias são as técnicas utilizadas para coleta de dados na pesquisa qualitativa, 
dentre as quais o grupo focal (GF) mostra-se coerente em estudos que têm o 
intuito de planejar intervenções em saúde e discussões da realidade. Essa 
técnica vem se tornando muito frequente nas pesquisas qualitativas e exige que 
o pesquisador esteja imerso no campo do estudo com os respectivos 
participantes, além de lidar com a subjetividade destes. O pesquisador precisa 
se atentar aos movimentos dos participantes frente à pesquisa e obedecer um 
rigor metodológico (DALL’AGNOL et al., 2012).

Doi: 10.35260/87429199p.276-290.2020
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Os GF são considerados como espaços privilegiados para o alcance de con-
cepções grupais acerca de determinados assuntos, visando potencializar sua 
utilização em diversas áreas da produção de conhecimentos. Esse método se 
originou no cenário da pesquisa social, utilizado inicialmente nas áreas da 
antropologia, ciências sociais, mercadologia e educação em saúde, sendo asso-
ciado com técnicas de observação participante e entrevista semiestruturada 
(BACKES et al., 2011). 

Na área de saúde, o GF tem sido mais consistentemente, usado a partir da 
segunda metade dos anos 80 (CARLINI-COTRIM, 1996). Quando se trata 
especificamente na saúde da criança e do adolescente, há poucas publicações 
nacionais relativas à referida faixa etária, sendo a maioria de origem norte-a-
mericana. Sob esse aspecto, as atividades lúdicas utilizadas na pesquisa com 
crianças e adolescentes, especialmente com o uso da técnica aqui explorada, 
influenciam significativamente na produção de contribuições de qualidade 
por estes sujeitos (ROCHA, 2016).

No âmbito das pesquisas científicas, o GF é utilizado com o objetivo de 
explicar como as pessoas consideram uma experiência ou uma ideia e, durante 
o encontro, possam ser obtidas informações sobre o que os participantes pen-
sam ou sentem, e até mesmo ainda sobre a forma como agem. Assim, a parti-
cularidade principal dessa ferramenta é a intensa influência mútua entre os 
participantes e o pesquisador, que visa colher dados a partir do debate focado 
em assuntos específicos, promovendo a construção do conhecimento em con-
junto(SANTOS; SILVA; JESUS, 2016).

Uma das maiores riquezas da técnica se baseia no desenvolvimento de opi-
niões e atitudes na interação com outros sujeitos, além de favorecer ao proces-
so reflexivo entre os participantes acerca de temas até anteriormente nunca ou 
não refletidos conforme sua dimensão (LOPES et al., 2010).

Na implementação dos encontros, alguns aspectos relevantes precisam ser 
considerados. As discussões são grupais, devendo ser fomentadas por uma 
série de perguntas abertas, estimulantes e suficientes para explorar a temática 
do estudo; a composição do grupo deve ser modesta, com no mínimo quatro 
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e, no máximo, oito pessoas; a seleção da amostra precisa ser intencional ou 
teoricamente planejada, apresentando homogeneidade entre os participantes; 
o desenvolvimento dos grupos focais precisa ocorrer em um ambiente agradá-
vel e confortável para os participantes, não ultrapassando o período de uma a 
duas horas; o pesquisador deve atuar como facilitador do grupo, explicando o 
objetivo principal do estudo, favorecendo e estimulando as discussões (KIT-
ZINGER, 2009).

Dessa forma, esta pesquisa norteia-se ao se evidenciar que os estudos com 
pesquisa qualitativa estão cada vez mais ganhando espaço no meio acadêmico. 
Embora seja possível evidenciar que o uso das técnicas de grupo focal ainda 
seja recente na área da enfermagem, o seu emprego permite a obtenção dos 
dados ao pesquisador para seus estudos e garante aos pesquisados um espaço 
de reflexão de suas próprias concepções (SILVA et al., 2013).

Diante desses aspectos, que envolvem a utilização da técnica de coleta de 
dados em questão, a presente revisão integrativa tem como objetivo identificar 
as características metodológicas empregadas nas publicações científicas da 
área da saúde que utilizaram o grupo focal como técnica de coleta de dados.

MÉTODO

Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, mé-
todo que tem como finalidade reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre 
um delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e ordenada, contri-
buindo para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado (MEN-
DES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

É um método que se configura por selecionar estudos com práticas baseadas 
em evidências, o que dá suporte para a tomada de decisões e melhoria da prática 
clínica, favorecendo a síntese do estado do conhecimento de uma determinada 
temática, e a identificação das lacunas no conhecimento, destacando assim a 
necessidade de novos estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).

A seleção dos artigos para o desenvolvimento deste estudo foi fundamentada 
no anagrama PICO, sendo População (P) = grupo focal; Intervenção (I) = técni-
ca de coleta de informações; Intervenção de Comparação (C) = pesquisa quali-
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tativa em saúde; e Resultado Desejado (O) = produção do conhecimento no 
campo da saúde da criança e do adolescente. A partir deste, elaborou-se a se-
guinte questão norteadora: Em quais circunstâncias a técnica de grupo focal tem 
sido utilizada na pesquisa qualitativa em saúde da criança e do adolescente? 

O levantamento de material foi realizado no mês de março de 2018, por 
duas pesquisadoras independentes. A pesquisa foi realizada nas bases de da-
dos Literatura Latino- rafia Brasileira (BDENF), Índice Bibliográfico Espanhol 
de Ciências de Saúde (IBECS) e National Library of Medicine (PubMed), todas 
disponíveis no Portal Region Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), Banco de Dados em Enfermagem: Bibliogal da Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS).   

Como estratégia de busca foram utilizados os descritores: Grupos Focais, 
Saúde, Pesquisa Qualitativa, Criança e Adolescente, todos conforme a termi-
nologia do  Descritores em Ciência na Saúde (DeCS) e Medical Subject Hea-
dings (MeSH). A equação de busca utilizada deu-se a partir da relação grupos 
focais AND saúde AND pesquisa qualitativa AND criança OR adolescente. 

Para pré-seleção dos estudos, utilizou-se o checklist PRISMA (Preferred 
ReportingItems for Systematicreviews and Meta-Analyses). O PRISMA consiste 
em um checklist com 27 itens e um fluxograma de quatro etapas, que separa e 
relaciona diversos itens com objetivo de melhorar a consistência do relato de 
revisão sistemática (GALVÃO; PANSONI, 2015). Inicialmente as publicações 
foram identificadas e, em seguida, aplicou-se os três Testes de Relevância (TR). 
A seleção preliminar das referências foi realizada por meio do TR I, conside-
rando como critérios de inclusão artigos disponíveis nas bases de dados LILA-
CS, BDENF, IBECS e PUBMED, publicados em periódicos em língua inglesa, 
portuguesa ou espanhola, que estavam disponíveis eletronicamente na íntegra 
e de forma gratuita, publicado em qualquer período/ano. Posteriormente, foi 
aplicado o TR II, que consistiu na leitura do título, resumo e descritores, e em 
seguida o TR III, que consistiu na leitura na íntegra, identificando sua pertinência. 
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Figura 1 – Fluxograma de Seleção dos Estudos: Processo de seleção dos estudos nas bases de 
dados LILACS, IBECS, PUBMED e BDENF. 2019

Fonte: Autoria própria, 2020.
Após a aplicação dos critérios de inclusão, foram selecionados para 

aplicação na tabela prisma 235 artigos, sendo 2 na base do IBECS, 193 na 
LILACS, 23 na BDENF e 16 na PUBMED.

A partir dos critérios do fluxograma do prisma, a revisão integrativa foi 
composta por 18 artigos, tabulados segundo as seguintes categorias: artigo, 
periódicos e autores, título do artigo, ano de publicação, qualis e base de dados. 

Para o Nível de Evidência (NE), foi utilizada a classificação a partir do deli-
neamento experimental em cinco níveis: nível I – as evidências são provenientes 
de revisão sistemática de estudos randomizados controlados ou são oriundas de 
revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados; nível II – evidências de-
rivadas de revisões sistemáticas randomizadas individuais ou observacionais; 
nível III – evidências obtidas de estudos sem randomização controlados, corte 
ou de seguimento; nível IV – evidências provenientes de caso-controle bem de-
lineados, estudos de caso e longitudinais; e nível V – evidências originárias de 
estudos descritivos. 

RESULTADOS

As informações foram consolidadas por quadros. No quadro 1, encontram-
se dados quanto ao periódico, título do artigo, ano de publicação, qualis e base 
de dados. O qualis -Periódicos é uma ferramenta usada para classificar a 
produção científica dos programas de pós-graduação, no que se refere aos 
artigos publicados em periódicos científico. No quadro 2, descrição dos 
objetivos, métodos utilizados, resultados evidenciados e nível de evidência.
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Quadro 1 – Descrição do periódico e autores, título do artigo, ano de publicação, 

qualis e base de dados. 2019

Artigo Periódico  (vol, nº,  
pág) e Autores Título do Artigo Ano Qualis Base de dados

A1 
Revista Rene
Mar-abr, 17(2): 293-300
QUEIRÓS et al., (2016)

Concepções de pais de adoles-
centes escolares sobre a sexuali-
dade de seus filhos.

2016 B1 BVS- LILACS

 A2 

Revista Brasileira de En-
fermagem
Mai-jun, 70(3):537-44
CARLOS et al., (2017)

Violência contra crianças e ado-
lescentes: o olhar da Atenção 
Primária à Saúde.

2017 A2 BVS- LILACS

 A3

Revista Brasileira em 
Promoção da Saúde out-
-dez, 30(4):1-10
SÁ FE et al., (2017)

Produção de sentidos parentais 
no cuidado de crianças com 
microcefalia por vírus Zika.

2017 B3 BVS- LILACS

A4

Esc Anna Nery 
19(4):656-663
NÓBREGA et al., (2015)

Longitudinalidade e continui-
dade do cuidado à criança e ao 
adolescente com doença crôni-
ca.

2015 B1 BVS- LILACS

 A5
Rev Esc Enferm USP, 
48(4):610-7
CARLOS et al., (2014)

O apoio social sob a ótica de 
adolescentes vítimas de violên-
cia doméstica.

2014 A2 BVS- LILACS

 A6

Cogitare Enferm.
Jan/mar; 19(1):56-62
FERNANDES et al., 
(2014)

A percepção das famílias sobre 
a organização da atenção pri-
mária à saúde da criança.

2014 B1 BVS- LILACS

A7

Rev Esc Enferm USP 
46(3):
544-8
PENNA et al., (2012)

A maternidade no contexto de 
abrigamento: concepções das 
adolescentes abrigadas.

2012 A2 BVS- LILACS

 A8

Ciênc. Saúde Coleti-
va vol.16 no.7 Rio de Ja-
neiro jul.
OLIVEIRA (2011)

O uso de grupos focais para in-
vestigar temas de natureza ínti-
ma:  exemplo de uma pesquisa 
sobre pontos de vista de meni-
nas adolescentes acerca dos ris-
cos do sexo. 

2011 B1 BVS- LILACS

 A9

Saúde Soc. São Paulo, 
v.20, n.1,
p.147-155
ANDRADE et al., (2011)

A visão dos profissionais de 
saúde em relação à violência 
doméstica contra crianças e 
adolescentes: um estudo quali-
tativo.

2011 B1 BVS- LILACS

 A10

Saúde Soc. São Paulo, 
v.20, n.1,
p.171-181
SAMPAIO et al., (2011)

Ele não quer com camisinha e eu 
quero me prevenir: exposição de 
adolescentes do sexo feminino 
às DST/Aids no semi-árido nor-
destino.

2011 B1 BVS- LILACS

  A11

Ciência & Saúde Coleti-
va, 15(3):
733-741
SOUZA et al., (2010)

A representação do consumo de 
bebidas alcoólicas para adoles-
centes atendidos em uma Uni-
dade de Saúde da Família.

2010 B1 BVS- LILACS

 A12

Cad. Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, 22(8):
1671-1680, agosto
GELUDA et al., (2006)

“Quando um não quer, dois não 
brigam”: um estudo sobre o não 
uso constante de preservativo 
masculino por adolescentes do 
Município do Rio de Janeiro, 
Brasil .

2006 A2 BVS- LILACS

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Sampaio,%20Juliana%22
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 A13

Rev Bras Enferm, Brasí-
lia  nov-dez; 64(6):
1003-9.
TEIXEIRA et al., (2011)

Cuidados com a saúde da crian-
ça e validação de uma tecnolo-
gia educativa para famílias ri-
beirinhas.

2011 B5 BVS- BDENF

  A14

Rev Gaúcha Enferm., 
Porto Alegre (RS)  
jun;32(2):
241-7.
HIGUCHI et al., (2011)

Atenção integrada às doenças 
prevalentes na infância (AIDPI) 
na prática de enfermeiros egres-
sos da USP.

2011 B1 BVS- BDENF

 A15

Rev. Enferm. UERJ, Rio 
de Janeiro, abr/jun;21(2):
162-7.
PENNA et al., (2013)

Perspectivas de adolescentes 
abrigadas sobre os serviços de 
saúde no apoio à sua materni-
dade.

2013 B1 BVS- BDENF

A16

Rev. Enferm. UERJ, Rio 
de Janeiro, jul/set;19(3): 
426-31.
MONTEIRO et al., 
(2011)

A expressão da autonomia do 
enfermeiro no acompanhamen-
to do crescimento e desenvolvi-
mento da criança.

2011 B1 BVS- BDENF

  A17

Physis Revista de Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, 
24 [ 3 ]:
715-739
LIMA et al., (2014)

Indicadores sobre o cuidado a 
crianças e adolescentes com 
autismo na rede de CAPSi da 
região metropolitana do Rio de 
Janeiro.

2014 B1 BVS- LILACS

 A18

Psicologia em Revista, 
Belo Horizonte, v. 14, n. 
2,p. 95-112, dez.
ARPINI,TANURE,OSS-
-EMER SOARES (2008) 

A revelação e a notificação das 
situações de violência contra a 
infância e a adolescência.

2008 B4 BVS- LILACS

Fonte: Autoria própria, 2020.

Dentre os artigos estudados, seis foram publicados no ano de 2011, carac-
terizando como o período de maior resultado para pesquisa realizada, sendo 
possível evidenciar que nos últimos cinco anos obtiveram-se oito publicações 
(2013-2018). Quanto à classificação dos periódicos, 58% são classificados com 
qualis B1, conforme critérios definidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Quadro 2 – Descrição dos objetivos, métodos utilizados, resultados evidenciados 
e nível de evidência. 2019

Artigo Objetivos do 
estudo Métodos Resultados evidenciados Nível de 

evidência

 A1

 Conhecer a con-
cepção de pais de 
adolescentes es-
colares sobre a 
sexualidade dos 
seus filhos.

Investigação qualitativa
Utilização de grupos focais - 
03 encontros
Sujeitos: pais de alunos com 
idade de 12 a 18 anos (15 
pais)
Análise de  conteúdo – Mo-
dalidade temática

Permitiu conhecer a problemáti-
ca por diferentes dimensões, so-
bretudo conhecer suas fragilida-
des e necessidades dos pais em 
trabalhar a temática.
Evidencia a necessidade de criar/
gerar momentos de discussões 
positivo sobre a temática.

Nível de evidência V 
Estudos descritivos

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22M%C3%B4nica%20Arpini,%20Dorian%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Tanure,%20Betania%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cristine%20Oss-Emer%20Soares,%20Adriane%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cristine%20Oss-Emer%20Soares,%20Adriane%22
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 A2

Analisar o cuida-
do realizado por 
Unidades Bási-
cas de Saúde 
(UBS) junto a fa-
mílias envolvi-
das na violência 
i n t r a f a m i l i a r 
contra crianças e 
adolescentes

Investigação qualitativa an-
corada pelo paradigma da 
complexidade
Grupos focais e entrevistas 
semiestruturadas 
Sujeitos: Profissionais da 
UBS (41 profissionais)
Análise: Leitura e Categori-
zação dos dados

Atendimento fragmentado, ainda 
voltado para o modelo biomédico.
Profissionais da saúde reconhecem 
que os casos de violência devem ser 
acompanhados na saúde mental.
Profissionais pouco capacitados 
para atuar frente aos casos de vio-
lência.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos

 A3

Identificar as ne-
cessidades pa-
rentais quanto ao 
cuidado  para o 
desenvolvi-men-
to de lactentes e 
crianças com 
microcefalia por 
Zika.

Investigação descritiva e qualita-
tiva
Grupos focais - 03 encontros
Sujeitos: Pais e familiares  dos 
lactentes e crianças com diag-
nóstico de microcefalia associa-
da a infecção materna por Zika 
incluídos no serviço do NUTEP 
a menos de 6 meses (23 pais)
Análise de conteúdo -
 02 categorias

Urgência por um apoio específi-
co relacionado a assistência a 
puericultura, ou aconselhamen-
to parental sobre os problemas 
da criança, somando ao apoio 
psicoemocional ou instrumental 
geral e ao apoio familiar.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos

A4

Analisar a conti-
nuidade e a lon-
gitudinalidade 
do cuidado à 
criança e ao ado-
lescente com 
doença crônica, 
na percepção do 
cuidador fami-
liar.

Investigação qualitativa 
Grupos focais/entrevistas 
semiestruturadas
Sujeitos: familiares de crian-
ças e de adolescentes com 
doença crônica (12)
Análise temática de conteú-
do -
02 categorias

Este estudo identificou fragilida-
des que inviabilizam o seu fun-
cionamento efetivo na atenção à 
saúde de crianças e adolescentes 
com doenças crônicas.
Requerem mudanças significati-
vas nos modos de organizar o 
trabalho e as ações no cotidiano 
dos serviços de saúde.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos

 A5

 Analisar a com-
preensão de ado-
lescentes quanto 
ao apoio social 
recebido em si-
tuações de vio-
lência domésti-
ca. 

Investigação qualitativa
Grupos focais e entrevista 
semiestruturada
Sujeitos: Adolescentes que 
são vítimas de violência do-
méstica, acolhidos institu-
cionalmente em Campinas-
-SP (17) e de entrevistas 
semiestruturadas com ado-
lescentes (7)
A análise de conteúdo, mo-
dalidade temática - 02 cate-
gorias 

Atuação conforme as particula-
ridades dos sujeitos envolvidos
Mesmo diante de limitações os 
serviços apresentam importan-
tes fontes de apoio social para 
adolescentes que são vítimas de 
violência doméstica, embora 
mereçam ser potencializadas e 
ampliadas.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos
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 A6

Compreender, a 
partir da percep-
ção das famílias, 
a organização e 
as práticas de 
cuidado à crian-
ça na atenção 
primária à saúde

Pesquisa Descritiva, qualitati-
va
Grupos focais - 03 encontros 
de
Sujeitos: representantes de fa-
mílias de crianças de 0 a 5 
anos, inscritas nos programas 
de três unidades de saúde de 
um município da região me-
tropolitana de Curitiba- Para-
ná (45) 
Análise temática categorial - 
03 categorias

Os serviços de saúde existem, 
mas são limitados por critérios 
de atendimento, agendamentos, 
dificuldade para agendamentos 
em serviços secundários.
 Atendimento voltado para uma 
cultura curativista, número limi-
tado de consultas para demanda 
espontânea.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos

A7

Descrever as con-
cepções das ado-
lescentes abriga-
das sobre o 
processo da ma-
ternidade
Analisar a vivên-
cia desse processo 
na perspectiva 
das próprias ado-
lescentes, visando 
à identificação de 
uma estrutura de 
apoio à materni-
dade.

Investigação exploratória e 
qualitativa;
Grupos focais - 04 grupos 
focais, 02 em cada unidade
Sujeitos: Adolescentes abri-
gadas (10)
Análise de conteúdo, 02 cate-
gorias

Consegue-se identificar a per-
cepção das adolescentes quanto 
aos pontos positivos e negativos 
e as necessidades dessas frente 
aos serviços ofertados nos abri-
gos, bem como o processo edu-
cacional contínuo, principal-
mente referente aos seus 
direitos.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos

 A8

Produzir conhe-
cimento sobre a 
natureza episte-
mológica do ris-
co sexual e do 
risco de HIV / 
Aids e, também, 
contribuir para a 
crítica sociológi-
ca das limitações 
da definição da 
promoção da 
saúde do proble-
ma de risco se-
xual de HIV / 
Aids

Investigação Qualitativa e 
exploratória
Grupos focais, 02 grupos, 
cada grupo com 12 reuniões
Sujeitos: meninas, adoles-
centes de escola
 Análise de Conteúdo -Cate-
gorias

A utilização do grupo focal acer-
ca de temáticas sensíveis favore-
ce a uma maior interação entre o 
pesquisador e os entrevistados, o 
que favorece as discussões.

Deve-se ter cuidado para não 
explorar situações que gerem si-
tuações de desconforto pelo 
tema abordado.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos

 A9

Compreender a 
experiência (vi-
sões e práticas) 
dos profissionais 
de saúde sobre a 
violência domés-
tica contra crian-
ças e adolescen-
tes, descrevendo 
a identificação 
dos casos e a as-
sistência presta-
da às vítimas em 
unidades básicas 
de saúde.

Investigação qualitativa
Observação participante, 
entrevistas individuais e gru-
pos focais 
03 grupos focais
Sujeitos: profissionais da 
saúde (21) e as entrevistas 
em profundidade com dire-
tora da unidade (2)

Profissionais despreparados 
para atender casos de violência.
Medo das repercussões ao se 
envolver na assistência aos casos 
de violência.
Identificação das falhas na assis-
tência, conselho tutelar nem 
sempre ativo.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos
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  A10

Analisar a expo-
sição de adoles-
centes às DST/
aids no semiári-
do nordestino

Investigação qualitativa
Observação participante, 
entrevistas semiestruturadas 
e grupos focais
36 grupos focais
Sujeitos: Profissionais da 
saúde (entrevistas) e adoles-
centes (GF)
Análise temática de 
Conteúdo – 03

Falta de atividades direcionadas 
ao adolescente.
Machismo de que a mulher é 
responsável pelos cuidados com 
o seu corpo e prevenção da gra-
videz.
Serviços inadequados e sem 
acolhimento dos adolescentes 
dificultam as ações a esse públi-
co.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos

  A11

Compreender as 
representações 
s o c i a l m e n t e 
construídas dos 
a d o l e s c e n t e s 
acerca do consu-
mo de bebidas 
alcoólicas

Investigação qualitativa
Observação simples, Grupos 
focais e entrevista semiestru-
turada 
05 encontros GF
Sujeitos: Adolescentes de um 
ESF
Análise dos dados: método 
de interpretação dos senti-
dos 

Consumo da bebida alcoólica 
como uma reafirmação de suas 
capacidades, ousadia.
Ruptura com o mundo infantil 
ratégias de promoção e preven-
ção.
Trabalhar estratégias de promo-
ção e prevenção do uso do álcool 
a partir da adolescência.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos

  A12

Explorar aspec-
tos relacionados 
ao gênero com o 
intuito de com-
preender o não 
uso constante do 
preservativo en-
tre estudantes 
adolescentes,

Investigação qualitativa
Grupos focais – 04 encontros 
Sujeitos: Adolescentes (34)
Análise: abordagem crítica 
interpretativa

Não uso do preservativo por 
acreditar está em uma relação 
monogâmica.
Algumas mulheres passam a so-
licitar o preservativo.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos

 A13

Conhecer os sa-
beres e os modos 
de cuidar das fa-
mílias para com 
a criança ribeiri-
nha de 0 a 5 
anos;
Validar uma tec-
nologia educa-
cional

Investigação qualitativa des-
critiva e metodológica quan-
ti-qualitativa
Grupos focais e aplicação de 
formulários
Sujeitos: fase 1- familiares 
com crianças entre 0 a 5 anos 
(Grupo focal /formulários – 
15) e Fase 2- profissionais da 
saúde de uma universidade e 
mães (formulários - 5)
Análise dos dados: Fase 1 
-análise temática e na fase 2 
análise quanti-qualitativa

Os principais problemas em re-
lação à saúde das crianças dá-se 
em decorrência de condições de 
vida precária, pouca assistência 
à saúde, devido às limitações 
para chegar aos serviços.
A avaliação da tecnologia traz a 
necessidade de incluir novos as-
pectos relacionados à faixa etá-
ria, inserções locais; as conside-
rações culturais e as negociações 
sociais são fatores imprescindí-
veis na preparação-produção de 
materiais educativos.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos

A14

Descrever a in-
corporação da 
AIDPI na prática 
profissional de 
egressos da USP, 
bem como sua 
percepção sobre 
o uso da estraté-
gia

Investigação Quanti-qualita-
tivo
Grupos focais - 
02 encontros,
Sujeitos: Ex-alunos da USP 
que no momento eram pro-
fissionais (06)
Análise de conteúdo - 04 ca-
tegorias 

Poucos enfermeiros seguem o 
protocolo do AIDIP, alguns 
usam de forma incompleta, des-
conhecimento do uso do AIDIP.
Importância da capacitação dos 
profissionais e reconhecimento 
dos gestores quanto ao AIDIP na 
promoção e prevenção de doen-
ças prevalentes na infância.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos

A15

Discutir a atua-
ção dos profis-
sionais de saúde 
em relação à ma-
ternidade na 
perspectiva das 
mães adolescen-
tes abrigadas

Investigação exploratória e 
qualitativa
Visitas as unidades e grupos 
focais
Sujeitos: mães adolescentes 
de abrigos (10)
Análise dos dados: análise de 
conteúdo categorias – 02

Atendimento em saúde precário, 
falta de insumos, atendimento 
diferenciado em áreas diferen-
tes.
Como pontos negativos relacio-
nados a assistência relatam uma 
prática curativista e não resoluti-
va.
Pacientes referem direitos com-
prometidos, pela condição de 
abrigamento.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos
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A16

Descrever a au-
tonomia do en-
fermeiro no pro-
cesso de 
planejamento e 
implementação 
da proposta de 
acompanhamen-
to coletivo do 
CD da criança.

Investigação descritiva e 
qualitativa
Grupos focais
Sujeitos: Enfermeiras (04)
Leitura flutuante os dados – 
categorias – 04

A autonomia do enfermeiro 
muitas vezes está confrontada as 
condições de trabalho.
Ações de enfermagem restritas 
ao modelo biomédico.
Desenvolvimento de ações gru-
pais para assistir ao CD da crian-
ça

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos

  A17

Criação de indi-
cadores sobre o 
tratamento de 
autistas nos cen-
tros de atenção 
psicossociais in-
f a nt o - j u v e n i s 
(CAPSi), por 
meio de pesquisa 
avaliativa envol-
vendo profissio-
nais de nível su-
perior e médio e 
familiares de 
usuários autistas 
de 14 CAPSi da 
região metropo-
litana do Rio de 
Janeiro.

Investigação com metodolo-
gia participativa
Grupos focais
14 grupos focais com traba-
lhadores de cada CAPSi e 
três grupos focais com fami-
liares de crianças e adoles-
centes com autismo atendi-
dos nesses serviços. 
Sujeitos: trabalhadores de 
cada CAPSi e com familiares 
de crianças e adolescentes 
com autismo atendidos nes-
ses serviços. 
Análise dos dados: análise de 
conteúdo categorias – 05

A existência de cuidados de qua-
lidade aos usuários com autismo 
e suas famílias e induzindo que 
estes sejam buscados quando 
ainda não estão presentes.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos

A18

Identificar como 
as instituições e 
os sujeitos pes-
quisados viven-
ciam a denúncia 
em situações que 
envolvem a vio-
lência contra 
crianças e ado-
lescentes

Investigação qualitativa
Entrevistas semiestruturadas 
e grupos focais
06 grupos focais
Sujeitos: profissionais de 
saúde (75)
Análise de conteúdo - 03 ca-
tegorias

Sentimentos de medo, impotên-
cia e revolta foram identificados 
como resultado da vivência pró-
xima à situação de violência e à 
não credibilidade das institui-
ções.

Nível de evidência V 
–
Estudos descritivos

Fonte: Autoria própria, 2020.

Os dezoito artigos estudados tiveram seus objetivos gerais abrangentes no 
contexto da pesquisa qualitativa, estando direcionados a conhecer (2), analisar 
(4), identificar (2), compreender (3), descrever (3), produzir (1), explorar (1), 
discutir (1) e criar (1). Os estudos descrevem com clareza os métodos utiliza-
dos, evidenciam a interação entre os métodos qualitativos (18) com os descri-
tivos (4), exploratórias (3) e metodologias participativas (1). Todos os artigos 
referenciados nesse estudo evidenciaram o uso da técnica de grupo focal (18), 
porém alguns associaram o método à utilização da observação participante (4) 
e entrevistas semiestruturadas (8). Os artigos utilizados na realização apresen-
taram como sujeitos do estudo profissionais da saúde (8), adolescentes (6) e 
familiares/pais (7). Todos os estudos apresentaram o mesmo nível de evidên-
cia: estudos descritivos.



287

USO DA TÉCNICA DE GRUPO FOCAL EM PESQUISAS 
QUALITATIVAS NA SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Os estudos analisados evidenciam a grande relevância do uso da técnica do 
grupo focal em pesquisas qualitativas direcionadas à saúde da criança e do 
adolescente, visto que as discussões em grupo, proporcionadas pela técnica de 
coleta de dados, geram processos reflexivos nos profissionais acerca da temáti-
ca em foco e favorecem ao planejamento de novas estratégias em saúde.

Em todos os estudos analisados, foi possível identificar a utilização da téc-
nica de grupo focal de forma independente ou associada a outras técnicas, o 
que permitiu conhecer a problemática definida em cada estudo em diferentes 
dimensões, gerando processos reflexivos na população alvo, favorecendo ao 
reconhecimento ou identificação de fragilidades, propiciando inúmeras dis-
cussões, bem como a necessidade de reorganização dos serviços para atender 
às demandas evidenciadas por meio dos relatos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

O grupo focal é uma técnica que vem sendo utilizada para explorar as con-
cepções e experiências dos participantes, considerando o que as pessoas pen-
sam, como elas pensam e por que pensam assim.

A partir do levantamento evidenciado neste estudo, foi possível observar 
que as pesquisas qualitativas vêm apresentando novas formas de abordagem 
para coleta dos dados, com a utilização de técnicas que visem atender aos ob-
jetivos propostos no estudo. 

Como contribuição teórica deste artigo, pode-se anunciar que a técnica do 
grupo focal foi facilitadora para os achados nas temáticas dos artigos analisa-
dos nesta revisão integrativa, sendo assim de grande valia a sua utilização, 
principalmente nas abordagens qualitativas, tendo em vista a sua dimensão e 
aprofundamento nas discussões e análises. 

Dessa forma é uma técnica de grande valia a ser utilizada dentro dos servi-
ços públicos de saúde, visto que considera a interação dos indivíduos para ex-
posição de ideias em um determinado contexto estudado, favorecendo assim a 
compreensão de fatos a partir de um das vivências dos participantes, propor-
cionando assim a identificação de vulnerabilidades que venham a fragilizar 
estratégias a serem desenvolvidas nos serviços de saúde voltados para os mais 
diversos públicos, em destaque crianças e adolescentes.
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INTRODUÇÃO

A gestão em saúde abrange processos complexos, associados às demandas 
e necessidades em saúde da população. Dessa forma, fazem-se necessários 
fundamentos inerentes ao ato de administrar, capacidade de verificação, de 
atuação, aperfeiçoamento de práticas e motivação para alcançar resultados, 
elementos fundamentais e essenciais ao modelo gerencial que tanto se almeja 
na contemporaneidade (SILVA et al., 2016).

Aplicável em qualquer campo de atuação, o gerenciamento em enfermagem nos 
serviços de saúde é um sistema racional e científico, instruído a nortear os processos 
de trabalho e as práticas de planejamento, execução e avaliação (SILVA et al., 2019).

O enfermeiro emerge historicamente como um profissional que tem com-
petência e atuação na gerência do cuidado prestado pela equipe de enferma-
gem, realizando ações gerenciais, fundamentadas em meios, instrumentos e 
competências (TREVISO et al., 2017). 

Ressalta-se que a função gerencial desenvolvida pelo enfermeiro é regula-
mentada pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), no Artigo 8º do 
Decreto Nº 94.406/87, em que explicita que o profissional tem como funções a 
direção e chefia, a organização, o planejamento, a avaliação e a coordenação 
dos serviços de enfermagem (BRASIL, 1987; SOMBRA, 2019).

Doi: 10.35260/87429199p.293-305.2020
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A atuação do enfermeiro na gerência geral foi ainda reforçada mediante a 
Resolução COFEN N° 194/1997, que considera a possibilidade de atuar en-
quanto profissional tanto em instituições públicas como privadas, mas não 
abandonando a assistência de enfermagem. Aliás, a gerência é uma atividade 
que se sobressai como um elemento estratégico, podendo contribuir para a 
organização do processo de trabalho em saúde e possibilitar que a oferta de 
uma assistência integral à saúde seja mais qualificada (BRASIL, 1997; SILVA; 
ECHER; MAGALHÃES, 2016).

Deve-se mencionar que o trabalho gerencial é um significativo instrumen-
to para a execução das políticas de saúde, englobando um caráter integrativo e 
articulador, determinada e determinante do processo e organização dos servi-
ços de saúde. Com ela, pode-se direcionar a atuação dos profissionais para di-
mensionar recursos, resolver problemas, planejar sua aplicação, efetuar diag-
nósticos situacionais, desenvolver estratégias, garantir o desempenho de uma 
ou mais pessoas, dentre várias funções indispensáveis (MAGALHÃES, 2016).

No ambiente hospitalar, devido à complexidade e dependência do cuidado, 
o trabalho gerencial do enfermeiro tem sido relevante para a articulação da 
equipe de saúde, organização e busca de ações estratégicas voltadas para o cui-
dado qualificado (FERREIRA et al., 2019). Desse modo, para que se promova 
a atenção adequada, é necessário o emprego de ferramentas gerenciais destina-
das a organizar o processo de trabalho. Tratam-se de técnicas de gestão aplica-
das para definir prioridades, mensurar, analisar e traçar estratégias para solu-
cionar os problemas vivenciados no dia a dia (VASCONCELOS et al., 2017).

Já no contexto da Atenção Primária, a enfermagem é vista atualmente como 
uma das classes de saúde mais mobilizadas para o gerenciamento da Unidade 
Básica de Saúde (UBS). Aos enfermeiros é atribuído o compromisso, junta-
mente com outros profissionais, de viabilizar a consolidação do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Entretanto, pelo fato do enfermeiro também ser responsável 
por assistir o paciente, o acúmulo dessas duas funções revela uma realidade 
desafiadora e complexa, tendo em vista os obstáculos em conciliá-las, poden-
do provocar prejuízos em ambas dimensões comprovados no momento da 
prática (RIBEIRO et al., 2018).

Pelas novas vertentes que surgem nesse cenário organizacional, exige-se 
um comportamento gerencial conveniente com as últimas inovações tecnoló-
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gicas, estratégicas e do comportamento humano. Para tanto, os administrado-
res dos serviços de saúde devem buscar aporte teórico e prático para que o 
gerenciamento seja eficaz, de modo a possibilitar uma assistência humana e 
satisfatória (NUNES et al., 2018).

Ao relacionar teoria e prática, diversas atividades podem ser desenvolvidas 
com os alunos, de modo a transformar a universidade em um ambiente aberto, 
diversificado, dinâmico e interativo. Dentre essas atividades, apresentam-se as 
visitas técnicas (ANNA, 2019), que consiste em uma atividade na qual os alu-
nos dirigem-se a um setor específico dentro de uma instituição, conduzidos 
pelo professor juntamente com um profissional designado pela instituição. 
Tem como finalidade o desenvolvimento de um conjunto determinado de 
aprendizagens e a aproximação entre teoria e prática (BADARÓ et al., 2016).

Nessa perspectiva, o estudo justifica-se por apresentar relatos de visitas téc-
nicas acerca do gerenciamento de enfermagem como uma metodologia de 
ensino capaz de contribuir para formação em enfermagem, mediante correla-
ção entre o componente teórico abordado em sala de aula com a prática geren-
cial de serviços de saúde e suas realidades, bem como proporcionar aos parti-
cipantes uma formação profissional mais ampla. Assim, o estudo objetivou 
relatar a experiência de estudantes de enfermagem acerca de visitas técnicas 
sobre gestão realizadas em dois serviços da saúde.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência acerca de 
duas visitas técnicas em dois serviços de assistência distintos: uma, na Estraté-
gia de Saúde da Família (ESF); a outra, no Hospital de Médio Porte da Região 
Centro-Sul, realizadas por discentes do 8º semestre do curso de Graduação em 
Enfermagem, da Universidade Regional do Cariri - URCA, Unidade Descen-
tralizada de Iguatu - UDI, em novembro de 2019, no turno da manhã. 

Esses momentos foram efetivados mediante o agendamento prévio com as 
coordenadoras de enfermagem dos serviços citados. Tais ações foram fomentadas 
como atividade avaliativa da disciplina de “Gestão das Ações e Serviços de Saúde e 
Enfermagem”, com a finalidade de promover a articulação entre os conhecimentos 
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teórico e prático relacionados às atividades de gestão em enfermagem existentes 

nos serviços. Logo, esse relato se apresenta como produto final dessa experiência.

Para tanto, os discentes contaram com um instrumento que direcionou as 
visitas, no qual continham perguntas pertinentes tanto à formação profissional 
como ao processo de gestão realizado nos respectivos locais selecionados.

A primeira visita ocorreu numa ESF localizada na zona urbana de Iguatu - 
Ceará. Nesta, foi possível perceber a enfermagem como uma categoria profis-
sional essencial enquanto coordenação para um efetivo gerenciamento da 
Unidade Básica de Saúde, desempenhando papel de liderança e se responsabi-
lizando por toda a performance da equipe, enquanto instituição assistencial de 
saúde comprometida com as necessidades da comunidade.

Posteriormente, a segunda visita desenvolveu-se no Hospital de Médio 
Porte do município por meio de um diálogo pautado no gerenciamento da 
unidade e campo de atuação do enfermeiro como coordenador do hospital, 
onde também foi utilizado um instrumento com perguntas relacionadas à ges-
tão, bem como planejamento, organização, direção, controle e perguntas volta-
das para atuação e formação do gerente. 

O diálogo e coleta de dados nas referidas instituições de saúde tiveram a du-
ração de cerca de 40 minutos, por meio de gravação de voz e diário de anotação.

A análise dos dados consistiu na apreciação do conteúdo, mediante proces-
so de disposição e organização do material, a partir da explanação fidedigna 
das informações e reconhecendo o real sentido de sua mensagem. Em seguida, 
estas foram agrupadas em três categorias temáticas conforme seu conteúdo, 
são elas: Visitando a Estratégia de Saúde da Família; Visitando um hospital do 
interior do Ceará; e Contribuições das visitas técnicas para a consolidação do 
conhecimento em Gestão.

A pesquisa foi realizada com base nas determinações legais da Resolução 
n°466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Por se tratar de um relato 
de experiência, não houve envio para aprovação do Comitê de Ética em Pes-
quisa (CEP). Entretanto, a pesquisa obedeceu aos preceitos éticos e legais que 
embasam qualquer pesquisa envolvendo seres humanos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Visitando a Estratégia de Saúde da Família 

As atividades gerenciais necessitam de habilidades específicas dos gestores, 
que segundo o relato da enfermeira são: organização, iniciativa, flexibilidade, 
comunicação e autonomia para decidir.

Assim, considerando a complexidade dos serviços de saúde, em especial 
das Unidades de Saúde da Família (USF), e visando a uma assistência segura e 
de qualidade, são necessárias competências profissionais específicas aos traba-
lhadores desse cenário (LOPES, 2019).

Salienta-se, portanto, no estudo de Coelho et al. (2015), a importância da 
capacitação e das características pessoais dos gestores que lideram os processos 
de mudança e cita características que considera importantes nesses profissionais: 
o senso de justiça, a capacidade de decidir, o comportamento ético, a capacidade 
de condução política, a capacidade de transmitir confiança e a responsabilidade.

Contudo, o enfermeiro enquanto profissional da UBS é responsável por 
inúmeras atribuições, sendo estas, por exemplo: assistência e coordenação da 
unidade; supervisão do técnico de enfermagem; organização das salas de vaci-
nas, nebulização e ambulatório; realizar atividades de gestão e supervisão.

 Diante desse cenário apresentado, é possível identificar os principais pon-
tos de atuação no andamento da equipe e na qualidade da assistência prestada, 
entendendo-se como extremamente fundamental o estudo da atuação do en-
fermeiro na Atenção Primária à Saúde (APS) (ALMEIDA; LOPES, 2019).

Nesse contexto, a organização de todos os profissionais de acordo com o 
cronograma é uma atividade realizada pelo enfermeiro da unidade, onde este, 
consequentemente, atua como gestor da área. Tal processo é bastante comple-
xo e envolve vários aspectos, visto que é necessário programar a agenda de 
atendimentos levando em consideração as férias dos trabalhadores, o que di-
minui as possibilidades de escolha.

Tal informação reafirma os achados de Borges, Fischer e Benito (2019), que 
demonstram que a carência de profissionais pode acabar implicando no de-
sempenho dos trabalhadores, visto que muitas vezes não conseguem realizar 
as atividades que lhes são pertinentes, ou não as realizam de forma eficiente.
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Mediante a fala da enfermeira da UBS, a formação acadêmica para gestão 
dos serviços é insuficiente e não capacita para prática profissional, visto que 
esta adentrou a unidade sem os conhecimentos teórico-práticos para desem-
penhar as atividades gerenciais.

Corroborando com os achados de Bonetto, Naumann e Oliveira (2017), o 
processo de capacitação no âmbito da gestão e do gerenciamento em saúde, 
especificamente na área de enfermagem, ainda carece de fortalecimento das 
competências que integram as dimensões éticas e políticas, para se garantir a 
formação formal dos profissionais aptos para o trabalho na gerência.

Para facilitar o desenvolvimento das atividades, a enfermeira relatou reali-
zar reuniões com a equipe semanalmente, para identificar fragilidades nos 
serviços prestados, gestão de conflitos e organização das atividades.

Os resultados obtidos por Neves (2019) também corroboram com os relatos 
evidenciados na visita, pois a autora elencou em sua pesquisa que quase a totalida-
de dos gerentes entrevistados afirmou realizar reuniões com a equipe que coorde-
na, com certa regularidade, para apresentar dados indicadores de saúde.

Percebe-se que a enfermagem se faz uma categoria profissional essencial 
enquanto coordenação para um efetivo gerenciamento da UBS, desempe-
nhando papel de liderança e responsabilizando-se por toda a performance que 
será exercida enquanto instituição de saúde direcionada inerentemente à assis-
tência voltada às necessidades em saúde da comunidade.

Visitando um hospital do interior do Ceará

As ações realizadas pela gerência hospitalar de enfermagem são compreendi-
das pelo profissional responsável por meio de atividades de regulação, encami-
nhamento, gerência e a assistência propriamente dita. Estas funcionam como 
um pilar central para o desenvolvimento e integridade da unidade hospitalar.

Na enfermagem, atualmente, a gestão de uma unidade incide na previsão, 
manutenção, provisão, controle de recursos materiais e humanos para o fun-
cionamento do serviço. Já a gestão do cuidado refere-se ao diagnóstico, plane-
jamento, execução e avaliação da assistência, sendo verificada pela comissão 
das atividades, orientação da equipe e a supervisão (GRECO, 2015). Ainda 
nesse sentido, Vaghetti et al. (2015) afirmam que, dessa forma, os enfermeiros 
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entendem que gerir é cuidar. Logo, eles também estão cuidando quando orga-
nizam, planejam, coordenam e avaliam. 

A organização dos profissionais por setor de acordo com o cronograma de plan-
tões é outra atribuição da gestão hospitalar, em que o gestor organiza as escalas con-
siderando a afinidade e/ou habilidade de atuação do profissional. Tal processo é 
bastante complexo e envolve vários aspectos, visto que é necessário programar a 
agenda dos profissionais conforme programação do direito de férias dos trabalhado-
res, por exemplo, o que diminui as possibilidades de escolha (LAFAYETTE, 2016).

Nesse contexto, um dos pontos mais fatigantes relatados quanto à gestão é o 
gerenciamento de pessoas, visto que o serviço visitado possui recursos humanos 
formados por funcionários de cooperativa e concursados. Apontou-se que a 
convivência com múltiplos profissionais, a demanda exaustiva e a escassez de 
insumos acarretam no desenvolvimento de conflitos, em que o enfermeiro, mui-
tas vezes, é responsável pela aplicação de advertências e/ou outras sanções. 

Diante dessa multiplicidade de ações atribuídas ao enfermeiro, visando ao di-
recionamento do cuidado e da equipe, surge a necessidade de gerenciar os atritos 
que permeiam a atuação em âmbito hospitalar. Tal competência se faz necessária, 
ao analisar o trabalho amplo da enfermagem no campo da saúde, essencialmente 
realizado por meio do trabalho coletivo, sendo imprescindível às relações com os 
demais núcleos profissionais (TEIXEIRA; SILVA; DRAGANOV, 2018).

Ainda, o controle dos materiais é realizado mediante o trabalho do gestor 
da unidade e dos enfermeiros dos setores. Já o gerenciamento de risco é acom-
panhado por uma pessoa específica, utilizando o mapa de risco como base 
para quaisquer eventualidades que venham a acontecer com algum profissio-
nal ou paciente. Ressalta-se, todavia, que a notificação voltada à segurança do 
paciente ou segurança do trabalhador não é realizada como desejado. Há ainda 
muitos casos subnotificados, devido às dificuldades de se estabelecer uma co-
municação efetiva, medo por parte dos profissionais em notificar, além das 
divergências existentes na prática dos profissionais.

Embora se tenha uma visão fragmentada da equipe de enfermagem em relação 
à segurança do paciente, a responsabilidade e a notificação do evento adverso de-
vem ser transversais, sendo necessário que todos os membros da equipe estejam 
envolvidos e sensibilizados para colocá-las em práticas e elaborar estratégias para 
redução de danos e prevenção de novas ocorrências (FEREZIN et al., 2017).
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Destarte, as atividades de gestão são realizadas muitas vezes sem um curso 
específico, apenas com a visão limitada de conteúdos disciplinares pautados na 
temática de gerenciamento vistos durante a graduação. Desse modo, a gestora 
abordada durante a visita reafirmou esse fato, pontuando que a maior parte de 
sua experiência vem sendo adquirida com a prática profissional em detrimen-
to aos conhecimentos teórico-científicos obtidos na graduação.

Considera-se que o processo de ensino-aprendizagem da liderança está dis-
tante do desenvolvimento de habilidades e competências que auxiliem o acadê-
mico a liderar. Contudo, observa-se a ênfase no tecnicismo, ou seja, o afastamen-
to das atividades gerenciais e a preocupação dos discentes em desempenhar 
procedimentos técnicos durante a graduação (AMESTOY et al., 2013).

Nessa perspectiva, segundo Leal et al. (2019), acredita-se que estudos como 
esses sejam de enorme relevância e contribuem para a reflexão dos enfermei-
ros, gestores e centros de formação educacional, possibilitando conhecer as 
competências necessárias aos profissionais para atuação no ambiente hospita-
lar e planejar estratégias que permitam desenvolver ou aprimorar competên-
cias nesses trabalhadores, de modo a melhorar a sistematização da assistência 
e organização dos serviços de saúde.

Assim, podemos perceber a importância do coordenador de enfermagem 
dentro de um hospital, pois este é responsável por toda a equipe de sua catego-
ria, bem como lidera todos de forma a melhorar o processo de trabalho. Como 
também se encontra à frente da equipe solucionando problemas e trazendo 
soluções que impactem nas necessidades da instituição.

Contribuições das visitas técnicas para a consolidação do conhecimento 
em Gestão

A disciplina de Gestão em Saúde vivenciada pelos discentes de enferma-
gem, no seu processo de graduação, utilizou de estratégias de ensino inova-
doras para assimilação de conhecimento. Percebeu-se que o aprendizado se 
torna mais palpável e mais próximo da realidade, favorecendo um melhor 
desempenho ao se deparar com a área no mercado de trabalho.

O meio acadêmico, em algumas visões, oferece, de forma fragmentada, o 
conhecimento científico, com foco no uso de avaliações que confirmem a me-



301

CUIDAR-GERENCIAR-EDUCAR: REFLEXÕES FRENTE À 
FORMAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

morização de conteúdos e no conteúdo teórico. Assim, o processo de ensino-
-aprendizagem é centralizado na função do professor e na passagem de infor-
mações, sem perspectivas em desenvolver novas formas de aprendizado 
(SCHRAIBER et al., 2015).

A visita técnica (VT), por exemplo, é observada pelos alunos como uma 
oportunidade de sair dos muros da universidade e conhecer na prática como 
se dá o funcionamento de todos os aspectos envolvidos no processo de ensino-
-aprendizagem. Foi percebido, inclusive, um maior aproveitamento quando 
essas estratégias estão relacionadas ao ensinamento do processo de gestão.

Desse modo, segundo Dutra et al. (2019), a VT é conceituada como um mé-
todo de ensino no qual os estudantes são orientados a um serviço/unidade com 
o intuito de conhecer, observar e avaliar sua estrutura e as atividades ali exerci-
das. Esse exercício possibilita fazer um paralelo entre legislações e normas, bem 
como permite a troca de experiências e conhecimento de situações reais.

Nesse sentido, foi de extrema importância a iniciativa das visitas técnicas 
no sentido de ampliar os estudos para a prática de forma a aprimorar os con-
teúdos vistos em sala de aula. Essa ação, portanto, tem resultado positivo na 
formação dos acadêmicos, visto que é possível conhecer, a partir da realidade 
local e seus atores sociais, como se dá o processo de gerenciamento realizado 
pela enfermagem, seja em âmbito hospitalar ou na Atenção Primária.

Isso corrobora com o estudo de Badaró et al. (2016), no qual se afirma que, 
após observar e comparar, é possível desenvolver novas práticas, aprimorar infor-
mações e melhorar o desenvolvimento do serviço. Portanto, a VT surge de forma 
a complementar as discussões iniciadas e desenvolvidas em sala de aula e permite 
uma proximidade do acadêmico com a veracidade de seu futuro profissional.

Ainda, utiliza-se a cultura de que qualquer profissional sabe reger, pois ad-
ministração se aprende na prática. Difícil é encontrar gestores que vivenciaram 
bons programas formativos para a obtenção de habilidades e conhecimentos 
sobre a gestão, como favorecer a motivação, liderar grupos e colaborar para o 
vigor e efetividade das coordenações e progresso da qualidade de vida das pes-
soas no trabalho (LORENZETTI et al., 2015).

Por tudo isso, os estudantes de enfermagem encaram como importante 
para a formação do enfermeiro a disciplina de gestão, assim como a educação 
permanente na área como profissional após assumir o desafio de ser gestor de 
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saúde. Ela vem esclarecer questões e orientar os enfermeiros a como produzir 
saúde também no papel de gerência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Em suma, a gerência, enquanto campo prático de organização, faz-se um 
componente imprescindível e inerente a todo profissional gestor, para que pos-
sibilite um processo de trabalho organizado, efetivo e que contemple o desem-
penho de suas referidas atribuições enquanto ambiente de trabalho. Dessa 
forma, destaca-se o profissional enfermeiro como responsável pela manuten-
ção do fluxo assistencial na instituição de saúde, assim como a liderança frente 
aos demais profissionais atuantes em sua classe.

Com a realização às visitas técnicas, percebeu-se que o processo de gestão 
hospitalar, assim como da Estratégia Saúde da Família, requer do profissional 
de enfermagem um determinado preparo quanto ao papel de gerenciamento, 
sobretudo, destacando-se a sobrecarga de atribuições e suas responsabilidades.

Em suma, no contexto do Sistema Único de Saúde, pode-se ressaltar a impor-
tância de uma boa articulação entre os gestores e os funcionários do serviço 
pondo em centralidade o cuidado. Entretanto, é também necessário transforma-
ções e investimentos em diversas frentes para que os profissionais estejam aptos 
e qualificados para o desenvolvimento de competências técnicas e políticas.

Uma vez que a ESF, assim como o âmbito hospitalar, é gerida em torno dos 
princípios doutrinários constituintes do SUS, faz-se necessária uma gestão e 
assistência baseada na universalidade, integralidade e equidade, cuja gerência 
e condutas das referidas instituições buscam contribuir para a qualidade das 
práticas assistenciais, visando à promoção, prevenção e reabilitação dos usuá-
rios dos serviços de saúde.

Os referentes campos de estudo vieram a contribuir positivamente para a 
aquisição de habilidades e competências ditas essenciais ao exercício do geren-
ciamento em Enfermagem, posto que possibilita a compressão das habilidades 
e competências fundamentais para o planejamento, tomada de decisão, traba-
lho em equipe e organização, bem como aprimorar o pensamento crítico-re-
flexivo de estudantes em processo de formação.

A limitação presente no estudo consiste no fato de tratar-se de um relato de 
experiência vinculado a visitas técnicas, no qual se faz necessário o desenvol-
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vimento de estudos com maior rigor metodológico acerca do processo de ge-
renciamento, métodos e instrumentos utilizados para proporcionar uma me-
lhor gestão de áreas vinculadas à saúde, para que sirva como um alicerce de 
conhecimento auxiliando estudantes no seu processo de graduação, enquanto 
futuros profissionais da saúde. 
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CAPÍTULO 21
VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE: REFLEXÕES E DEBATES

José Adelmo da Silva Filho

Mikaelle Ysis da Silva

Maria Nágela Valéria da Silva

João Emanuel Pereira Domingos

Antonio Germane Alves Pinto

Álissan Karine Lima Martins

INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS), como uma importante política pública 
no cenário brasileiro, possibilitou à população o acesso à saúde de caráter in-
clusivo e democrático (SIQUEIRA et al., 2018). A evolução da saúde no Brasil 
foi marcada por intensa luta dos movimentos sociais por meio da reforma sa-
nitária brasileira, com participação dos distintos órgãos e atores sociais, que, 
em conjunto, findam fortalecendo e promovendo as ações, garantindo a de-
mocratização da saúde (RIBEIRO; ZIMMERMANN, 2016). 

No processo de fortalecimento do SUS destaca-se a formação dos profissio-
nais, sendo estes fundamentais no fazer saúde. Visando possibilitar uma me-
lhor formação e capacitação, o Ministério da Saúde lançou iniciativas induto-
ras para um perfil profissional alinhado às necessidades do SUS, pela inserção 
de futuros profissionais no cotidiano das práticas em saúde. Tais oportunida-
des vislumbram uma aproximação da teoria à práxis, bem como o envolvi-
mento dos trabalhadores de saúde no processo de formação em saúde, o que 
promove melhor integração entre instituições de ensino e serviços de saúde. 

Dentre estes, tem-se destaque o projeto de Vivência e Estágios na Realidade 
do Sistema Único de Saúde (VER-SUS) (LEAL et al., 2015). O VER-SUS foi 
lançado no início dos anos 2000 com o objetivo de propiciar aos estudantes das 
distintas áreas o contato com o serviço de saúde, elencando reflexões acerca do 
papel transformador incumbido ao estudante. Para além, o projeto visa sensi-
bilizar gestores, profissionais e educadores, sejam da área da educação, saúde 
e/ou demais áreas sociais (MARANHÃO; MATOS, 2018).

Doi: 10.35260/87429199p.306-321.2020
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As vivências, muito embora ocorram em nível local, possuem amplitude 
nacional, uma vez que envolve o processo de funcionamento do SUS. As prá-
ticas são experienciadas sob regime integral, intensificando o transcurso do 
perceber, partilhar, defender e vivenciar o SUS sob as lentes de distintas profis-
sões (RAMOS et al., 2016).

A interprofissionalização sucedida do VER-SUS e o estranhamento mútuo 
oriundo da realidade sentida possuem o poder de busca da resolubilidade per-
mutada e horizontalizada, com o auxílio das diversas teorias e saberes, procu-
rando internalizar nos viventes o sentimento de responsabilização frente ao 
SUS (AMARAL et al., 2018).

Nesse contexto, as vivências no SUS possibilitam não somente o conheci-
mento sobre o que o SUS representa para a saúde pública, mas a elas são agre-
gadas as possibilidades de desenvolver potencialidades, habilidades indivi-
duais e coletivas no campo de atuação próprio a cada vivente (WEBER et al., 
2016). Diante disso, esse relato tem por objetivo descrever a experiência do 
Projeto Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde do Brasil 
no município de Iguatu, no estado do Ceará, frente aos aspectos que vislumbra 
o fortalecimento da formação profissional. 

METÓDO

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, a partir das 
vivências de acadêmicos dos cursos de Bacharelado em Enfermagem, Medici-
na, Odontologia, Serviço Social, Psicologia, Educação Física e Administração 
de instituições de ensino superior, públicas e privadas do estado do Ceará. A 
experiência ocorreu no regime de imersão no SUS, mediante o projeto VER-
-SUS Edição 2016.1, no período de 18 a 27 de janeiro de 2016. 

Estiveram envolvidos no desenvolvimento do projeto estudantes e docentes 
da Universidade Regional do Cariri – URCA, Instituto Federal de Ciências e 
Tecnologia do Ceará – IFCE, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e do 
movimento social Levante Popular da Juventude, com o apoio da Rede Unida. 

Participaram da vivência dezesseis estudantes de diferentes categorias pro-
fissionais, que estiveram imersos no desenvolvimento do projeto durante dez 
dias. Em todo o período, os participantes ficaram alojados no mesmo ambien-
te, em uma pousada, no intuito de facilitar a construção de vínculo e fortalecer 
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as discussões e troca de experiências. Os viventes contaram com estrutura para 
alimentação e hospedagem sem ônus.

A seleção dos participantes ocorreu em três etapas consecutivas e progres-
sivamente eliminatórias: a primeira, pela inscrição na plataforma otics; a se-
gunda, mediante análise da carta de intenção enviada aos organizadores locais 
do VER-SUS Centro Sul; e a terceira, por meio de entrevista coletiva no muni-
cípio de Iguatu, Ceará. Durante o processo de seleção, todos os critérios de 
inclusão e exclusão do projeto foram respeitados, sendo de inclusão: estar 
matriculado em algum curso de ensino técnico, nível superior ou residência 
em saúde e ser membro de movimento social. Foram excluídos aqueles parti-
cipantes que não atingiram média de sete pontos nas seleções, bem como os 
participantes que não tinham disponibilidade de tempo integral para partici-
par do momento de imersão no Projeto VER-SUS correspondente a dez dias. 

Foi construído um cronograma com todas as atividades, práticas e teóricas, 
nas modalidades de roda de conversa, atividade grupal, visita técnica e oficina 
de produção, desenvolvidas durante o projeto, com o objetivo de nortear os 
dias de vivências. Em específico, as visitas aos equipamentos de saúde ou espa-
ços que estão relacionados com o conceito de saúde foram previamente agen-
dadas com seus respectivos coordenadores. 

As experiências aconteceram nos seguintes locais: Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) da zona urbana e da zona rural do município do Iguatu; Comu-
nidades Ribeirinhas; Centro Pastoral da Igreja Católica; Igreja Evangélica; 
Ocupações urbanas; Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS 
AD); Centro de Atenção Psicossocial III (CAPS III); Centro de Atenção Psi-
cossocial Infanto-juvenil (CAPS IJ); Centros Espíritas; Hospitais Públicos; 
Dois hospitais privados; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Centro Microrregional Especializado 
de Atenção à Saúde Reprodutiva e Sexual (CEMEAR); Secretaria Municipal de 
Saúde; Núcleo de Assistência à Saúde da Família; Programa Mais Médicos; 
Centro de Controle de Zoonose; Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS); Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS); 
Instituto Nacional Seguridade Social (INSS) e Escola Marista. 
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RESULTADOS

Os resultados estão apresentados conforme os dez dias de vivência, com 
descrições de todos os momentos, com a finalidade de fortalecer as discussões 
quanto ao relato das vivências e experiências narradas. 

Primeiro dia de vivência: “a acolhida”

No primeiro momento, os participantes, chamados versusianos, foram recebi-
dos no alojamento no horário marcado no turno da manhã para dar-se início à 
vivência, sendo realizado um acolhimento com música ambiente e três dinâmicas.  

A primeira dinâmica, intitulada como “objeto que me marcou”, cada versu-
siano se apresentava usando um objeto pessoal fazendo referência a algo mar-
cante em sua vida; a segunda dinâmica era intitulada “como estou me sentindo 
e quais as minhas expectativas?”, momento oportuno para que os versusianos 
pudessem escrever em uma cartolina o que estavam sentindo no momento; a 
terceira dinâmica de acolhimento foi intitulada como “dinâmica do repolho”, 
momento oportuno para que cada versusiano pudesse relatar facilidades e di-
ficuldades dentro do SUS, possibilitando, dessa forma, uma visão de pré-expe-
riência na imersão. 

Ainda no primeiro dia, no período vespertino foi proporcionado aos versu-
sianos uma oficina de portfólio diário, com a finalidade de utilizar materiais 
recicláveis para confecção, materiais que se reportaram à cultura nordestina, 
como a chita, tecido tipicamente nordestino. Ressalta-se que tal atividade 
apresentou grande relevância, por permitir reportar à cultura a qual estamos 
inseridos, bem como refletir que o artesanato está presente na vida de muitos 
usuários do SUS, sendo tal atividade, muitas vezes, a única fonte de renda da 
família, condição que por vezes reflete na saúde destes. 

No período noturno os versusianos foram designados a expressarem, por meio 
de um desenho, qual o sentimento que tinham frente ao SUS. Emergiram nos de-
senhos expressões negativas e positivas, descritas pelos viventes como obstáculos a 
serem superados para melhor funcionamento do sistema de saúde (Imagem 1).
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Imagem 1 – Desenhos dos versusianos dos sentimentos que tinham frente ao SUS

Fonte: arquivo da vivência, 2016.
No primeiro dia, foi possível aferir as expectativas dos versusianos frente 

aos dias de vivência que estariam por vir e despertar o real objetivo do mo-
mento, a imersão na realidade do SUS em duas diferentes faces e situações. 

Segundo Dia De Vivência: “Imergindo No Sus”

Durante o período matutino e vespertino, foram realizadas visitas aos equi-
pamentos da Atenção Primária à Saúde. Os versusianos puderam adentrar às 
UBS da zona urbana e rural. Durante as visitas foi possível conhecer os am-
bientes, serviços, profissionais da equipe multiprofissional e o atendimento 
prestado à população.

Destacam-se, como pontos positivos nas unidades visitadas, o auxílio dos 
NASF, o funcionamento das unidades de segunda à sexta, o atendimento de 
enfermagem nos turnos matutino e vespertino, o acolhimento dos profissio-
nais com os usuários, a disponibilidade de medicamentos pelas farmácias das 
unidades e o contato com os fluxogramas dos serviços ofertados. 

Quanto aos pontos negativos observados, restringem-se aos números exce-
dentes de famílias que devem ser atendidas pelas equipes da Estratégia Saúde 
da Família, ao atendimento médico limitado em alguns dias da semana e a 
dificuldade de reposição de insumos materiais para os atendimentos, como 
luvas e máscaras. Para além dos aspectos organizativos, foi observada a dificul-
dade de interação entre as equipes de saúde devido à ausência de um horário 
no cronograma para programação das demandas e ações.
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Na oportunidade foi possível conhecer o Programa Mais Médicos, identifi-
cando-se, in loco, médicos cubanos que estavam atuando em alguns equipa-
mentos visitados. Tais médicos destacaram que o programa tem como ponto 
positivo o apoio das universidades, uma vez que são supervisionados por de-
terminadas universidades e a comunicação direta com o Ministério da Saúde. 
Os médicos relataram o funcionamento do sistema de saúde cubano, sendo 
um momento bastante enriquecedor, pois, foi possível perceber, mediante 
uma reflexão paralela, a grandiosidade que o SUS representa no Brasil. 

No dia de vivência em questão, durante o período noturno, os versusianos 
participaram de dinâmicas que remetiam à reflexão crítica frente ao funciona-
mento do SUS, como a “teia de aranha”, que faz analogia às Redes de Atenção à 
Saúde, e o “cuidando de quem cuida”, cujo objetivo foi cuidar do próximo como 
gostaria de ser cuidado, despertando nos participantes o sentimento de empatia 
e sensibilização. O dia foi finalizado com uma roda de conversa para sistemati-
zação das visitas realizadas, construindo paradigmas para um SUS que funciona. 

Terceiro Dia De Vivência: “Encontro Com As Vulnerabilidades”

Neste momento, os versusianos puderam conhecer as comunidades e ocu-
pações em situações de vulnerabilidades sociais da cidade. Foi possível perce-
ber que a maior problemática nessas comunidades engloba a questão do sa-
neamento básico, influenciando diretamente na saúde dos indivíduos. Frente 
aos principais problemas de saúde enfrentados pela população destacam-se as 
doenças bucais, infecções intestinais e doenças do aparelho respiratório. 

O turno da manhã foi oportuno para conhecer o lixão a céu aberto da cidade, 
local que também é moradia e fonte de renda de um grande quantitativo de pes-
soas locais. Nesse contexto, os viventes tiveram um embate com a realidade, situa-
ção expressa por reações faciais e verbais, diante da oportunidade de adentrar uma 
realidade que, muitas vezes, é negligenciada. Observou-se que a predominância de 
uma atuação dos trabalhadores do lixão em desconformidade com relação ao uso 
de equipamentos de proteção individual e, principalmente, quanto à baixa expec-
tativa de mudanças da realidade local.  Os moradores destacaram que não existe 
uma preocupação por parte dos profissionais da saúde, pois nem os agentes comu-
nitários de saúde realizam as visitas que deveriam acontecer.
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No período noturno os versusianos assistiram a um documentário que re-
tratava a realidade de saúde de outros países. A partir deste, foi possível perce-
ber distintas ideologias que regem as políticas de saúde, podendo-se afirmar 
que o sistema de saúde implantado nos Estados Unidos da América (EUA), 
por vezes, chega a influenciar a saúde de outros países. 

Adentrar a locais que muitas vezes são negligenciados é possibilitar vislum-
brar as necessidades de saúde dos sujeitos ali inseridos. O momento foi opor-
tuno para inquietar os versusianos quanto às distintas realidades e, com elas, 
as diferentes necessidades que se cruzam com o contexto da vulnerabilidade. 

Quarto Dia De Vivência: “Serviços Secundários”

O quarto dia de vivência foi destinado para conhecer os serviços que com-
põem a Atenção Secundária à Saúde. Durante o período matutino, as entida-
des visitadas foram dois hospitais públicos, sendo um de caráter filantrópico e 
o Centro de Controle de Zoonose.

Em relação a esses serviços, destaca-se a visita ao Centro de Controle de 
Zoonoses, que foi de grande valia, levando em consideração que poucos versu-
sianos conheciam o real funcionamento do equipamento e a importância para 
a vigilância ambiental.  Este tem como objetivo principal prevenir, reduzir ou 
eliminar a propagação de doenças como a raiva, leptospirose, toxoplasmose, 
histoplasmose, leishmaniose e, inclusive, a dengue. 

Os hospitais visitados mostraram uma realidade comum a grande maioria 
dos hospitais públicos e filantrópicos, sendo observado um déficit de medica-
mentos e de insumos necessários aos procedimentos básicos, como luvas e gases. 
Como também limitações quanto aos recursos humanos; leitos insuficientes 
para o atendimento da grande demanda do público alvo; E, estruturas físicas 
precárias. 

Diante de uma grande demanda, em contrapartida a um número restrito de 
profissionais, acaba-se por configurar uma sobrecarga de trabalho e certos aspec-
tos de uma assistência eficaz e humana não são atendidos.

Durante o período da tarde, os versusianos visitaram o CEMEAR e dois hos-
pitais, ambos hospitais da rede privada de saúde que prestam serviços ao SUS. 
Os hospitais particulares, que serviram de comparativos para as duas realidades 
totalmente distintas, entre o privado e o público, mostraram uma estrutura apro-
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priada para um atendimento de qualidade, no que diz respeito aos equipamentos 
e à oferta de medicações, e apresentam uma menor demanda, propício para um 
atendimento de maior qualidade, visto que o profissional pode dedicar-se mais 
aos pacientes, embora haja quantidade de profissionais inferior, em comparativo 
com os equipamentos hospitalares do SUS que foram supracitados.  Os referidos 
serviços hospitalares de característica privada não possuem atendimento 24h/
dia, igualmente aos serviços secundários de caráter público. 

O CEMEAR é um equipamento pouco conhecido pela população em geral 
do município, no que diz respeito a sua oferta de serviços. Durante a visita, cons-
tatou-se que o equipamento possui uma equipe de diferentes especialidades para 
prestar serviços que remetem aos aspectos reprodutivos, sexuais e infecciosos.

No período noturno, foi proposta a problematização da construção histórica 
e a busca de consolidação do SUS, a desconstrução da visão perfeita do serviço 
privado de saúde, discussões de grande significância para a busca de estratégias 
de melhoria e fortalecimento do sistema de saúde resultaram desse momento. 

O quarto dia de reflexão permitiu aos versusianos vislumbrar duas realida-
des distintas entre os serviços de saúde, frente às características públicas e 
privadas, igualmente como possibilitou vislumbrar serviços que prestam assis-
tência ao município e a sua microrregião que resultam em grande impacto nas 
questões de saúde, por oportunizar assistência especializada.

Quinto Dia De Vivência: “Saúde Mental”

Os versusianos puderam conhecer os equipamentos especializados de saú-
de mental, a saber, CAPS III, CAPS AD e CAPSi, sendo estes alguns pontos da 
Atenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Nos serviços de saúde mental foi possível conhecer as rotinas, estratégias 
de acolhimento e as formas de terapias ofertadas. Destaca-se que todos os 
CAPS recebem demandas da 18° Regional de Saúde, sendo, portanto, servi-
ços com superlotação para atendimentos, que não é suprida com eficácia 
devido aos recursos humanos insuficientes. 

Destaca-se a potencialidade dos equipamentos em disponibilizar atendi-
mentos em horários noturnos, oportunizando assistência para os usuários que 
não podem ter acesso aos horários vespertino e matutino. 

Durante a noite os versusianos sistematizaram as visitas pontuando os pon-
tos marcantes observados, dentre eles: a estrutura inadequada dos equipamen-
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tos para atendimentos ao público da saúde mental; falta de insumos para a 
realização das oficinas e dos grupos terapêuticos; e a escassez de alimentos 
para as refeições diárias dos pacientes-dia.   

Os versunianos enalteceram a relevância dos serviços como pontos fortes 
da RAPS diante das limitações identificadas, os quais são responsáveis por as-
sistirem aos usuários no contexto da saúde mental, cabendo inferir o papel 
desafiador do profissional de saúde diante de tais condições de trabalho frente 
às necessidades de saúde da população. 

Sexto Dia De Vivência: “Religiosidade E Espiritualidade”

No sexto dia, os versusianos visitaram espaços que circundam fé, crenças espi-
rituais e religiosas. Estiveram inclusos, dentre os equipamentos sociais visitados, o 
Centro Pastoral da Igreja Católica, Centros Espíritas e uma Igreja Evangélica. 

Nesses espaços ficou perceptível a forte influência da religiosidade e da es-
piritualidade frente ao processo saúde-doença do indivíduo, pois cada um, em 
sua particularidade, procura oferecer um suporte espiritual para os indivíduos 
que buscam cura de enfermidades, enfatizando a importância da busca dos 
serviços de saúde nesse processo de cura e reabilitação.  Essa experiência foi 
essencial para romper, ou minimizar, preconceitos e paradigmas frente à di-
versidade religiosa, que certamente o profissional atuante no SUS encontrará 
na sua assistência ao usuário. 

O momento noturno foi facilitado por um profissional psicólogo que abor-
dou, em roda de conversa com os versusianos, questões de sentimentos emo-
cionais, autocontrole e relações interpessoais, que é imprescindível para um 
profissional atuante nos serviços de saúde. 

O papel da religiosidade e da espiritualidade possui impacto na vida do indiví-
duo, família e comunidade, como elemento de apoio às condições de vida do indi-
víduo, bem como um importante equipamento de suporte social na comunidade. 

Sétimo Dia De Vivência: “Momento Lazer”

No turno da manhã, os versusianos permaneceram descansando no local 
de hospedagem e à tarde foram a uma lanchonete próxima a uma lagoa do 
município para apreciarem o pôr do sol e dialogarem entre si.

Durante a noite, houve uma aula prática de atividade anaeróbica (zumba), 
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que possibilitou fazer relação das atividades físicas e os benefícios à saúde 
advindos do exercício.  Na ocasião, o grupo Levante Popular da Juventude 
proporcionou uma roda de conversa em que se discutiu a respeito da construção 
dos movimentos sociais no Brasil, bem como a implantação do Levante 
Popular em nível municipal. 

O dia foi oportuno para possibilitar o descanso necessário aos viventes e sensibi-
lizá-los quanto à importância dos momentos de lazer no contexto da saúde, sendo 
possível atrelar a prática da atividade física e a questão dos movimentos sociais. 

Oitavo Dia De Vivência: “Urgência E Emergência”

No oitavo dia, os locais de visitas foram os equipamentos que prestam 
serviços de Urgência e Emergência da cidade, sendo eles a UPA, SAMU e 
Corpo de Bombeiros. 

No SAMU, foi possível vislumbrar o mecanismo de funcionamento do 
serviço por meio da regulação, como também, junto à equipe plantonista, 
ouvir relatos do funcionamento do serviço no município.

No Corpo de Bombeiros, houve um momento de roda de conversa acerca 
dos principais serviços prestados pela equipe, como também momentos de 
aproximação com os instrumentos de trabalho. 

Sobre a UPA, os profissionais destacam que o conhecimento da população 
ainda é deficiente, sendo que grande parte dos atendimentos realizados pode-
riam ser solucionados nas unidades primárias à saúde. Salienta-se que se faz 
necessário investir na educação em saúde, para proporcionar aos indivíduos o 
conhecimento aos usuários, tornando-os protagonistas de sua saúde.

O período noturno foi marcado por um momento de descontração, sendo 
proposta a construção de uma pintura em uma blusa branca com a temática 
“Saúde não se vende, loucura não se prende, por um SUS público”, como 
representatividade do momento da vivência, assim como os dez dias e todos 
os dias de vida que seguem.

Como fruto de reflexão diária, foi possível identificar as necessidades de saúde 
frentes aos níveis de assistência e a importância junto à população na difusão dos 
conhecimentos acerca dos serviços de urgência e emergência e de suas finalidades. 



316

Entrelaces do SUS 

Nono Dia De Vivência: “Intersetorialidade E Interdisciplinaridade”

No nono dia os versusianos puderam experienciar a intersetorialidade en-
tre a saúde e a assistência social, visitando a Secretaria Municipal de Saúde, a 
Escola Marista, o CRAS, o CREAS e o INSS.

Um ponto que merece destaque é a interdisciplinaridade existente entre os 
diferentes profissionais dessas instituições, bem como o trabalho conjunto das 
instâncias sociais, da saúde, educação e justiça, promovendo o que é de direito 
ao cidadão perante a Constituição Federal de 1988. 

Dando conclusão ao dia, durante a noite os versusianos participaram de uma 
roda de conversa com representantes do público LGBTT+ (lésbicas, gays, bisse-
xuais, travestis, transexuais ou transgêneros) sobre a assistência à saúde prestada 
pelos profissionais do município. Conforme os relatos, pode-se concluir que os 
profissionais não agem com sensibilidade aos problemas de saúde que esse pú-
blico em específico possa apresentar, fazendo com que os mesmos se distanciem 
dos serviços de saúde.

Fica como reflexão a contradição da interdisciplinaridade entre os diversos 
profissionais e equipamentos, em especial os que prestam assistência direta à 
saúde, com a atuação frente ao público LGBTT+. A rede de serviços e o elo entre 
os profissionais poderiam ser potencial na assistência ao público LGBTT+, en-
tretanto, o que se tem visto é o distanciamento com os serviços de saúde.

Décimo Dia De Vivência: “Devolutiva”

No décimo e último dia da vivência do VER-SUS, os versusianos apresen-
taram a devolutiva de toda a vivência e experiência durante o processo aos 
coordenadores e profissionais de todos os equipamentos visitados, relatando 
pontos positivos e negativos nessas instituições, na perspectiva de traçar estra-
tégias que fortaleçam o atendimento ao público e, principalmente, a consoli-
dação do SUS na gestão municipal.

O momento ocorreu em uma Instituição Pública de Ensino Superior, na 
modalidade de roda de conversa, sendo um momento oportuno de re(cons-
trução) do conhecimento frente a óptica dos viventes e profissionais presentes.  
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DISCUSSÃO

As vivências e experiências no contexto do VER-SUS apresentam-se como 
uma oportunidade estratégica com a finalidade de propiciar e incentivar in-
quietações e curiosidades entre os envolvidos na ênfase de buscar um contexto 
mais digno no campo da saúde, por meio de um cuidado que é construído não 
somente por profissionais da saúde (MARANHÃO; MATOS, 2018).

Os momentos de vivências nos equipamentos do SUS possibilitam a cons-
trução do diálogo e do discurso que objetiva a re(construção) de uma realida-
de que busca qualificar a atuação de futuros profissionais no campo da saúde a 
partir da óptica destes na aproximação com os serviços. Momentos como esses 
permitem a produção de mudanças ética-politicamente com o SUS (MARA-
NHÃO; MATOS, 2018).

Em relação aos equipamentos supracitados, os quais permitiram a reali-
zação das vivências e o compartilhamento das experiências, apresentam-se 
como chave estratégica para maior vinculação desses futuros profissionais, 
diante da possibilidade de ver na prática a funcionalidade do serviço e vis-
lumbrar, posteriormente, nos momentos de discussões, os pontos positivos e 
negativos, na perspectiva de não somente identificá-los, mas de propor me-
canismos estratégicos de resolução.

Vislumbrar o funcionamento dos equipamentos de atenção primária à saúde é 
possibilitar a esses futuros profissionais a compreensão do processo de coordena-
ção e ordenação das redes de atenção à saúde, que é gerida e executada pela ESF, a 
qual se apresenta como a porta de entrada prioritária do sistema (BRASIL, 2010).

Um estudo realizado no Rio Grande do Sul denota que a vivência per-
mite àqueles que teriam sua trajetória acadêmica e profissional distante do 
ensino da saúde pública a oportunidade de conhecer e adentrar à realidade 
do SUS, a fim de elucidar o exercício e o desempenho das equipes multidis-
ciplinares (KRETSCHMER, 2015). 

Outros estudos relataram a necessidade de comunicação e articulação entre 
as equipes. Em estudo realizado no estado do Piauí, os enfermeiros afirmaram a 
dificuldade de comunicação entre os demais profissionais de saúde do serviço, o 
qual dificulta o planejamento das ações voltadas ao indivíduo, família e socieda-
de (LIRA NETO et al., 2013). 
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Cabe ressaltar a importância de compreender o funcionamento dos serviços de 
atenção secundária, para que assim possa ser vislumbrado como funcionam os 
mecanismos que possibilitam aporte diagnóstico, de tratamento e de reabilitação 
dos usuários, por meio dos serviços vivenciados, como o Hospital público. 

A vivência na atenção secundária aproximou a realidade de diversos cená-
rios, entre eles o CAPS, que permitiu o conhecimento das estratégias e ações 
adotadas no âmbito da atenção à saúde mental. No que se refere a esse serviço, a 
estrutura física e organizacional foi o foco de vivências em alguns estudos, as 
quais observaram que o trabalho dos profissionais se configurava de forma iso-
lada, sem a colaboração interdisciplinar (LIRA NETO et al., 2013). 

No estudo de Kretschmer (2015), observou-se a vivência na atenção secun-
dária em um hospital da região com atendimento a outras regiões e distintas 
especialidades no âmbito da saúde mental. Conforme os relatos dos estudantes 
há necessidade de modificações na perspectiva da agilidade no atendimento e 
resolutividade para com o usuário.

Nesse sentido, os hospitais configuram-se como um complexo constituintes 
da rede terciária de atenção, em que são dispensados cuidados a pacientes com 
estado de saúde crônico ou agudo, que requerem uma estrutura tecnológica, 
dispensação de cuidados continuados, podendo requerer de internação da pes-
soa, a fim de prestar uma assistência que vise à integralidade da assistência 
(CASTILHO; SOUZA, 2018).

Incoerente iria se configurar uma vivência que não possibilitasse a integração 
com os mecanismos de religiosidade e espiritualidade, sendo estes inerentes ao 
processo de saúde e doença e apresentando-se em muitas situações como elos 
indispensáveis no processo de enfrentamento a uma determinada disfunção. 

As questões que incubem o processo de assistência à saúde à população LGBT+ 
e as ocupações urbanas são marginalizadas por tratar-se de contexto complexos 
ainda nos dias de hoje, diante das limitações de muitos profissionais na prestação 
de uma assistência digna e humana a estes usuários, frente a todo complexo envol-
vido, devendo o processo assistencial corroborar com artifício de (re)construção 
de um olhar específico a necessidade de saúde dessa população.

Cabe, ainda, refletir sobre as questões da devolutiva, como um momento 
ímpar junto aos profissionais e gestores do município, em que foi propício o 
compartilhamento dos pontos positivos e negativos vislumbrados durante o pe-
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ríodo de vivência, caracterizando esse processo como a edificação de um cuida-
do responsável, em que é possibilitado a construção e o desenvolvimento de uma 
assistência integral mediante os múltiplos pontos da rede e da equipe multipro-
fissional que integra o sistema, seja na ênfase assistência ou em nível de gestão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Salienta-se que todas as vivências foram de suma importância para a for-
mação de profissionais comprometidos com o desenvolvimento e fortaleci-
mento do SUS, mas principalmente, para a formação pessoal pleiteada na 
sensibilização para com o próximo.

O caminho percorrido é calçado por grande possibilidade junto à futura 
atuação profissional desses viventes, que, como seres pensantes, adentraram a 
realidade do SUS com uma visão e obtiverem amplitude desta, apresentando-
-se como um meio propício para a construção e determinação de mecanismos 
que possibilitem um novo percurso.

Ressalta-se a importância do desenvolvimento de estudos que busquem 
compartilhar as experiências, vivências nas versões do VER-SUS que ocorre-
ram em inúmeros estados brasileiros, como uma possibilidade de oportunizar 
à comunidade acadêmica e ao contexto populacional materiais de leitura que 
venham a contribuir e potencializar a compreensão do funcionamento e de-
senvolvimento do sistema em diferentes realidades e contexto, levando em 
consideração as características culturais de cada região.  

Ademais, mostra-se uma reflexão de como a vivência coloca-se como 
experiência divisora sobre as concepções e práticas do e no SUS com ên-
fase na formação de profissionais sensíveis, inteirados e engajados para a 
sua estruturação e consolidação.

O estudo permitiu a reflexão e o debate do SUS na teoria e na prática, fren-
te aos olhares atentos da conjuntura social, que envolveu acadêmicos e profis-
sionais que atuam ou que irão atuar no sistema de saúde, vislumbrando a 
possibilidade da re(construção) do olhar frente ao fenômeno problematizado, 
podendo culminar no fortalecimento do sistema diante das discussões postas. 
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CAPÍTULO 22
A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA FORMAÇÃO

INTEGRAL EM ENFERMAGEM

Carla Soraya Silva Araújo

João Paulo Xavier Silva

Vinícius Rodrigues de Oliveira

Maria Luiza Santos Ferreira

INTRODUÇÃO

No Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) sugerem que o pro-
cesso formativo do enfermeiro esteja circunscrito em uma formação generalis-
ta, humanista, crítica e reflexiva, na qual esse profissional deva ser capaz de 
reconhecer e intervir em problemas da população, analisando e decidindo 
condutas apropriadas para o cuidado do paciente. Além disso, o enfermeiro 
deve assumir a posição de líder da equipe de saúde, agindo com compromisso 
e responsabilidade (BRASIL, 2001; VIEIRA et al., 2016).

Para se alcançar esse nível profissional, as universidades brasileiras têm 
adotado métodos para uma melhor formação, incluindo em sua grade curri-
cular a abordagem de todo o processo saúde-doença dos indivíduos nas cole-
tividades em todas as suas especificidades, proporcionando um olhar holístico 
para o cuidado de enfermagem. Para além do processo formativo teórico-prá-
tico, considera-se também nesse percurso o desenvolvimento de atividades 
complementares no processo formativo como monitorias, estágios, programas 
de iniciação cientifica, cursos e projetos de extensão universitária (BRASIL, 
2001; ORTEGA et al., 2015).

Nessa perspectiva, o ambiente acadêmico tem buscado desenvolver cami-
nhos outros de experiências e aprendizagens, incentivando o aluno à troca de 
conhecimentos, como também sua aplicabilidade prática. Nesse contexto, é 
reconhecido que a universidade se consolida sobre três princípios basilares, 
são eles: ensino, pesquisa e extensão.  Esses três pilares devem configurar-se de 
maneira complementar, porém, muitas vezes o ensino e a pesquisa são explo-
rados em maior predominância quando em comparação ao desenvolvimento 

Doi: 10.35260/87429199p.322-333.2020
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de atividades extensionistas. É reconhecido que, se esses três princípios forem 
desenvolvidos de igual modo, será possível formar profissionais mais qualifi-
cados para atuar na sociedade (ORTEGA et al., 2015).

Entende-se por extensão universitária o desenvolvimento de ações de cará-
ter permanente e contínuo que envolvam a comunidade, suas necessidades e a 
capacidade de resposta que a academia possui frente às demandas sociais. Para 
que se consolide, faz-se necessária a realização de projetos de alcance comuni-
tário que estejam implicados nas peculiaridades que apresenta uma determi-
nada população, contemplando, por exemplo: projetos de desenvolvimento 
social; combate à fome/pobreza; cuidado com crianças, idosos e/ou grupos 
vulneráveis; promoção de hábitos saudáveis; estímulo ao autocuidado, dentre 
outros (SIQUEIRA et al., 2017).

Para a prática de atividades extensionistas no campo da enfermagem, é de 
vital importância o conhecimento do território que circunda a universidade ou 
os campos de estágio. Desse modo, compreender as características do local em 
que se pretende realizar as atividades de extensão e se apropriar da realidade, 
seus principais problemas e a dinâmica das famílias corresponde a uma estraté-
gia profícua para a prática extensionista, pois assim os acadêmicos poderão 
abordar de forma empática e sensível a população (RODRIGUES et al., 2013).

Nesse âmbito, a extensão universitária tem se tornado cada vez mais 
significativa no cenário da formação integral em enfermagem, pois representa 
a universidade frente à comunidade, rompendo as barreiras da sala de aula e 
proporcionando o percorrer de um novo caminho para o desenvolvimento 
do cuidado, considerando ser este o objeto de trabalho e a essência da 
enfermagem (VIEIRA et al., 2016). 

Salienta-se que a extensão não é a única responsável pela formação crí-
tica e reflexiva dos universitários, mas é um componente fundamental 
nesse processo, principalmente quando utiliza metodologias participativas 
que permitem a vivência/experiência social e afetiva. Afinal, não se ensina 
participação social sem participação, tampouco compromisso social sem 
compromisso. Possibilitar a convivência dos extensionistas dentro e fora 
da universidade é uma das grandes potências da extensão universitária 
(OLIVEIRA; BRÊTAS; ROSA, 2017).
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Na prática extensionista desenvolvida pela enfermagem, duas direções são 
apontadas nas ações de cuidado integral: uma racional, na qual são aplicadas 
técnicas e teorias, outra sensitiva, mediante emoções e amor. Para a formação 
do enfermeiro, essas ações proporcionam o entendimento da patologia e a 
compreensão do ser humano (SILVA; RIBEIRO; SILVA JÚNIOR, 2013).

Ademais, salienta-se que no cenário brasileiro se faz necessário um proces-
so formativo implicado às necessidades sociais. Nesse âmbito, é necessário o 
desenvolvimento de competências e habilidades potenciais para atuação no 
Sistema Único de Saúde (SUS). Pensar na extensão universitária e suas reper-
cussões no processo formativo exige a identificação de conexões com o local 
de atuação profissional, o que vem a sugerir uma relação profícua entre o co-
nhecimento desenvolvido no espaço acadêmico para intervenções centradas 
na realidade (BISCARDE; PEREIRA-SANTOS; SILVA, 2014).

A formação de profissionais para o SUS é um desafio permanente que re-
quer, substancialmente, uma experiência vivencial e cotidiana. Aproximar os 
futuros enfermeiros das reais necessidades dos usuários e do sistema de saúde 
é fundamental para uma formação integral. Nessa perspectiva, urge a necessi-
dade de um processo ensino-aprendizagem que ressignifique o ideal de profis-
sional para o SUS. Refletir a práxis da enfermagem a partir dos centros forma-
dores e dos pilares da universidade, mais especificamente da extensão 
universitária, é um caminho potencial (BATISTA; GONÇALVES, 2011).

A partir deste contexto, problematiza-se: De que modo a extensão univer-
sitária contribui para a formação integral em enfermagem? Para responder 
esse questionamento, a pesquisa visa compreender, na ótica dos discentes, as 
contribuições da extensão universitária na formação em enfermagem.

MÉTODO

Trata-se de um estudo de natureza descritiva, com caráter exploratório numa 
abordagem qualitativa, realizada entre os meses de setembro e novembro de 2019, 
no curso de enfermagem da Universidade Regional do Cariri (URCA) - Unidade 
Descentralizada de Iguatu (UDI), localizada no município de Iguatu, Ceará.

Atualmente, são desenvolvidas dezenove ações extensionistas na universi-
dade. Participaram do estudo dezoito acadêmicos do curso de enfermagem 
que atenderam aos critérios de elegibilidade, cujos critérios de inclusão foram: 
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ser estudante regularmente matriculado no curso de graduação em Enferma-
gem da URCA-UDI e ser membros voluntário e bolsista de projetos de extensão; 
e de exclusão, ser estudante afastado das atividades acadêmicas por motivo de 
doença ou licença maternidade e/ou estudante que se encontrava afastado ou 
desligado de projetos de extensão. Salienta-se que, para dimensionamento da 
quantidade de participantes, foram seguidos os critérios de saturação teórica.

Para a coleta de dados, utilizou-se o roteiro de uma entrevista semiestrutu-
rada, com questões envolvendo conhecimentos e experiências sobre a exten-
são universitária e suas implicações na formação. Realizou-se um pré-teste 
para avaliação do instrumento, não sendo identificada a necessidade de ajustes 
para sua aplicabilidade. 

O processo de organização e análise dos dados esteve pautado na análise de 
conteúdo do tipo categorial temática, proposta por Minayo (2014), na qual 
seguiram-se as três etapas fundamentais dessa técnica: pré-análise, exploração 
do material e tratamento/interpretação. 

A pesquisa atendeu aos princípios éticos das investigações com seres humanos, 
obtendo aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob o parecer de n° 3.570.460.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os participantes da pesquisa pertencem aos sexos masculino e feminino, 
estando em situação regular na instituição e cursando do 4º ao 10º semestres. 
Com relação à faixa etária, encontra-se esta entre 18 e 28 anos, com a média de 
22 anos, conforme visto na Tabela 1.

O processo analítico viabilizado pela técnica adotada nessa pesquisa permi-
tiu a identificação de quatro categorias temáticas, formadas a partir da interpre-
tação dos dados coletados em núcleos de sentido pela abordagem colorimétrica. 

Desse modo, as categorias que emergiram no estudo foram assim denomi-
nadas: 1. Concepções sobre a Extensão Universitária; 2. Influência da Extensão 
Universitária na Formação; 3. O despertar do interesse pela Extensão Univer-
sitária; e 4. Implicações da Extensão Universitária no trabalho de enfermagem.
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Tabela 1 – Caracterização do perfil dos acadêmicos de enfermagem, URCA UDI

IDADE N
18-21 anos 09

22-23 anos 07

24-28 anos 02

Total 18

SEXO N

Masculino 08

Feminino 10                     

Total 20

SEMESTRE N

4º Semestre 02

7º Semestre 01

8º Semestre 08

9º Semestre
10° Semestre

06
01

Total 18

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Concepções sobre a Extensão Universitária

Nesta categoria, são identificados dois principais núcleos de sentido, no que 
diz respeito ao entendimento dos acadêmicos sobre a extensão. Ora a fala dos 
participantes aponta para a extensão como promotora da inserção do estudante 
na comunidade, ora percebe-se a compreensão da extensão como promotora do 
desenvolvimento acadêmico. Os recortes a seguir justificam essa interpretação: 

A extensão ela nos dá a oportunidade de conhecer,estar mais 
próximo da comunidade. (Extens. 18)

É uma capacitação do acadêmico, do discente porque através da 
extensão universitária que a gente vai ter noção de como ocorre 
diversos contextos relacionados a saúde. (Extens. 12)

Assim, corrobora-se com a literatura no entendimento de que os projetos 
de extensão são uma conexão entre aquilo que é desenvolvido em sala de aula 
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e o que é praticado fora dela. As práticas extensionistas atribuem a comunida-
de o conhecimento que foi produzido dentro da universidade e, por isso, pro-
movem uma relação de troca e colaboração entre sociedade e instituição de 
ensino (OLIVEIRA; ALMEIDA JUNIOR, 2015).

No contexto da enfermagem, as ações extensionistas se voltam para o de-
senvolvimento, produção e preservação cultural, oferecendo à comunidade 
conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, sendo responsável por 
prover recursos para a efetivação das políticas públicas de saúde voltadas ao 
benefício da comunidade (FREITAS et al., 2016).

Com os recortes, pôde-se perceber a compreensão da extensão como con-
tato direto com a sociedade, o que possibilita ao acadêmico experiências e vi-
vências importantes para sua formação e, consequentemente, para seu futuro 
profissional (FERNANDES; REBOUÇAS, 2013).

Ademais, elucida-se que a extensão universitária permite o desenvolvimen-
to acadêmico, fazendo com que os extensionistas passem a ser críticos, comu-
nicativos e edificadores, progredindo para além da obtenção de informações e 
saberes disseminados pela universidade (BRUSAMARELLO et al., 2016).

Influência da Extensão Universitária na Formação

No que diz respeito à influência das práticas extensionistas na formação em 
enfermagem, foram encontrados três núcleos de sentido. No primeiro, eviden-
cia-se a importância dos projetos de extensão para vivências além universida-
de; no segundo, as contribuições da extensão para a profissionalização em en-
fermagem; e, no terceiro, as contribuições da extensão para a desenvoltura 
pessoal. As falas abaixo correspondem a essa análise:

É uma forma do aluno não se prender só ao conteúdo, ele se 
envolver em outras coisas. Quando a gente “tá” participando de 
projetos a gente acaba entrando em contato com o público e aí a 
gente acaba desenvolvendo outras coisas. (Extens. 1)

Porque a gente vai lidar com pessoas e aí os projetos de exten-
são sejam pra lidar com pessoas, sejam idosas, adultos, crianças 
como tem projetos que lidam com criança e influenciam ampla-
mente no nosso cuidado e na nossa assistência. (Extens.18)

A questão da timidez isso é trabalhado bastante e você tem que 
se tornar uma pessoa mais desinibida, a questão de você entrar 
em contato com aquela pessoa, aquele  paciente, seja em sala de 
aula com algum aluno, você vai trabalhar isso também da sua 
desenvoltura. (Extens. 15)
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Em investigações semelhantes, as ações extensionistas em cursos de enferma-
gem são vistas como estratégias de promoção à saúde fora da universidade, o que 
consequentemente contribui para uma melhora no bem-estar da comunidade, 
assim como a elaboração de conhecimentos e execução destes na vivência dos 
acadêmicos, refletindo assim para sua formação integral (NOBRE et al., 2017).

O envolvimento do acadêmico em atividades extensionistas contribui cla-
ramente para o desenvolvimento de um pensamento crítico-reflexivo, auxi-
liando no aprendizado para o trabalho, que é de suma importância para a 
formação. Nessa perspectiva, visualiza-se a extensão universitária como eixo 
integrador para a tríade ensino-serviço-comunidade (FREITAS et al., 2016).

Assim, entende-se que, por meio da extensão, a universidade tem a oportu-
nidade de levar a comunidade a realizar novas descobertas, isto é, uma forma 
da universidade socializar o conhecimento e a produção intelectual, tornando-
-o acessível não apenas aos discentes, mas também a toda comunidade que 
ressignifica as suas práticas cotidianas (NOBRE et al., 2017).

No que concerne ao desenvolvimento pessoal, os acadêmicos participantes 
de atividades de extensão têm uma melhora da concepção dos casos clínicos, 
sendo eles capazes de tomar decisões e disseminar conhecimentos para a po-
pulação com facilidade e destreza (MOIMAZ et al, 2015).

No contexto desta pesquisa, a integração em projetos de extensão resulta 
em uma transformação na postura dos acadêmicos, proporcionando autocon-
fiança e independência para comunicação e diálogo. A vivência extensionista 
faz com que o discente vença seus medos e anseios em relação a situações de 
exposição, fala e mediação de processos educativos.

O despertar do interesse pela Extensão Universitária 

Esta categoria retrata, no ponto de vista dos extensionistas, o porquê do 
interesse inicial de integrar a extensão, sendo a construção de um currículo 
acadêmico diferenciado e o aperfeiçoamento continuado os núcleos de sentido 
elucidados. Visualiza-se isso nos trechos a seguir: 

Meu interesse primordial surgiu mais em relação a currículo, a 
pontuação de que a gente precisa pra somar no final e tudo mais, 
e aí, mas depois que eu fui entendendo que a extensão está para 
além de um certificado. (Extens.3)
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A questão do aperfeiçoamento e adquirir mais conhecimento 
com relação a população que nos cerca. A maioria dos projetos 
de extensão a gente tem contato com a população e isso nos ca-
pacita ainda mais. (Extens. 7)

Como se observa nas falas dos alunos, o interesse na construção de um 
currículo diferenciado é importante se levarmos em conta que as atividades 
de extensão enriquecem os sujeitos que lhe integram de maneira exponencial. 
Ademais, esses relatos apontam para a necessidade de um fazer além, impli-
cado em vivências e experiências outras durante a graduação em enfermagem 
(INCROCCI; ANDRADE, 2018).

No que concerne ao aperfeiçoamento, a extensão universitária estabelece o 
processo de aprendizagem em ato, baseado no interesse coletivo ligado à prá-
tica e, por isso, consegue revigorar a vida acadêmica por intermédio do com-
prometimento nas ações extensionistas. 

Desse modo, os extensionistas são protagonistas do processo de ensino e 
aprendizagem por intermédio da inserção social, visto que vivenciam a exten-
são e possuem liberdade para percorrer os diversos espaços de relações profis-
sionais e sociais. As ações de extensão auxiliam na formação de um caráter 
argumentador, revolucionário e político, uma vez que o processo de educação 
estimula uma conscientização crítica (OLIVEIRA; BRÊTAS; ROSA, 2017). 

Implicações da Extensão Universitária no trabalho de enfermagem

Esta categoria apresenta as implicações da extensão universitária voltadas à 
práxis da enfermagem, evidenciando-se que ela vem refletir diretamente na hu-
manização do trabalho, como também no protagonismo/autonomia na atuação 
profissional da enfermagem. Os recortes abaixo permitem essa inferência: 

Eu acho que essa questão da gente trabalhar a nossa escuta com 
relação as pessoas servem pra isso pra gente por exemplo quan-
do chegar na pratica com o paciente saber ouvir, saber escutar, 
saber ajudar no que ele precisar e eu acho que a extensão do cine-
clube vem contribuir muito em relação a isso. (Extens. 14)

Foi um projeto assim que me motivou muito e me fez tem uma 
outra visão profissional de olhar o indivíduo com um olhar mais 
holístico, mais humanizado então esses projetos facilitam e per-
mitem isso a gente. (Extens. 8)
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Os projetos em si permitem que os participantes, que eles sejam 
protagonistas do seu conhecimento e isso vai se refletir quando 
forem trabalhar, né. (Extens. 15)

...eu acho que isso é uma coisa que a gente leva de certa forma fu-
turamente porque é uma coisa que a gente vai “tá” fazendo como 
profissional, com autonomia e segurança. (Extens. 17)

Ao longo dos anos, a enfermagem vem se modificando e aproximando o dis-
cente da realidade em que está inserido. Assim, a extensão assume um papel essen-
cial sobre a formação integral do enfermeiro, pois serve como um modelo de 
atenção humanizada e holística, atenta às peculiaridades de cada sujeito e da dinâ-
mica comunitária em que se insere (OLIVEIRA; ALMEIDA JUNIOR, 2015).

Em estudos voltados a esse cenário, identifica-se que os extensionistas 
aprendem facilmente como liderar uma equipe e como agir na coordenação 
e resolução de conflitos. Nisso, as práticas devem estar focadas no cuidado 
integral, e isso abrange: relações, conversas, emoções, conhecimentos, escuta 
qualificada, compreensão do outro, acolhimento, vínculo, dentre outros 
(ARAUJO; MEDEIROS; QUENTAL, 2016).

A literatura aponta como necessidade eminente o preparo dos discentes 
para desenvolver pensamento crítico e reflexivo de maneira a inferir positiva-
mente em habilidades e competências. Desse modo, quando a extensão pro-
porciona o pensar-crítico voltado a uma realidade, são desenvolvidas ferra-
mentas mentais fundamentais para o processo de trabalho e para a sua 
problematização (PEIXOTO; PEIXOTO, 2017).

No contexto do processo de trabalho, é importante salientar que a atuação 
no SUS exige uma formação acadêmica que enfatize a articulação ensino-
serviço-comunidade, favorecendo a interdisciplinaridade e o desenvolvimento 
crítico-reflexivo. Ao prover um processo formativo de caráter teórico-prático 
atrelado ao campo real do sistema de saúde, é favorecida a reorientação das 
práticas de saúde e a transformação da realidade loco-regional (BISCARDE; 
PEREIRA-SANTOS; SILVA, 2014). 

A integração ensino-serviço é apontada como um dos principais desafios 
na formação para o SUS. Assim, a extensão universitária deve propor o 
estabelecimento de relações horizontalizadas, de trocas e compartilhamentos, 
a partir de atividades que estejam circunscritas em ato, inseridas no campo 
vivo do SUS (CAVALHEIRO, GUIMARÃES, 2011).
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Nessas circunstâncias, a extensão é responsável por atividades adaptadas 
à realidade da população, o que torna potencial o desenvolvimento para a 
atuação do profissional enfermeiro no seu contexto de trabalho. Estrutura-se 
numa formação potencial para a concretude de competências, ou seja, co-
nhecimentos, habilidades e atitudes. Assim, o estudante desenvolve o Saber, 
o Saber Fazer e o Ser.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Com a realização desse estudo pudemos compreender, na ótica dos dis-
centes, as contribuições da extensão universitária na formação em enferma-
gem. Genericamente, a extensão tem se conformado e se consolidado sob 
uma égide multidimensional, na qual se vislumbra o desenvolvimento de 
aptidões interpessoais para uma formação integral.

O entendimento sobre as implicações da extensão no processo formativo 
configura-se em um ambiente fértil para o desenvolvimento de competências, 
sejam elas atitudinais, dialógicas ou intelectuais. Além disso, é reconhecido que 
os projetos de extensão permitem o engajamento dos estudantes em diversos 
contextos, o que possibilita a interação social e a construção de caminhos profí-
cuos para uma formação em enfermagem implicada às necessidades sociais.

No que concerne à aplicabilidade para o SUS, este estudo aponta para a 
necessidade de um compromisso não somente profissional, mas ético-políti-
co com a consolidação do sistema de saúde. Assim, a formação em enferma-
gem deve estar pautada nos preceitos teóricos e técnicos da profissão, mas 
também nos princípios e diretrizes do SUS com vistas ao seu fortalecimento. 

Portanto, compreendemos que a extensão deve ser cada vez mais desen-
volvida com vistas à formação integral em enfermagem, sendo enfatizada 
sua importância pelos participantes deste estudo. É importante também que 
esse processo seja mediado de forma criativa, crítica e reflexiva. Assim, en-
tende-se que a sua execução é vital para a efetiva consolidação como princí-
pio basilar na universidade.

Dentre as limitações do estudo destaca-se a dificuldade de recrutamento dos 
participantes, tendo em vista suas atividades acadêmicas. Sugere-se o desenvolvi-
mento de mais pesquisas que contemplem a temática, de maneira a contribuir nas 
reflexões aqui disparadas em estudos que abordem aspectos aqui não elucidados.
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PROJETO JOVENS SOCORRISTAS: UM ELO ENTRE A 
FORMAÇÃO EM SAÚDE E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
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Riani Joyce Neves Nóbrega

INTRODUÇÃO

A educação em saúde é um importante instrumento para a promoção de uma 
melhor qualidade de vida aos indivíduos e à comunidade, que tem como objetivo 
articular saberes científicos e populares, além de promover o autoconhecimento e 
a autorresponsabilidade para o próprio cuidado à saúde (SILVA et al., 2018).

Educar no contexto da saúde perpassa por um conjunto de práticas que con-
tribui para o desenvolvimento da autonomia das pessoas, no que diz respeito ao 
seu cuidado com a saúde, contribuindo para a construção do conhecimento no 
intuito de evoluir e dar apropriação a práticas saudáveis (COELHO, 2015).

O desenvolvimento das ações educativas requer um pensar crítico e reflexi-
vo a fim de reconhecer a realidade e propor ações transformadoras que auxi-
liem no protagonismo e emancipação do indivíduo enquanto sujeito histórico 
e social, com capacidade de sugerir e opinar nas decisões de saúde, no cuidar 
da família, de si e da comunidade (LIMA, 2017).

As mudanças decorrentes da globalização dos últimos tempos trazem para 
a sociedade a necessidade de adaptar-se, estando intrinsecamente ligadas à 
necessidade de evolução diante do processo saúde-doença. Nesse contexto, a 
educação em saúde surge como uma importante estratégia de disseminação de 
conhecimentos, além de representar uma ferramenta poderosa para a promo-
ção da saúde (OLIVEIRA et al., 2015). 

Essa prática, quando voltada à orientação de condutas de primeiros socor-
ros, assume um papel imprescindível com vistas a minimizar maiores danos e 
agravos, além de nortear quanto ao atendimento rápido e efetivo, tendo em 
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vista que a falta de conhecimento sobre essas condutas pode acarretar inúme-
ros problemas (SILVA et al., 2018).

Portanto, implementar práticas educativas no contexto da saúde se torna 
inerente para melhorar estratégias de promoção da saúde, com ênfase no for-
talecimento da disseminação de conhecimentos à população, a fim de reduzir 
a ocorrência de agravos e implementar práticas saudáveis. 

Educando sobre primeiros socorros

Entende-se por primeiros socorros cuidados imediatos a indivíduos que 
sofreram um evento traumático ou mal súbito, que necessitam de uma assis-
tência urgente e eficaz pela circunstância de seu estado ser ameaçador a vida. 
Nessas ocasiões, o socorrista, ou qualquer pessoa que se habilite a prestar so-
corro, deve evitar agravamentos, minimizar as sequelas e preservar a vida até a 
chegada da assistência especializada (ZONTA; EDUARDO; OKIDO, 2018).

As reações das pessoas diante de episódios inesperados de urgência e emer-
gência costumam ser críticas, pois envolvem situações que podem evidenciar 
risco de vida, configurando-se como algo complexo para os indivíduos, emba-
sado numa reação de forma impulsiva. Nesse cenário, a orientação e conscien-
tização por meio das ações de educação em saúde emergem como fundamental 
estratégia para formação pessoal e coletiva da sociedade (COELHO, 2015).

No que concerne às práticas educativas em saúde sobre primeiros socorros, 
é imprescindível a utilização de metodologias ativas como ferramenta educati-
va para proporcionar uma concepção crítico-reflexivo, resultando no envolvi-
mento do educando a buscar conhecimentos, a fim de solucionar problemas 
que são gerados durante a prática de ensino, sendo este o promotor da sua 
própria ação educativa (MACEDO et al., 2018).

Essas práticas se mostram fundamentais para melhorar cada vez mais as 
condutas de ensino e, consequentemente, a participação e o autoconhecimen-
to dos envolvidos a temáticas tão importantes, como a de primeiros socorros, 
pois as pessoas que se encontram em meio a situações desse tipo devem ter 
conhecimento prévio, mesmo que básico, sobre cuidados que preservem a in-
tegridade da vítima e o seu próprio autocuidado (SILVA et al., 2017). 

Diante desse panorama, educar sobre condutas adequadas de primeiros 
socorros é essencial, pois traz importantes benefícios ao cotidiano das pessoas, 
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por meio do empoderamento e confiança para agir efetivamente ante situações 
que ameacem o seu estado biopsicossocial. Destaca-se, ainda, a importância 
das atividades de extensão universitária como uma experiência pedagógica 
fortalecedora do processo ensino-aprendizagem, uma vez que permite aos en-
volvidos uma oportunidade de apropriar-se do conhecimento e seu comparti-
lhamento junto à comunidade, permitindo a aproximação com a realidade e 
com o serviço de saúde. 

Assim, é imprescindível que as práticas de educação continuada sejam frequen-
tes para assumir com propriedade os conhecimentos em questão com o objetivo 
de disseminar, atualizar e desenvolver o protagonismo comunitário, trazendo con-
sigo a bagagem essencial a ser o ponto de partida para a construção de uma socie-
dade moldada quanto às necessidades presentes no cotidiano da população. 

O uso da extensão universitária como meio socioeducativo

O desenvolvimento de saberes, bem como a disseminação de práticas ex-
tensionistas, é uma necessidade constante para gerar discussões sobre o caráter 
de transformação que existe na extensão, sendo uma ferramenta importante 
na formação acadêmica e profissional dos estudantes de graduação. 

A extensão, como um dos pilares nesse processo de formação, denota sua 
relevância no processo de interação social junto à comunidade. Nessa perspec-
tiva, é compreendida como uma ação acadêmica que pressupõe a ligação entre 
a Universidade e a sociedade, sob formas de programas, projetos, cursos, even-
tos, publicações, entre outros. Enquanto atividade acadêmica, a extensão obje-
tiva integrar ensino-pesquisa que viabilizem a prestação de serviços junto à 
comunidade, mediante a identificação das demandas sociais, produzindo co-
municação entre os envolvidos a fim de desenvolver benefícios para ambos os 
lados (SANTOS; ROCHA; PESSAGLIO, 2016).

A extensão universitária configura-se por meio de valores educativos 
pautados em cunhos teóricos e científicos que visam disseminar conheci-
mentos do meio acadêmico, que se inserem no meio social. Essa inter-rela-
ção entre a universidade e a comunidade justifica-se pela imersão univer-
sitária em um contexto de realidades políticas, econômicas, sociais e 
culturais que viabilizam proporcionar a promoção, prevenção e recupera-
ção de saúde (CARBONARI; PEREIRA, 2015). 
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Como auxílio para as atividades desenvolvidas nos projetos de extensão 
surgem, de modo inovador de repasse de conhecimentos, as metodologias ati-
vas, as quais são instrumentos didático-interativos desenvolvidos e inseridos em 
uma perspectiva de ensino-aprendizagem de conteúdo, no intuito de promover 
uma melhor assimilação e absorção de conhecimentos referentes a diferentes 
temáticas durante as ações, como o uso de dinâmicas, jogos interativos, utiliza-
ção de estações de aprendizagem, dentre outras estratégias (MORAN, 2015). 

Nesse contexto, o uso e a realização de metodologias ativas enquanto méto-
do de ensino e aprendizagem, sobretudo nas abordagens de primeiros socor-
ros, as quais englobam teoria e prática, possibilitam a promoção de uma me-
lhor conectividade de condutas, que, quando aflorados por meio dos estímulos 
de conhecimentos decorrentes do uso de meios interativos, proporcionam 
melhor entendimento da importância das práticas dentro do cenário sociocul-
tural em que os indivíduos estão inseridos. 

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que busca 
destacar a importância das ações de educação em saúde sobre primeiros so-
corros realizadas pr meio do projeto de extensão Jovens Socorristas: orienta-
ção das práticas adequadas de primeiros socorros, da Universidade Regional 
do Cariri – URCA, Unidade Descentralizada de Iguatu, Ceará. 

O projeto Jovens Socorristas tem como objetivo promover o conhecimento 
e a capacitação pessoal no que se refere a medidas de prevenção de acidentes 
corriqueiros e de condutas básicas de primeiros socorros, sendo composto por 
22 integrantes, dos quais 20 são acadêmicos do curso de enfermagem e dois 
são docentes da Universidade, sendo um coordenador e o outro colaborador 
do projeto. O processo seletivo acontece anualmente para que novos integran-
tes tenham a oportunidade de vivenciar a prática de extensão, dando continui-
dade e fortalecendo suas ações.

As ações extensionistas são realizadas em escolas públicas do município 
de Iguatu, numa frequência de quatro vezes por semana, conforme horários 
previamente estabelecidos, com atividades direcionadas a toda comunidade 
escolar, mas com ênfase no ensino fundamental, incluindo crianças e adoles-
centes de faixa etária entre 9 e 15 anos. 
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As ações são estabelecidas com base no diálogo, utilizando-se de linguagem 
clara e acessível, de modo que o público envolvido se integre de forma ativa nas 
ações e compreenda as temáticas abordadas, estimulando-os a agir de forma 
adequada diante de situações que envolvem primeiros socorros.

Os acadêmicos, ao se tornarem membros do projeto, passam por um perío-
do de capacitação e organização, de modo a se qualificarem e a desempenha-
rem práticas pertinentes de educação em saúde, sendo realizadas atividades 
mensais de avaliação e de planejamento, com o intuito de fortalecer as ações 
desenvolvidas nas escolas, além de engrandecer o conhecimento e autonomia 
acadêmica dos integrantes do projeto.

Nesse sentido, as atividades de planejamento são realizadas com os pró-
prios membros extensionistas, cujos grupos compartilham metodologias a 
serem aplicadas nas ações e as vivências desenvolvidas. São utilizadas estraté-
gias pautadas em metodologias ativas a partir de dinâmicas, apresentação de 
situações problema e demonstração teórica-prática das condutas de primeiros 
socorros que envolvam o público, a fim de permitir uma interação satisfatória 
e participação eficaz de todos os envolvidos. 

As metodologias utilizadas têm sido: jogo de dama humano; palavras cru-
zadas mudas; a caminho do conhecimento; o repolho; uso de cartolinas com 
gravuras demonstrando cenas situacionais para o desenvolvimento do proble-
ma representado em cena; e a utilização do recurso audiovisual e da demons-
tração de condutas em manequins.

RESULTADOS

A educação é uma ferramenta que deve estar intrinsecamente interligada 
no processo de desenvolvimento das pessoas, no seu âmbito individual e cole-
tivo. Nesse cenário, as ações de educação em saúde sobre condutas adequadas 
de primeiros socorros por parte do projeto de extensão jovens socorristas sur-
gem como ferramentas facilitadoras para o engrandecimento de todos os indi-
víduos envolvidos, respeitando o contexto social em que estão inseridos.

Por se tratar de uma prática importante a ser realizada para melhorar a 
qualidade de vida dos indivíduos e da população, possibilita o empoderamen-
to para o seu autocuidado e das pessoas de seu convívio. Logo, a abordagem 
em primeiros socorros demonstra grande relevância na área da saúde, partin-
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do do pressuposto que estamos sujeitos a possíveis situações que possam ser 
ameaçadoras ao exercício da vida. 

Existe, ainda, a necessidade da realização de ações de educação em saúde 
sobre primeiros socorros, partindo das ações associadas ao projeto, criado e 
orientado por uma docente da universidade, que busca capacitar e melhorar os 
conhecimentos dos indivíduos sobre as práticas de primeiros socorros, tendo 
em vista os impactos e a imperícia relacionada aos cuidados que podem fazer 
a diferença em situações de urgência e emergência.

Essas ações são aplicadas em escolas públicas de ensino fundamental, visan-
do destacar a importância de orientações sobre as condutas adequadas de pri-
meiros socorros, no âmbito em que os indivíduos já se encontram em processo 
de formação, sendo capazes de prevenir e atenuar acidentes, além de agir diante 
de acontecimentos inesperados para melhorar a situação da vítima que possa 
necessitar de cuidados imediatos. Dessa forma, proporciona a compreensão e 
capacidade em disseminar informações corretas sobre algumas condutas, resul-
tando na diminuição de danos e colaborando para uma saúde estável. 

Os sentimentos vivenciados pelos acadêmicos extensionistas durante as 
ações de educação em saúde revelam que há necessidade em manter essas ativi-
dades continuamente, uma vez que as experiências mostram que os profissionais 
que lecionam nas escolas têm um conhecimento limitado a respeito de condutas 
de primeiros socorros, o que acaba por dificultar práticas diante de situações 
necessárias, com a realização de condutas errôneas que podem prejudicar o caso.

Todavia, com a finalidade de reduzir agravos e, por consequência, ensinar 
de forma indireta a crianças e adolescentes condutas primordiais de primeiros 
socorros, surge a Lei Lucas Nº 13.722/2018, a qual institui que os profissionais 
do âmbito escolar devem ser capacitados e respaldados sobre ações básicas de 
socorro, visando ao zelo pela vida dos usuários do serviço, em sua maioria, o 
público infantil (BRASIL, 2018). 

Assim, o projeto Jovens Socorristas busca fortalecer as práticas educativas 
no contexto escolar e na comunidade, destacando meios de prevenção e con-
dutas adequadas de primeiros socorros, a fim de contribuir com a dissemina-
ção de conhecimentos dentro da sociedade em geral e permear práticas volta-
das à manutenção da vida dentro da comunidade. 
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Essa disseminação traz ao público o benefício de se empoderar frente a 
casos que, por vezes, são negligenciados, decorrente da fragilidade de saberes. 
Então, faz-se necessário informar e ensinar como proceder diante de situações 
emergenciais, no intuito de reduzir agravamentos e os índices de mortalidade 
por acidentes e causas externas.

Por se tratar de comunidade escolar que inclui público infantojuvenil, vê-se 
a necessidade de realizar abordagens com base em metodologias ativas, bus-
cando facilitar e inovar a forma de construir e contribuir na formulação de 
pensamento crítico e reflexivo sobre os assuntos discutidos, sendo essas meto-
dologias compartilhadas previamente com o grupo antes do desenvolvimento 
da ação para a sua devida efetivação. 

Nos encontros mensais que acontecem com o grupo, são realizadas apre-
sentações com o uso de metodologias ativas com discussão de temáticas de 
primeiros socorros, tais como prevenção de acidentes corriqueiros, aciona-
mento correto do socorro, reanimação cardiopulmonar, choque elétrico, aci-
dentes com animais peçonhentos, dentre outros. Além disso, o grupo sempre 
mantém o cuidado de usar materiais acessíveis e de baixo custo, tendo em 
vista que o projeto não possui recurso financeiro para o seu desenvolvimento 
e os integrantes são voluntariados a participarem.

O uso do jogo de damas humano foi uma das primeiras metodologias pen-
sadas a ser desenvolvida com os educandos. Em um tabuleiro de 20 casas, 
sendo 10 brancas e 10 pretas, confeccionado em material Tecido Não Tecido 
– TNT, dez participantes dividiram-se em dois times de cinco jogadores.. A 
atividade se desenvolveu a partir de perguntas sobre primeiros socorros em 
diversas situações. Com isso, foi possível identificar os conhecimentos que os 
participantes tinham sobre a temática, e, a partir dos acertos e erros, foi possí-
vel discutir pontos importantes e explanar as informações corretas, bem como 
o esclarecimento das dúvidas que surgiam.

Outra metodologia utilizada bem interessante foi a palavras-cruzadas mu-
das, feito com uma cartolina na qual se desenhou um diagrama de palavra-
-cruzada. Nesse diagrama está a palavra-chave escolhida sobre o tema de pri-
meiros socorros a ser discutido; por exemplo, choque elétrico. São escritas, em 
pedaços de papel, as palavras a serem colocadas no diagrama. Em seguida uma 
pessoa visualiza essa palavra e realiza a mímica para que possam descobrir 
qual é a palavra relacionada ao choque elétrico a ser preenchida na cruzada. 
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Ao completar o diagrama, são elencados tópicos importantes a serem esclarecidos 
e as condutas corretas sobre primeiros socorros, e assim é desenvolvida a ação.

Uma metodologia bem conhecida é a do repolho, realizada para facilitar a 
fixação dos conhecimentos, em que é feita, inicialmente, a explanação de de-
terminada temática e, posteriormente, realizada a dinâmica, usando música 
para descontração enquanto a bola de repolho é passada entre os participantes, 
sendo que várias folhas contemplam perguntas sobre o assunto discutido na 
ação. Quando a música é pausada, a pessoa que está com o repolho lê a per-
gunta e responde para todos ouvirem, podendo haver ajuda entre eles para a 
escolha da melhor resposta, e no caso de dúvidas, são respondidas de modo 
que facilite a compreensão do público-alvo.

A corrida de cones é outro método bastante eficaz para repasse de conheci-
mentos. A turma é circunscrita em três equipes para disputarem a vitória no 
jogo entre perguntas e respostas, em pistas confeccionadas com TNT de colo-
ração azul, amarela e vermelha, e uma caixa preta contendo bolinhas das mes-
mas colorações de cada pista que será sorteada, proporcionando o avanço dos 
cones. O uso dessas ferramentas facilita o entendimento e induz curiosidades 
sobre os assuntos abordados, como a metodologia que tem como titulação “a 
caminho do conhecimento”, que faz alusão à caminhada até a chegada e ao 
conhecimento a partir das perguntas esclarecidas. É construído com TNT para 
fazer as casas do caminho até o final do jogo, e usam-se cartões com perguntas 
sobre determinado assunto. Os alunos são divididos em duas equipes, lidera-
das por um estudante para participar do jogo, utilizando-se um dado para 
sortear a quantidade de casas a se avançar pelo caminho e respondendo as 
perguntas ao cair em uma delas, destacando suas dúvidas, com maior intera-
ção entre os envolvidos, colaborando para o próprio conhecimento.

Percebe-se, portanto, que o público-alvo tem participado de forma satis-
fatória, tendo em vista que as ações abordam metodologias inovadoras que 
permitem o seu envolvimento e integração. Assim, ressalta-se que, para ob-
ter um resultado efetivo em ações de educação em saúde, faz-se imprescindí-
vel o uso de meios didático-interativos que estimulem o pensamento dos 
participantes frente a determinada temática, proporcionando uma melhor 
assimilação e compreensão do conteúdo abordado, tornando o processo 
educativo prazeroso, interativo e dinâmico.
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DISCUSSÃO

A universidade está permeada por eixos importantes, tais como ensino, 
pesquisa e extensão, que permitem uma articulação transformadora no pro-
cesso de formação, inclusive junto à sociedade, cuja extensão consiste em um 
processo científico educativo (MOIMAZ et al., 2015).

As práticas de extensão têm como um de seus propósitos a propagação de 
ideias inovadoras e práticas que visem desenvolver competências específicas, 
sobretudo na área da saúde, gerando oportunidade de aprendizagem e refle-
xões conforme as distintas realidades (SILVA et al., 2019).

É importante enfatizar as valorosas vivências que os serviços do Sistema 
Único de Saúde e da comunidade proporcionam para o desempenho de práti-
cas extensionistas, uma vez que contribuem significativamente no processo de 
formação em saúde, haja vista que o estudante experimenta realidades que 
fazem parte do campo real, representando, portanto, um cenário singular para 
o aprendizado de todos os envolvidos, em consonância com os princípios do 
SUS (BISCARDE; SANTOS; SILVA, 2014).

Assim, para que se construa um cenário de aprendizado entre os envolvi-
dos, é necessário que haja uma educação popular em saúde sobre o SUS, para 
que, a partir disso, sejam executadas ações educativas em várias dimensões do 
contexto da saúde e do SUS. A população, em sua maioria, não compreende a 
finalidade do SUS e o critica por muitas vezes precisar dele e o serviço não 
contribuir satisfatoriamente com suas necessidades, porém, deve ser orientada 
quanto aos seus diretos, principalmente na compreensão de que o Sistema de 
Saúde tem como principal meta oferecer a saúde como garantia para todos 
(RAIMONDI et al., 2018).

A Política Nacional de Educação Popular em Saúde – PNEPS-SUS destaca, 
como definições essenciais para a consolidação de democracia, igualdade e 
empenho justo perante as diversidades, a construção de conhecimentos para o 
cuidado à saúde, por meio de relações e compreensões interpessoal com:

Diálogo – compreendido, enquanto encontro intersubjetivo de 
conhecimentos construídos histórica e culturalmente; amoro-
sidade – que envolve dimensões como acolhimento, afetivida-
de e humanização, já em construção no SUS, não devendo ser 
confundida com sentimentalismo ou infantilização das relações 
de cuidado; problematização – que propõe a construção de re-
lações dialógicas e de práticas em saúde, alicerçadas na leitura 
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e na análise crítica da realidade; construção compartilhada do 
conhecimento – entendida enquanto construção de práticas e de 
conhecimentos de forma participativa e criativa; emancipação – 
que envolve um processo coletivo e compartilhado de superação 
e libertação de todas as formas de opressão, exploração, discri-
minação e violência; e compromisso com a construção do Pro-
jeto Democrático Popular – entendido enquanto compromisso 
com a construção de uma sociedade mais justa (PINHEIRO; 
BITTAR, 2016).

Destarte, é fundamental que os indivíduos consolidem os conhecimentos e 
fundamentos do Sistema de Saúde para que, a partir da educação em saúde, se-
jam desenvolvidas práticas de promoção e de prevenção dentro da comunidade, 
com vistas a minimizar a procura desnecessária pelo serviço, além de fortalecer 
a integração entre a comunidade, as instituições de ensino e os serviços de saúde.

A educação em saúde, nesse contexto, torna-se uma prática exercida com o 
intuito de fortalecer a responsabilidade individual e coletiva, com o cuidado em 
saúde e o desenvolvimento de técnicas para o aprimoramento de novas informa-
ções, mediante as diversas situações que os indivíduos se deparam cotidiana-
mente (GOMES; SAUER; SILVA, 2017).

Corroborando com os demais autores, Gonçalves (2018) evidencia a educa-
ção em saúde como instrumento importante para a qualidade de vida, ressalva 
ainda a formação profissional na saúde, com enfoque de extrema relevância, nos 
de assistência dentro do SUS, a serem sensibilizados e despertarem a importân-
cia de conhecimentos coletivos para melhor prestar cuidados à população, pois, 
dessa forma, promove-se com mais facilidade a integração entre profissional, 
instituição e comunidade.

Com esses princípios, reflete significativamente a promoção da saúde, 
ofertada pelos profissionais em formação e profissionais da saúde, cabendo a 
eles buscarem práticas de educação que viabilizem a segurança e saúde dos 
indivíduos, compreendendo a importância de elencar primeiramente a edu-
cação permanente, para aprimorar, qualificar e atualizar-se dos cuidados e 
orientações destes, para posteriormente levarem aos indivíduos, conheci-
mentos e informações acerca do autocuidado à saúde e, consequentemente, 
da comunidade (CORTEZ; SOUZA, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

O desenvolvimento das ações de educação em saúde sobre condutas ade-
quadas de primeiros socorros por meio do uso de metodologias ativas tem se 
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mostrado bastante importante para melhorar o entendimento e aprendizado 
dos estudantes em formação, bem como da comunidade em geral. A junção 
dessas ferramentas dentro da temática facilita a interação e contribui para o 
processo de autoconhecimento e de ensino-aprendizagem.

Foi perceptível, durante as ações, que as metodologias utilizadas são dife-
renciais no aprendizado e melhoram a condução das atividades, uma vez que 
incentivam a interação e participação dos envolvidos nesse processo, tendo em 
vista que se sentiam à vontade para questionar e explorar dúvidas sobre o as-
sunto. As dinâmicas, por sua vez, visavam o trabalho em equipe, garantindo a 
troca de informações a partir de suas próprias experiências na comunidade, na 
escola ou no próprio domicílio.

Assim, é essencial inserir práticas de extensão no processo de formação em 
saúde, uma vez que permite a aproximação com a comunidade, além de forta-
lecer o pensamento crítico-reflexivo e o uso de diversas metodologias que en-
gradecem a construção profissional e pessoal dos envolvidos, sendo essencial 
para empoderá-los para o seu próprio autocuidado, bem como dos indivíduos 
em seu convívio, permitindo a disseminação de conhecimentos importantes 
sobre no que condiz aos cuidados de primeiros socorros.

Torna-se pertinente, então, o desenvolvimento de práticas educativas na 
comunidade, como uma forma de promoção de saúde e de prevenção de doen-
ças, tendo em vista que as atividades do projeto visam elucidar informações a 
respeito da prevenção de acidentes corriqueiros, bem como sobre a abordagem 
inicial diante de algumas situações. 

Essas ações extensionistas fortalecem o processo de formação dos acadêmi-
cos em enfermagem, tendo em vista o seu protagonismo no contexto da edu-
cação em saúde, aproximando a comunidade, universidade e o Sistema Único 
de Saúde (SUS), uma vez que vários impactos são gerados mediante a execução 
dessas atividades no contexto do cuidado.

Nessa perspectiva, o efetivo conhecimento individual e coletivo proporcio-
na para o âmbito da saúde uma sociedade consciente e capacitada, quanto às 
condutas adequadas em situações que regem os primeiros socorros, visto que 
a extensão universitária dos cursos da área da saúde, assim como as próprias 
instituições de saúde que prestam assistência, contribui para o repasse de in-
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formações de relevância para a promoção, prevenção e recuperação da saúde, 
sendo princípios valorizados pela rede de atendimento à saúde da população, 

como a Atenção Primária à Saúde, centralizando-se nos princípios doutrinários 

do SUS, representando práticas essenciais no cuidado em saúde, em que uma 

sociedade devidamente capacitada é também uma comunidade resguardada.
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INTRODUÇÃO

Para efetivação da saúde de jovens é necessário compreender que os com-
portamentos iniciados nessa idade são fundamentais para toda vida, porque 
repercutem nas próximas fases do ciclo vital, impactando o bem-estar e a saú-
de (BRASIL, 2010; COSTA et al., 2015). Neste cenário, o uso de novas tecnolo-
gias de educação em saúde surge como um forte instrumento dos profissionais 
de saúde e estudantes nas ações de ensino, pesquisa e extensão. 

Acerca da extensão universitária, elucida-se sua constituição como parte 
relevante no processo formativo dos enfermeiros. Essas ações estão direta-
mente ligadas a um trabalho de educação para promoção da saúde, sendo ne-
cessário incorporar novas maneiras, arranjos e linguagens que atendam às 
reais necessidades as quais os mais diversos públicos estão inseridos (NOBRE 
et al., 2017; SIQUEIRA et al., 2017).

Nesse sentido, a educação para o cuidado em saúde constitui-se como parte 
do objeto de trabalho do(a) enfermeiro(a), considerando sua capacidade de 
transformação e efeitos na prática social, sobretudo, na saúde coletiva. Para exer-
cer essa prática que hospeda este objeto, o profissional necessita entender suas 
multidimensionalidades, seu caráter mutável e a potencialidade das ferramentas 
disponíveis, bem como o contexto em que permeia a produção desse tipo de 
cuidado, pois visa ao seu desenvolvimento com qualidade (BACKES et al., 2012).

Associado ao cuidar educativo temos a dimensão ética e comunicativa, que 
se ancora em dois eixos permeando o cuidado em saúde, o tecnológico e o 

Doi: 10.35260/87429199p.347-357.2020
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subjetivo, que necessitam ser produzidos conjuntamente, tendo em vista que a 
ação do cuidar seja objetivada pela integralidade do ser humano.

Os jovens, por sua vez, têm se apropriado do espaço digital como meio para 
o diálogo em saúde na escola e em outros ambientes fora dela. No entanto, o 
profissional de saúde e estudantes da área devem dispor de artifícios que bus-
quem o envolvimento do público jovem nos serviços de saúde, trazendo para 
um novo foco sem lhe tirar do seu meio de interesses (TORRES et al., 2019).

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) firmam-se como um 
instrumento útil e cativante para os jovens, em que é possível estabelecer dis-
cussões produtivas em uma gama de situações, proporcionando elaboração de 
circunstâncias para construir conhecimento. Dessa forma, o uso de metodolo-
gias de cunho educativas tecnológicas é totalmente indicado, pois quando 
utilizada da forma adequada, proporciona ao adolescente ampliação e/ou 
aquisição de saberes (VALENTE, 2014).

Nesse universo, as mídias digitais, como é o caso da ferramenta da Web 
Rádio AJIR, tem mediado esse processo de educação em saúde, favorecendo a 
aproximação dos serviços de saúde aos jovens e às escolas, com temas proble-
mas da atualidade na saúde no Brasil (TORRES, 2012).

É pertinente justificar que escolhemos os termos jovens e juventudes, ao 
invés de adolescentes e adolescência, devido à inconsistência em suas defini-
ções com base na faixa etária. Concernente à adolescência, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) considera pertencentes a essa faixa os indiví-
duos 12 a 18 anos, enquanto o Ministério da Saúde (MS) e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) de 10 a 19 anos; já para jovens e juventude, o Con-
selho Nacional de Juventude (Conjuve) determina de 15 a 29 anos. 

Este estudo tem como objetivo descrever as experiências do projeto de exten-
são “Canal saúde on-line no cuidado educativo com as juventudes”, realizado por 
estudantes da Universidade Regional do Cariri, em Iguatu-CE, e sua relevância 
para a formação de juventudes protagonistas do Sistema Único de Saúde.  

MÉTODO

O projeto Canal saúde on-line no cuidado educativo com as juventudes tem 
por objetivo analisar e produzir saberes em saúde a partir dos diálogos das 
juventudes sobre cuidados em saúde por meio de uma tecnologia da informação 
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e comunicação. Está vinculado ao curso de Enfermagem e à Pró-Reitoria de 
Extensão (PROEX) da Universidade Regional do Cariri (URCA), e se consolida 
por meio da parceria com a Web Rádio AJIR e da sua articulação pelo 
Laboratório de Práticas Coletivas em Saúde (LAPRACS/CCS), da Universidade 
Estadual do Ceará (UECE). 

A Web Rádio, emissora on-line da Associação dos Jovens de Irajá, distrito 
de Hidrolândia/CE, é uma ferramenta que produz e veicula conteúdos acerca 
de temáticas ligadas à educação, saúde e outras áreas.  O canal transmite o 
programa denominado “Em Sintonia com a Saúde - S@S”, sendo este o progra-
ma âncora da emissora digital.  A Web Rádio AJIR é hoje um canal digital que 
incorpora na sua grade programas on-line, propagando discussão acerca de 
temáticas voltadas à educação em saúde, tendo como protagonistas os jovens 
estudantes de escolas públicas.

A parceria entre duas instituições de ensino superior traz aos jovens estu-
dantes de Iguatu - CE uma ferramenta tecnológica que dialoga vários temas 
em saúde. Cada assunto é debatido por meio de sessões/programas, transmiti-
dos semanalmente, todas às quartas-feiras, das 16h00 às 17h00. Para cada 
tema, são convidados profissionais especialistas na área, que conversam e inte-
ragem com os jovens, por meio do link www.ajir.com.br e dos seus demais 
canais de acesso: Twitter: @radioajir, Skype (MSN) 01: web rádio ajir, Skype 02: 
radioajir, Facebook: Web Rádio AJIR e Mural de Recados do site e blog www.
juventude.ajir.com.br e do Whatsapp. 

Figura 1 – Site da Web Rádio AJIR. Iguatu, 2020

Fonte: http://www.ajir.c om.br/

http://www.ajir.com.br/
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Mais especificamente acerca do projeto Canal saúde on-line no cuidado 
educativo com as juventudes, a equipe é composta por três professores, sendo um 
coordenador e dois colaboradores, todos docentes do curso de graduação em 
enfermagem. Junto a estes, quatro extensionistas de dois cursos de graduação: 
direito e enfermagem. As ações tiveram início no segundo semestre do ano de 
2018 (2018.2) e conta, até hoje, com a participação das juventudes da Escola 
Estadual de Educação Profissional - E.E.E.P. Amélia Figueiredo de Lavor e da 
URCA.  A escola oferta três cursos técnicos, administração, informática e enfer-
magem, todos com representatividade no projeto, com ações que atendem, em 
média, 15 alunos, enquanto na URCA o projeto estabelece parcerias com os 
docentes que solicitam as exibições como parte de uma metodologia ativa no 
processo ensino-aprendizagem, em parceria com o Grupo de Debates e Estudos 
em Saúde Coletiva (GDESCO), atendendo, em média, 40 alunos. 

Os assuntos abordados durante os programas focam nas necessidades de 
saúde dos jovens que, consequentemente, são demandas do SUS, abrindo es-
paços para interlocução com outras demandas reais de suas vidas, como gravi-
dez não planejada, uso de entorpecentes, infecções sexualmente transmissíveis 
(ISTs) e AIDS, convivência pacífica e tolerância. Ademais, são retratados temas 
que estão importantes para saúde e bem-estar da sociedade em geral, como 
diabetes mellitus, dengue, coronavírus (COVID-19), dentre outros.  

Figura 2 – Programas exibidos pela Web Rádio AJIR. Iguatu, 2020

Fonte: Mídias sociais da Web Rádio AJIR, 2020.
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Os jovens têm contato com as temáticas do programa na semana que o 
antecede, pois são lançadas previamente, permitindo aos participantes pesqui-
sarem sobre o tema, e durante a exibição sanarem suas dúvidas. Ao iniciar o 
programa, é lançada a pergunta-âncora, que aborda sobre o assunto que será 
discutido, sendo uma forma de estimular o engajamento dos jovens, haja vista 
que, ao final, alguns estudantes que a responderam, recebem uma premiação. 

No decorrer do programa, os participantes lançam dúvidas acerca da temática 
abordada, que são enviadas ao estúdio da Web Rádio Ajir, na cidade de Fortaleza-
-CE, pelos mediadores – no caso, os extensionistas do projeto. As dúvidas podem 
ser sanadas por profissionais habilitados sem que os jovens se sintam intimidados.

Pelas perguntas, observa-se o interesse dos jovens em conhecer e se apro-
fundar sobre o assunto, evidenciando a importância da presença de profissio-
nais da saúde no âmbito escolar, o que permite desconstrução de mitos e infor-
mações incoerentes de saúde, bem como sua propagação. O programa é 
exibido em várias regiões do Ceará, possibilitando a interação entre os jovens 
de diversas realidades. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

É cabível reinventar as maneiras de produzir conhecimento no cenário 
atual da sociedade. As TICs constituem importantes meios pelos quais a infor-
mação chega a um considerável número de pessoas, em vários lugares, de 
maneira rápida e de fácil acesso. Por isso, podem ser utilizadas de forma edu-
cacional, inclusive no contexto das juventudes. 

No debate sobre a necessidade de alteração das práticas pedagógicas, as TICs 
têm sido citadas como significativas metodologias de inovação. Segundo Perim, 
Struchiner e Gianella (2013), estas cada vez mais fazem parte do dia a dia da socie-
dade, sendo parte integrante da realidade de vários jovens. Assim, torna-se perti-
nente refletir sobre a sua utilização para fins educacionais e como o jovem se 
apropria dessa tecnologia na construção do seu conhecimento e práticas pessoais.

A forma com que se utiliza a Web Rádio permite aos jovens a construção de 
saberes e a interação entre eles, ao passo que estes têm utilizado a internet 
como um mecanismo de diálogos para estabelecerem relações e fabricarem 
conhecimento. Sendo assim, o canal de comunicação digital desperta nos alu-
nos um olhar mais abrangente para o conhecimento sob a óptica da união de 
outras estratégias que ultrapassam o modelo curativista e biologicista de se 
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pensar e fazer saúde, algo que se caracteriza em uma clínica ampliada, tendo 
como bases computador e a internet (TORRES et al., 2015). 

 A equipe do projeto é formada por integrantes que dominam o manuseio das 
TICs, fator essencial que faz com que a transmissão seja de qualidade para os estu-
dantes da instituição, haja vista a necessidade de disponibilizar a mídia para os estu-
dantes e fazer o intermédio de comunicação entre eles e o estúdio da Web Rádio Ajir.

Para Grossi, Gonçalves e Tufy (2014), quando as TICs são bem articuladas, 
seja em qual for o ambiente, representam um valioso auxílio para a aprendiza-
gem. Assim, os mediadores podem orientar, inovar o processo de reflexão, aju-
dar a formar um cidadão crítico, participativo nas ações sociais, no que diz res-
peito à saúde, participativo nas ações sanitárias e de cuidado individual e coletivo. 

No meio educacional, a implantação das TICs pode acontecer por meio de 
atividades de extensão. O Projeto Canal Saúde On-line, mediante a parceria 
com a Web Rádio AJIR, é mais uma forma de utilização dessas tecnologias 
dentro da instituição, sendo implementado no município de Iguatu, no Ceará, 
por meio de novas e diversificadas formas de aprender e cuidar da saúde, que 
favorecem a autonomia e o autocuidado dos jovens.

A inserção de projetos que insiram as TICs no ambiente escolar possui suas 
potencialidades, como integrar um objeto de realização consistente, produzir 
algum resultado no ambiente, assegurar-se em uma nova abordagem dos sabe-
res, possibilitar uma nova concepção de avaliação, colocar-se como um estí-
mulo para os alunos e ter enfoque coletivo (MITRE et al., 2008). 

A escolha pela abordagem semanal de temáticas socialmente atuais, relacio-
nadas tanto à saúde dos jovens quanto à população em geral, contribuiu signifi-
cativamente para a integração e participação dos estudantes, o que vai de encon-
tro ao que Mitre et al. (2008) trazem em seu estudo, quando afirmam que a 
atividade executada com o objetivo de ensinar deve ser apreciada por todos os 
envolvidos. Existem duas vertentes para a construção da aprendizagem signifi-
cativa: a disponibilização de conteúdo potencialmente significativo e a maneira 
como se comportar para que essa aprendizagem aconteça, ou seja, a postura do 
estudante que possibilita o estabelecimento de semelhanças entre os elementos 
prévios, já presentes em sua estrutura cognitiva e o conteúdo novo.   

Assim, a estratégia empregada contribuiu para organizar os conteúdos tra-
balhados, por meio da reflexão sobre os referenciais teóricos apresentados, 
promovendo o pensamento reflexivo e crítico. Nesse sentido, espera-se que a 
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utilização das tecnologias da informação e comunicação auxiliem no conheci-
mento das demandas sociais e subjetivas dos jovens, ajudando na potencializa-
ção das ações das políticas públicas de saúde no Estado do Ceará.

A parceria entre as duas instituições de ensino superior demonstra a im-
portância do trabalho em grupo e da responsabilidade social assumida por 
ambas para beneficiar o público que acessa o conteúdo do Programa em Sinto-
nia com a Saúde. Quando órgãos trabalham em conjunto em um projeto peda-
gógico social há benefícios mútuos, fortalecendo os compromissos construí-
dos e o desenvolvimento educacional dos atores sociais que integram o sistema.

O trabalho em conjunto entre instituições de ensino superior é relevante 
dentro do ambiente escolar, pois torna as ações coletivas mais eficientes, co-
necta os variados segmentos existentes na escola e fortalece a articulação e a 
parceria entre colaboradores, além de estabelecer vínculos entre a classe facili-
tadora e a estudantil (ANDRADE et al., 2014).

Dentre os fatores que levam ao alcance de objetivos na execução do projeto 
destacam-se a boa relação entre os membros das instituições de ensino e a 
atuação organizada e constante. Portanto, a cooperação estabelecida para a 
realização do Projeto Canal Saúde On-line é um indutor do entendimento do 
comportamento da juventude frente a sua saúde e possível espaço para o enco-
rajamento a mudança de paradigmas. Além disso, existem posturas assumidas 
pelos membros articuladores do projeto das duas instituições para que a par-
ceria seja frutífera, dentre elas o compromisso de levar a informação com res-
ponsabilidade e a ideia de igualdade, reconhecendo a importância de cada 
sujeito envolvido e excluindo a ideia de superioridade dentro da equipe. 

A respeito da relevância do projeto para o cenário do SUS, destaca-se a 
formação dos indivíduos, que, quando aliada a ações que estimulam a cidada-
nia, são parte valiosa para obtenção de espaços democráticos e direitos sociais, 
dentre eles, a saúde. Assim, esses indivíduos são mais propensos a desenvolve-
rem uma maior participação ativa no SUS (COELHO, 2012).

Ainda na esfera do SUS, sabe-se da baixa assiduidade dos jovens nas insti-
tuições de saúde, principalmente na Estratégia Saúde da Família (ESF), onde 
os serviços prestados pautam-se na prevenção de agravos à saúde. Desse modo, 
as juventudes buscam predominante, como fonte de informação, amigos e pa-
rentes que fazem parte de seu convívio, e  pouco ou não utilizam como fonte 
os profissionais de saúde; e essa situação pode estar associada  ao medo de 
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julgamento ou falta de confidencialidade, principalmente, ao se tratar de as-
suntos íntimos (MOURA; GOMES, 2014). 

A confiança e o vínculo que o usuário do SUS estabelece com os profissio-
nais de saúde são fundamentais para o êxito no cuidado (ILHA et al., 2014). 
No contexto do projeto, esses sentimentos se materializam na figura do exten-
sionista, que é uma pessoa jovem e deixa os jovens livres para se expressar. 
Ressalta-se que as exibições apresentam uma linguagem acessível aos jovens, o 
que é essencial, pois, segundo Azevedo e Costa (2015), para que uma ação em 
saúde seja bem-sucedida, a linguagem e abordagem devem ser de fácil com-
preensão ao público, permitindo que absorvam os conhecimentos necessários 
e desenvolvam competências esperadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Por intermédio deste projeto, Canal saúde on-line no cuidado educativo 
com as juventudes, compreendemos a tecnologia como mais um recurso que 
potencializa e possibilita à juventude ampliar o seu repertório em busca do 
conhecimento, de forma inovadora e atraente, que faz esse público motivar-se 
ainda mais pelo gosto ao ensino. 

A participação ativa dos jovens escolares mediante o programa Em Sintonia 
com a Saúde viabiliza uma aproximação bem maior com o contexto da saúde, 
introduzindo de forma inovadora o aprendizado, motivando o jovem a dialogar 
e a discutir temas ligados a sua saúde. Com o uso da Web Rádio como ferramen-
ta de interação entre jovens do Ceará, teremos uma visão ampliada de saúde, 
podendo disseminar esse pensamento pelos territórios nos quais o trabalho vivo 
se concebe mediado pelas TICs, aqui representada pela Web Rádio.

Nessa lógica, os jovens são estimulados a refletir sobre suas histórias, aspec-
tos intrínsecos, indissociados dos territórios, ao mesmo tempo em que são 
compreendidos à totalidade do ser considerando seus familiares, vizinhos, 
amigos, religiosidade, determinantes sociais de saúde. Isso estimula envolvi-
mento das juventudes com sua saúde e com o bem-estar dos demais, tornan-
do-os protagonistas do SUS e disseminadores de saberes de saúde legítimos no 
corpo social que os abriga. 

Além disso, é conhecida a dificuldade de inserção dos jovens dos serviços 
de saúde, principalmente em nível de cuidados primários, o que torna esse 
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público mais susceptível a iniquidades. Assim, quando levamos programas que 
sinalizam as necessidades dos adolescentes, estamos produzindo e fortalecendo as 
ações de promoção da saúde e prevenção de doenças pregadas no âmbito do SUS. 

Os extensionistas e futuros profissionais de saúde adquirem habilidades 
para lidar com jovens, contornando desafios que porventura venham a surgir 
durante o processo de cuidado, o que torna o corpo de profissionais do SUS 
mais robusto e qualificado pela busca constante de conhecimentos como pro-
cesso permanente de descobertas para um novo pensar, agir e atuar na saúde.
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CAPÍTULO 25
PERCEPÇÕES DOCENTES SOBRE AS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC) 
NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM

Laís Barreto de Brito Gonçalves

Antonio Germane Alves Pinto

Rauana dos Santos Faustino

Joice Fabrício de Souza

Maria Augusta Vasconcelos Palácio

INTRODUÇÃO

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) têm se torna-
do essenciais às práticas educacionais. A aprendizagem no século XXI precisa 
estar articulada com uma geração que passa a maior parte do tempo na internet 
vivenciando experiências, deslocamentos e interações em diferentes espaços 
virtuais. Logo, o processo educativo precisa considerar as comunicações formais, 
as mais abertas e espontâneas, os ambientes presenciais e, sobretudo, os virtuais 
(LIMA, 2018). As TDIC permeiam toda a sociedade e, na Educação, apresentam 
contribuições valiosas voltadas para a promoção do aprendizado, uma vez que 
mediam de forma ativa a interação entre estudante e professor, contribuindo 
assim para uma aprendizagem significativa (SELWYN, 2017).

Diante desta perspectiva, Silva (2018) enfoca as TDIC como metodologias 
que despertam no educando a capacidade de tomar decisões e ser responsável 
pelo seu próprio aprendizado, visto que desempenha um papel significativo na 
sociedade e, por essa razão, corrobora com a educação científica e formação 
atual dos estudantes. Para Lima (2018, p. 17), “a contemporaneidade não com-
porta mais a escola padronizada e compartimentada, o professor centralizador 
do processo ensino-aprendizagem, o aluno depósito de informação”.

Para que a tecnologia contribua com o fazer pedagógico, Silva e Novello 
(2020) apontam que é necessária a compreensão acerca das potencialidades 
dos recursos tecnológicos para que assim seja possível a modificação do 
ensinar e do aprender. O ensino e a aprendizagem podem ser facilitados com a 
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utilização de diversas estratégias pedagógicas, por meio das quais o aluno pode 
ter a oportunidade de desenvolver habilidades em ambientes de aprendizagem 
adequados às suas necessidades de aprendizado (ARAÚJO et al., 2018). 

Para Araújo et al. (2018), os docentes precisam apropriar-se de estratégias de 
ensino que extrapolem a transmissão de conhecimento, despertando a consciên-
cia crítica no aluno. Na Enfermagem, a formação do profissional deve privilegiar 
situações de aprendizagem, concebendo atitudes criativas, críticas e transforma-
doras capazes de fomentar maior reflexão sobre as práticas de ensino-aprendiza-
gem. Além disso, o processo de formação na Enfermagem precisa dialogar com 
o mercado de trabalho e as demandas do sistema de saúde, a fim de garantir 
inovação para o cuidado e atuação crítica e reflexiva do profissional.

Na área da saúde, as TDIC têm sido incorporadas sob diferentes perspectivas 
e demandam dos profissionais conhecimentos e habilidades necessárias para um 
uso crítico e contextualizado a cada realidade. No campo do trabalho do Sistema 
Único de Saúde (SUS), exemplos da incorporação das tecnologias são os pron-
tuários eletrônicos, os sistemas de informação em saúde, as plataformas de edu-
cação permanente em saúde, como a Universidade Aberta do SUS (TORRES et 
al., 2012). Nesse sentido, esse novo cenário de integração das TDIC nos serviços 
de saúde requer profissionais que atuem como educadores, que promovam a 
ampliação da acessibilidade dos usuários aos serviços e utilizem as tecnologias 
como aliadas à qualificação do seu trabalho (MOTA et al., 2018).

Dialogando com as demandas de formação da atualidade, as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais (DCN) para o Ensino de Graduação em Enfermagem defi-
nem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de 
enfermeiros, desenvolvendo um perfil generalista, humanístico, crítico e reflexi-
vo (BRASIL, 2001). Para tanto, deve-se investir em uma formação que coloque o 
educando como figura central do processo educativo, a partir da integração de 
propostas pedagógicas ativas, como a integração de tecnologias digitais.

Em uma revisão da literatura apresentada por Santos et al. (2018) sobre as 
estratégias didáticas utilizadas no processo de ensino-aprendizagem de gestão 
em enfermagem, foram apontadas diversas metodologias, destacando as estra-
tégias que possibilitam a articulação entre teoria e prática, tais como: planeja-
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mento estratégico situacional, metodologia da problematização com o método 
do Arco de Maguerez, seminários, oficinas e exposições dialogadas interativas. 
Nas metodologias ativas, o processo educativo visa à construção do conheci-
mento, e não somente a mera transmissão, como na metodologia tradicional. 
O professor atua como mediador: problematiza o conteúdo, faz perguntas, 
intervém nas atividades discentes, dialoga, aprende ao ensinar (ALTHAUS; 
BAGIO, 2017). Franzoi e Silveira (2018) abordam tecnologias digitais, tais 
como vídeos, blogs, páginas em redes sociais e cartilha digital para a tradução 
e comunicação de conhecimento científico desenvolvido em uma disciplina de 
graduação do curso de Enfermagem. Os autores consideraram a experiência 
exitosa por ter viabilizado a produção e divulgação de conhecimentos científi-
cos de Enfermagem por meio do uso de tecnologias digitais criativas e intera-
tivas para com a comunidade externa, o que evoca a responsabilidade e com-
promisso social das Instituições de Ensino.

Os dispositivos, hoje disponibilizados pela rede digital de comunicação, 
possibilitam a criação de formas sociais e comunicativas inovadoras que sur-
gem pelo uso intenso das tecnologias digitais. Nesse sentido, é preciso com-
preender a tecnologia como ferramenta para integrar, otimizar e promover 
alternativas de ensino e aprendizado (BARBOSA, 2016). Considerando as ne-
cessidades do aprimoramento do ensino e aprendizagem por meio de ferra-
mentas metodológicas de ensino, este estudo teve como objetivo conhecer as 
percepções docentes sobre as TDIC na formação em Enfermagem.

MÉTODO

Pesquisa descritiva, do tipo exploratória, com abordagem qualitativa, resultado 
de um recorte da pesquisa intitulada “Tecnologias digitais de informação e comuni-
cação no processo de ensino-aprendizagem na graduação em enfermagem”, tendo 
como objetivo investigar o uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comuni-
cação (TDIC) em práticas pedagógicas de docentes em um curso de Graduação 
em Enfermagem. Realizada com nove docentes, substitutos e efetivos, lotados no 
Departamento de Enfermagem de uma universidade pública localizada na região 
do Cariri, Ceará, Brasil, no período de agosto a novembro de 2018.

A estrutura curricular do curso é dividida em três grandes áreas: Ciências 
Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Enfermagem, 
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sendo a última subdividida em quatro áreas de conhecimento: Fundamentos 
de Enfermagem, Assistência de Enfermagem, Administração de Enfermagem 
e Ensino de Enfermagem (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE EN-
FERMAGEM, 2017). Os participantes do estudo estavam lotados em diferen-
tes áreas de conhecimento: Ciências biológicas e da Saúde e Ciências da Enfer-
magem, mais especificamente nas áreas Assistência de Enfermagem, 
Fundamentos de Enfermagem e Ensino de Enfermagem.

Para a produção dos dados, foram realizadas entrevistas com roteiro se-
miestruturado e analisadas seguindo o método de análise de conteúdo (BAR-
DIN, 2011). As entrevistas foram gravadas com autorização prévia dos partici-
pantes do estudo e seguiram um roteiro elaborado previamente. 

A pesquisa seguiu todas as recomendações e princípios éticos preconizados 
pela Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, sendo submetida à 
análise do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional do Cariri 
(URCA), com parecer favorável, sob o n° 2.336.508/2017, com Emenda, nº 
2.895.655/2018. Com o intuito de garantir o anonimato dos entrevistados, fo-
ram utilizados os seguintes códigos: Prof. 01, Prof. 02 ... Prof. 09.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo, é apresentada a análise dos resultados, organizada em uma 
categoria analítica e discutida a partir do referencial teórico que orientou esta 
pesquisa. Para tanto, os dados descritos fazem parte de uma categoria específica 
que aborda as percepções dos docentes acerca do Conhecimento sobre as Tecno-
logias Digitais de Informação e Comunicação na Formação em Enfermagem. 

Conhecer as TDIC amplia as possibilidades de integração na prática 
pedagógica, reestrutura e ramifica a produção do conhecimento e o acesso 
à informação. Para os docentes entrevistados, as TDIC podem ser um 
meio, uma técnica, um processo, um instrumento, que não se restringe à 
informática ou às telecomunicações, mas representa um leque de possibili-
dades para subsidiar o ensino, a pesquisa e a extensão. No entanto, para o 
Prof. 02 ainda existe uma visão muito limitada do que seriam essas tecno-
logias e como integrá-las na prática educativa.
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É que elas são reais em terno de ocorrência, mas não de uso [...] 
as tecnologias digitais de informação e comunicação elas trazem 
uma abertura maior e mais rápida ao conhecimento (Prof. 01).

[...] porque a gente muitas vezes tem uma visão limitada do que 
seria tecnologia [...] a tecnologia ela pode ser um meio, uma téc-
nica, um processo, um instrumento, então existem várias possi-
bilidades que podem ser desenvolvidas [...], não só nessa visão 
limitada de que a tecnologia seria uma coisa voltada pra infor-
mática também [...], ou pra telecomunicações, mas que seria um 
contexto muito mais amplo que abarca um conjunto de dados, 
de informação, que precisa de um processamento, de uma aná-
lise, que possa subsidiar aquilo que você está propondo, ou no 
ensino, na pesquisa, na extensão [...] (Prof. 02).

As tecnologias recriam percepções, dialogam com a troca de ideias e possi-
bilidades de ensino a partir das interações entre os sujeitos. Assim, a incorpo-
ração dessas ferramentas pode nortear a prática de ensino, oferecendo novas 
experiências aos sujeitos envolvidos e proporcionando significados quanto ao 
entendimento sobre a utilidade das TDIC. Para alguns professores, o conheci-
mento acerca dessas tecnologias é algo recente, que surge a partir de um pro-
cesso de educação continuada.

[...] o conhecimento sobre tecnologia da informação pra mim 
é novo, e, advém de um curso de formação docente, que a pró-
pria universidade tem proporcionado [...], e nesse processo de 
formação uma das temáticas tratadas foi sobre tecnologias na 
área do ensino, e aí a gente entendeu como tecnologia a utiliza-
ção de aparatos que pudessem nos ajudar no nosso processo de 
ensino[...]   (Prof. 06).

As TDIC fazem parte do universo dos alunos. Com a difusão da era digi-
tal, as tecnologias digitais assumem um papel de ressignificação dentro de um 
contexto educacional. Tendo em vista que o conhecimento sobre essas tecno-
logias advém dos próprios alunos, a aprendizagem torna-se simultânea entre 
professor e aluno.  “A internet, os espaços virtuais, os jogos digitais, o manu-
seio do mouse e os deslocamentos imediatos tornaram as condições motoras 
das pessoas cada vez mais rápidas e fluidas. As experiências dos nativos digi-
tais resultaram novos e diferentes modelos mentais” (LIMA, 2018, p. 21). 
Logo, a educação precisa acompanhar a mesma dinâmica, oferecendo opor-
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tunidades de aprendizagem que dialoguem com essa cultura digital.

[...] Todos eles (alunos) hoje, ou a maior parte deles utilizam-
-se de ferramentas na construção de seminários, nós temos essa 
página no Instagram, e cada postagem que os alunos fazem, 
utilizam um programa diferente pra postar [...] Então hoje eu 
descobri o programa Canva, que cria um layout pra divulgar as 
postagens, então eles já colocaram aqui [...], eles estão me apre-
sentando o que eles encontram de soluções para o processo de 
ensino-aprendizagem utilizando essas tecnologias. O outro uti-
liza Flashcards, tudo são ferramentas digitais que eles estão lan-
çando mão, e eu estimulo, eles vão atrás e apresenta isso tudo, 
então eu digo que estou aprendendo com eles nesse processo, 
mas tô (sic) buscando inteirar (Prof. 06).

As tecnologias digitais são caracterizadas como estratégias que promovem 
a implementação de novas práticas de ensino, contribuindo na mediação de 
processos, sendo alternativas que trazem benefícios em relação aos limites 
temporais e geográficos. Conforme destacam Palácio, Gonçalves e Struchiner 
(2019, p. 338), “A integração das TDIC no ensino da saúde oferece opções de 
trabalho que tendem a se distanciar de uma prática tradicional, uma vez que 
recursos como um AVA, um blog ou uma rede social sugerem um novo tipo de 
interação e de produção de conhecimento”. No entanto, são consideradas desa-
fiadoras pela necessidade de um maior conhecimento e integração a uma pro-
posta pedagógica que possa explorar suas potencialidades.

[...] tecnologias de ensino e aprendizagem que se coloca como 
desafiadoras para trazer outra linguagem dentro do campo tanto 
da informação como da comunicação. Especificamente dentro do 
campo da saúde, hoje a gente tem visto bastante a utilização dela 
e a sua mediação de processos, uma vez que ela acaba trazendo 
vários benefícios quando diz dos limites temporais, geográficos, e 
acabam sendo oportunas nesse sentido (Prof. 08).

Para o Prof. 09, as TDIC são recursos dinâmicos que assumem a caracterís-
tica de transformar o processo de ensino-aprendizagem. Com elas, novas for-
mas de se trabalhar determinados conteúdos podem ser implementadas. E 
integrá-las ao ensino é considerado uma opção quando se pretende aproximar 
os alunos da realidade que encontrarão na prática assistencial da enfermagem. 
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Na visão de Prof. 03, as TDIC são recursos indispensáveis para a prática assis-
tencial do enfermeiro, como exemplo os sistemas de informação e os softwares 
para sistematização da assistência de enfermagem (SAE).

[...] as tecnologias digitais de informação e comunicação são os re-
cursos pedagógicos essenciais para a dinamização e enriquecimento 
dos conhecimentos dos educandos sob minha supervisão (Prof. 09).

De tecnologia mesmo eu vim visualizar mesmo depois que eu tô 
(sic) formada, aqui onde eu trabalho hoje tem um hospital que 
tem bastante tecnologias, desde sistema de informação do pa-
ciente, do cadastro de paciente, até os equipamentos, todos hoje 
são da parte digital mesmo [...] (Prof. 03).

No contexto do trabalho do profissional de enfermagem, a integração das 
TDIC contribui para a inovação e mudança de práticas que permitem maior 
integração entre os serviços de saúde e recursos disponíveis no SUS. Neste 
sentido, a apropriação dessas tecnologias pode ser pensada como meios de 
transpor problemas, de forma rápida e eficiente, valorizando a colaboração e a 
autonomia (MOTA et al., 2018).

No ensino de Enfermagem, as tecnologias são vistas a partir do seu poten-
cial de ampliar as possiblidades de ensinar e aprender em diferentes contextos 
e para responder às demandas de aprendizagem dessa geração digital. Além 
disso, favorecem a interação e o vínculo entre alunos e professores.

As tecnologias digitais elas funcionam como uma estratégia, 
uma ferramenta na verdade que você pode utilizar em qualquer 
área do conhecimento, e especificamente no ensino pode ser um 
coadjuvante, ou pode ser uma ferramenta que pode contribuir 
com o processo de ensinar, de aprender, de dar feedback, de ma-
teriais né, pra você ter esse vínculo entre o aluno de uma forma 
mais virtual e que possa você estar mandando textos, recebendo 
os relatórios, tudo em meio digital (Prof. 07).

Então eu percebo as TICs como de fato como recursos que são 
auxiliares, no processo de ensino e aprendizagem, né, conside-
rando a figura do professor, especificamente quando a gente tra-
balha habilidades no nosso aluno (Prof. 05).

No entanto, ainda se percebe uma visão reducionista em relação a essas 
tecnologias, conforme se observa na fala de Prof. 04, ao considerar que são 
recursos complementares ao método tradicional de ensino.
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Eu sei que são tecnologias que são associadas aos méto-
dos tradicionais de ensino, que facilitam a interação entre 
os alunos com o professor, que facilitam a divulgação de 
material de estudo, até mesmo de exercício dependendo do 
perfil do conteúdo (Prof. 04).

O conhecimento sobre as tecnologias digitais está atrelado à ideia do que ela 
pode fazer pela prática educativa, enquanto meios, estratégias, ferramentas. Os 
entrevistados as compreendem como recursos que fazem parte do dia-a-dia e 
que podem ser integradas às atividades de ensino, contribuindo em muitos as-
pectos, desde a comunicação à promoção do protagonismo do educando. Con-
tudo, surge um entendimento que elas são reais em termos de ocorrência, mas 
não de uso, ou seja, elas estão em todos os lugares, fazem parte do cotidiano dos 
alunos, mas a sua integração no ensino ainda é um desafio.

Corroborando Silva e Moraes (2014), é necessário superar a visão de que as 
TDIC são apenas simples recursos para o ensino, ao contrário, “são ferramen-
tas mediadoras que possibilitam experiências significativas no fazer pedagógi-
co” (SILVA; MORAES, 2014, p. 2). Experiências estas que devem estar atrela-
das a uma educação que supere o modelo tradicional de ensino, auxiliando na 
inclusão do educando durante o processo de aprendizagem.

As funções das TDIC na educação são muito amplas e abrem um leque de 
possibilidades que podem ser exploradas tanto pelos docentes quanto pelas 
instituições educacionais, dentre estas, Graells (2012) apresenta: meio de ex-
pressão (para escrita, apresentações, web), canal de comunicação (colaboração 
e interação), instrumento para processar a informação, fonte aberta de infor-
mação, instrumento para a gestão, meio didático, gerador de novos cenários 
formativos, meio lúdico e para o desenvolvimento cognitivo e conteúdo curri-
cular (conhecimentos e competências).

Estudos em diferentes áreas têm demonstrado a aplicabilidade das TDIC em 
contextos educativas. Ribeiro et al. (2016) apresentam em seu estudo a criação 
de um objeto virtual de aprendizagem, denominado “Complemento Disciplinar 
de Anatomia”, considerado uma estratégia inovadora, que favorece a autonomia 
no aprendizado e no manejo das tecnologias no processo educativo.  Por sua vez, 
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Masson et al. (2014) relatam a experiência acerca da construção de objetos vir-

tuais de aprendizagem para o ensino na disciplina História da Enfermagem, 

visando à facilitação da aprendizagem de maneira ativa, inovadora e proble- 

matizadora. Esses estudos têm revelado o potencial das tecnologias, atuando no 

desenvolvimento de habilidades comunicativas, colaboração, criatividade, criticida-

de e reflexão.

A aprendizagem não é estática. Em um mundo completamente digital, “os 

alunos aprendem com o professor e com os livros, mas também no Google 

Scholar, nas bases de dados de artigos científicos, em blogs, em sites, no You-

tube, em conversas formais, não formais e informais – WhatsApp, fóruns, re-

des sociais e Skype” (LIMA, 2018, p. 22). E são esses diferentes espaços que 

ampliam e enriquecem as oportunidades de aprendizagem (LIMA, 2018).

Os profissionais da educação têm múltiplas razões para aproveitar as novas 

possiblidades que as TDIC proporcionam, pois promovem mudanças em bus-

ca de um paradigma educativo mais personalizado e centrado nas necessida-

des de aprendizagem dos estudantes (GRAELLS, 2012). No ensino de Enfer-

magem, a presença dessas tecnologias requer um conhecimento ampliado 

sobre as características, potencialidades e implicações de seu uso no processo 

de formação e, sobretudo, um educando capacitado e preparado para respon-

der às demandas tanto assistenciais quanto em outros cenários de atuação.

De forma sistematizada, as percepções docentes apresentadas sobre as 

TDIC na formação em Enfermagem incluem aspectos representativos e funda-

mentais para a prática educativa que, por sua vez, refletirão na construção da 

identidade do profissional de Enfermagem. Para tanto, os aspectos percebidos 

nas falas dos docentes são representados na figura a seguir.
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Figura 1 - Representação imagética dos aspectos que envolvem o conhecimento docente sobre 
as TDIC entre docentes de um curso de Enfermagem. Crato, Ceará Brasil, 2018

Fonte: Elaboração própria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação em Enfermagem tem passado por transformações nos últimos 
anos, em grande parte, acompanhando as discussões no campo da Educação 
acerca da necessidade de mudança nos papéis dos sujeitos envolvidos no pro-
cesso de ensino-aprendizagem professor e aluno. Distanciando-se de uma 
educação tradicional, o educando precisa assumir uma postura de participante 
ativo, disposto “a aprender a aprender”.  Nesse novo cenário, as TDIC assumem 
um papel de destaque, pois são ferramentas e estratégias trazidas para a sala de 
aula pelos próprios alunos, nativos dessa cultura digital, e que podem transfor-
mar os espaços e sujeitos envolvidos na formação em saúde.

Dialogando com as atuais necessidades de formação do profissional de saú-
de, sobretudo voltadas à inovação para o SUS, o docente também assume um 
novo papel e, juntamente com as Instituições de Ensino, precisa criar espaços 
educativos que integrem as TDIC às suas práticas e explorem dessas, as mais 
diversas possibilidades pedagógicas.

O conhecimento sobre o potencial das tecnologias digitais perpassa pela 
necessidade de integração não apenas no ensino de Enfermagem, mas no 
interesse em formar profissionais aptos para trabalhar em um mundo 
conectado em redes, no qual as tecnologias tornam as interações cada vez mais 
dinâmicas, promovendo mudanças efetivas na produção do cuidado em saúde e 
nas relações que se estabelecem entre serviços, profissionais e usuários no SUS.
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Os resultados do presente estudo revelam expectativas em relação ao poten-
cial das tecnologias digitais para o processo de ensino-aprendizagem. Embora 
ainda existam desafios e algumas concepções de que as TDIC são apenas ferra-
mentas complementares a um modelo tradicional, a maioria dos docentes per-
corre outra direção, tendo o entendimento de como metodologias ativas de 
aprendizagem são capazes de desenvolver nos educandos diferentes habilidades, 
dentre elas, a reflexão, tão essencial à formação do profissional de Enfermagem. 
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CAPÍTULO 26
SIMULAÇÃO VIRTUAL PARA O ENSINO DA 

SEGURANÇA DO PACIENTE

Glícia Uchôa Gomes Mendonça

Isabela Melo Bonfim

INTRODUÇÃO

Para lidar com avanços tecnológicos, políticos, sociais e assistenciais, faz-se 
necessário repensar métodos de abordagens no ensino que devem promover 
no estudante um entendimento reflexivo, capaz de produzir, consequentemen-
te, um aprendizado transformador para sua prática profissional que se reflita na 
promoção da segurança do paciente (BOHOMOL; FREITAS; CUNHA, 2016).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que o ensino para o 
cuidado seguro seja incluído nos projetos pedagógicos dos cursos no campo 
da saúde. Portanto, é imprescindível prover subsídios aos futuros profissionais 
para a promoção da segurança do paciente e prevenção de eventos adversos, e 
para isso o tema deve ser problematizado e discutido de forma séria e respon-
sável (WEGNER et al., 2016).

Assim, a discussão sobre qualidade e segurança do paciente vem ocupando 
um amplo espaço no Brasil e no mundo, especialmente após a divulgação das 
informações descritas no relatório “Errar é Humano”, do Instituto de Medicina 
dos Estados Unidos, causando um impacto expressivo nos serviços, além de 
gerar reflexões sobre as práticas assistenciais em saúde (CAPUCHO, 2012).

Demonstrando preocupação com essa situação, em outubro de 2004, a 
OMS criou a Aliança Mundial para Segurança do Paciente, com o objetivo de 
aperfeiçoar os conceitos e definições sobre a temática, indicar estratégias para 
reduzir os riscos, assim como mitigar os eventos adversos, além de formular o 
Desafio Global para Segurança do Paciente, que incorporou como desafio ini-
cial a infecção relacionada à Assistência em Saúde e, em seguida, a Segurança 
da Assistência Cirúrgica – Cirurgias Seguras salvam vidas (BRASIL, 2014).

No ano de 2005, a Joint Commission International (JCI), em companhia da 
OMS, estabelece seis metas internacionais para segurança do paciente, com o 

Doi: 10.35260/87429199p.370-384.2020
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objetivo de promover melhorias nas práticas assistenciais, abordando aspectos 
relevantes dos cuidados em saúde, mediante estratégias baseadas em evidên-
cias, a saber: Identificação correta do paciente; Comunicação efetiva entre os 
membros da equipe; Segurança dos medicamentos; Prevenção de erros em 
cirurgias, procedimento correto e paciente correto; Redução do risco de infec-
ções associadas aos cuidados de saúde; Redução do risco de lesões ao paciente, 
decorrente de quedas (DONALDSON; FLETCHER, 2006).

No âmbito nacional, para protagonizar as estratégias de políticas públicas, 
o Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1º de abril de 
2013, disponibiliza o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), 
com foco na qualificação das práticas assistenciais em todas as instituições de 
saúde brasileiras. Esse programa possui quatro eixos: o estímulo a uma prática 
assistencial segura; o envolvimento do cidadão na sua segurança; a inclusão do 
tema no ensino; e o incremento de pesquisa sobre a temática (BRASIL, 2013). 

Embora o PNSP instigue a inserção do tema nos cursos de saúde no tocante 
ao fomento da inclusão da temática Segurança do Paciente no ensino técnico, de 
graduação e pós-graduação na área da Saúde, não está especificada qualquer 
normatização e orientação que possam iniciar essa discussão dentro das institui-
ções formadoras (BRASIL, 2013; BOHOMOL; FREITAS; CUNHA, 2016).

Estudo com profissionais de saúde demonstrou que a segurança do pacien-
te ainda é pouco discutida nas instituições de ensino, e quando é abordada, 
acontece de maneira pontual, sem o necessário aprofundamento nas reflexões 
(WEGNER et al., 2016). Ademais, o processo de ensino contemplando a segu-
rança do paciente apresenta-se fragmentado, necessitando de uma imersão, 
abrangência conceitual e integralidade na sua abordagem (GOMES, 2016).

Ao considerar essa temática, espera-se que seja realizada de forma trans-
versal nos currículos dos cursos da área da saúde. Entretanto, para essa cons-
trução, os docentes envolvidos devem buscar conhecimentos específicos para 
uma abordagem dinâmica, inovadora e com a devida transversalidade em to-
das as disciplinas no decorrer do curso (CONTERNO; LOPES, 2013). 

As mudanças observadas atualmente favorecem os avanços tecnológicos e 
aparecem como uma possibilidade de embasar e aprimorar os meios técnicos 
e práticos para implantação de inúmeras realidades que podem ser simuladas 
no contexto da educação (COSTA et al., 2015).

O modelo de educação tradicional vem sofrendo modificações considerá-
veis em decorrência dos progressos experimentados pela sociedade contem-
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porânea. As áreas da saúde, da educação e variados campos do saber são im-
pactadas pelas inovações tecnológicas, rompendo com condutas tradicionais 
do processo de ensino e de aprendizagem, e configurando maior significado à 
construção coletiva do conhecimento (DOMINGUES et al., 2017).

Assim, para contribuir no desenvolvimento de competências e habilidades 
fundamentais aos enfermeiros contemporâneos, o uso de metodologias ativas 
e de tecnologias com alto impacto visual podem favorecer a construção de 
uma aprendizagem de fato significativa (SANCHES, 2016). Entre tantas, a si-
mulação virtual, objeto deste estudo, configura-se como uma tecnologia ade-
quada para o ensino dinâmico, que permite uma aproximação com a realidade 
da prática assistencial de Enfermagem. 

A simulação virtual caracteriza-se como uma técnica, utilizando computa-
dor, que emprega uma condição ou ambiente construído para admitir que es-
tudantes tenham vivências durante a reprodução de ambientes reais, com ob-
jetivo de aprendizagem, de melhoria das competências e desenvolvimento de 
habilidades, ou para adquirir conhecimento sobre determinada situação. Além 
disso, trata-se de um elo entre aprendizagem em sala de aula e experiência da 
vida real (BRANDÃO; CECILIO-FERNANDES, 2018).

Neste contexto, é fundamental incorporar o tema nas discussões logo que 
se inicie o processo formativo acadêmico do enfermeiro. Dessa forma, este 
estudo tem como objetivo identificar estudos que tratem de simulação virtual 
voltados para o ensino da Segurança do Paciente na Enfermagem.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura no âmbito da simulação 
virtual voltada para o ensino da segurança do paciente, seguindo as seis etapas: 
1) Identificação do tema e seleção da questão para revisão integrativa; 2) Esta-
belecimento de critérios de inclusão e exclusão, e seleção da amostra; 3) Cate-
gorização dos estudos; 4) Avaliação dos estudos incluídos na revisão; 5) Inter-
pretação dos resultados; 6) Síntese do conhecimento (MENDES, SILVEIRA, 
GALVÃO, 2008).

Para guiar esta pesquisa, estabeleceu-se como questão norteadora: “O que 
as publicações apontam sobre o ensino da segurança do paciente por meio de 
sistemas de simulação virtual na Enfermagem?”, sendo elaborada com base na 
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estratégia PICO (P – Enfermagem; I – uso de sistemas para simulação virtual; 
C – não aplicado; O – melhora do aprendizado em segurança do paciente). 

A busca de literatura foi realizada a partir das bases de dados LILACS (Li-
teratura Latino-Americana em Ciências da Saúde), SCOPUS (SciVerse Sco-
pus), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) 
via PubMed (Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos), CINAHL 
(Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature), e BDENF (Base 
de Dados de Enfermagem Brasileira), bem como foi guiada pelos seguintes 
descritores controlados e não controlados: segurança do paciente, patient sa-
fety, simulação virtual, computer simulation, simulação, simulation, enferma-
gem e nursing, de acordo com os vocabulários Descritores em Ciências da 
Saúde (DeCS) e Medical Subject Heading (MeSH), combinados pelo uso do 
operador booleano AND, com intuito de abranger ao máximo as buscas. O 
Quadro 1 descreve a estratégia de busca utilizada de acordo com a especifici-
dade de cada base de dados.

Quadro 1 – Estratégia de busca utilizada nas bases de dados. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2019

Base de dados Estratégia
LILACS Segurança do paciente AND simulação

SCOPUS patient safety AND computer simulation AND nursing

PubMed/MEDLINE patient safety AND computer simulation 

CINAHL patient safety AND computer simulation AND nursing

BDENF Segurança do paciente AND simulação

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Os critérios para inclusão das publicações foram artigos disponíveis na 
íntegra nas bases de dados on-line, publicações a qualquer tempo, nos 
idiomas inglês, português e espanhol, e que tratam, especificamente, da 
temática que envolve simulação virtual no ensino da segurança do pacien-
te. Os critérios de exclusão foram estudos repetidos em duas ou mais bases 
de dados e estudos do tipo editoriais e comentários. Realizou-se leitura 
seletiva dos resumos, e em caso de dúvida, o estudo completo foi acessado 
para empregar os critérios de inclusão e exclusão.

Para análise e síntese dos artigos selecionados, utilizou-se o formulário 
adaptado (URSI; GALVÃO, 2006), o qual foi preenchido para cada artigo da 
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amostra final, contemplando as seguintes informações: identificação do artigo 
(título do artigo, autores, país, idioma e ano de publicação), tipo de revista 
científica, objetivos, delineamento metodológico do estudo e resultados.

A busca nas bases foi realizada em março de 2018, sendo submetida à fer-
ramenta de gerenciamento bibliográfico Mendeley, com exclusão dos estudos 
duplicados. Para apresentar o percurso de seleção dos estudos, utilizou-se o 
fluxograma proposto nas recomendações Preferred Reporting Items for Syste-
matic Reviews and MetaAnalyses (PRISMA) (MOHER, et al., 2010), conforme 
visto na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma do processo de identificação, seleção e inclusão dos estudos, elabora-
dos a partir da recomendação PRISMA. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2019

Fonte: Recomendação PRISMA (MOHER et al., 2009).

Para classificar o nível de evidência dos estudos, considerou-se a proposta 
de Melnyk e Fineout-Overholt (2011), que estabelece:
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•  Nível 1: evidências provenientes de revisão sistemática ou metanálise.

• Nível 2: evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomiza-
do controlado e bem delineado.

• Nível 3: evidências obtidas em ensaios clínicos bem delineados, sem rando-
mização.

• Nível 4: evidências provenientes de estudos de coorte e de caso-controle 
bem delineados.

• Nível 5: evidências derivadas de revisão sistemática de estudos descritivos 
e qualitativos.

• Nível 6: evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo.

• Nível 7: evidências oriundas de opinião de autoridades ou relatório de es-
pecialistas.

RESULTADOS 

Foram encontrados 1011 artigos, sendo a maior quantidade identificada na 
base de dados PubMed, configurando 396 artigos, seguida pela base Scopus, 
que destacou 379 estudos. Já na base CINAHL foram encontrados 212 artigos, 
na LILACS 10 e na BDENF 14 artigos. Após apreciação foram incluídos 7 arti-
gos na revisão.

Com base na análise dos estudos, realizou-se a caracterização dos artigos a 
partir dos autores, ano de publicação, objetivo do estudo e temáticas aborda-
das, apresentada no Quadro 2.
Quadro 2 – Apresentação dos artigos incluídos na revisão integrativa segundo os autores, ano 

de publicação, objetivo e temática abordada. Fortaleza, Ceará, Brasil, 2019

Autor/ano Objetivo do Estudo Temática

DOMINGUES et al., 
2017

Relatar a experiência da utilização de uma simula-
ção virtual por computador no ensino de seguran-
ça do paciente para alunos de graduação em enfer-
magem.

Protocolos do Ministé-
rio da Saúde para Segu-
rança do Paciente.

CANT; COOPER, 2016

Medir o impacto de duas formas de simulação na 
aquisição da capacidade do enfermeiro de detectar 
e gerenciar a deterioração do paciente.

Segurança do paciente 
em relação à incapaci-
dade de resgatar o pa-
ciente em deterioração 
clínica.
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LIAW et al., 2014

Descrever o desenvolvimento da simulação virtual 
de pacientes e avaliar sua eficácia, comparando-se 
com uma simulação convencional baseada em ma-
nequins.

Avaliação e gerencia-
mento de pacientes com 
deterioração clínica.

FORONDA et al., 2014
Avaliar o uso de simulação clínica virtual para me-
lhorar as habilidades de comunicação dos estudan-
tes.

Segurança do paciente e 
o processo de comuni-
cação.

ROH et al., 2013
Avaliar duas modalidades de formação diferentes 
(simulação por computador contra simulação ba-
seada em manequim).

Reanimação cardiopul-
monar e a segurança do 
paciente.

JENSON; FORSYTH, 
2012

Analisar a prontidão dos docentes de enfermagem 
para o uso de simulação de realidade virtual como 
uma estratégia computadorizado. 

Segurança do paciente 
na inserção de linha en-
dovenosa.

BROOM et al., 2009 Explorar o desenvolvimento da simulação virtual e 
averiguar os resultados na avaliação dos alunos.

Segurança do paciente 
na pediatria.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

A avaliação dos estudos, quanto ao seu delineamento metodológico, carac-
teriza-se como: um artigo classificado como ensaio clínico randomizado con-
trolado (Nível 2), um artigo como estudo quase experimental (Nível 4), dois 
artigos como estudo descritivo com abordagem quantitativa (Nível 6), um 
como artigo descritivo com abordagem qualitativa (Nível 6), um artigo como 
relato de experiência (Nível 6) e um sem tipo de estudo citado na metodologia. 

Quanto à origem, encontraram-se duas publicações norte-americanas, 
uma publicação da Europa, um artigo da Oceania, um artigo da América do 
Sul e dois artigos da Ásia. A língua inglesa predominou nos estudos, estando 
apenas um na língua portuguesa. O ano de publicação prevalente foi 2014, 
seguido por 2009, 2012, 2016 e 2017, com um estudo em cada ano.

DISCUSSÃO

A quantidade de estudos que envolvem a abordagem da temática segurança 
do paciente no ensino por meio de simulação virtual é sutil, visto que poucos 
artigos foram encontrados. 

As simulações virtuais identificadas nos estudos desta revisão integrativa, 
utilizadas no processo formativo para segurança do paciente, foram em for-
mato de jogos on-line – jogos sérios (serious games) – e simulação com casos 
clínicos, seja no computador ou em manequins de alta fidelidade. Todas 
possuem o intuito de produzir ambientes realísticos para que os estudantes 
possam agir e construir seu aprendizado simulando a realização de determi-
nado procedimento assistencial, com sua atuação repetida à frequência que 
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for conveniente, a fim de aprimorar suas capacidades técnicas e gerenciais 
(DOMINGUES et al., 2017).

Ressalta-se que, quando comparados dois tipos de simulação – a simulação 
virtual por computador e a simulação com manequins –, não houve diferença 
significativa no que tange ao aprendizado dos estudantes ao comparar o uso 
das duas técnicas, porém é preciso mais estudos que assegurem essa afirmação 
(LIAW et al., 2014; COOPER et al., 2016).

Em relação aos sistemas de simulação virtual, que abordavam casos clíni-
cos no computador, verificou-se que os sistemas necessitam da tomada de de-
cisão para resolução dos problemas relacionados à assistência ao paciente. 
Nesse caso, por se tratar de um ambiente simulado e controlado, produz segu-
rança ao paciente na medida em que não o expõe a cuidados inseguros por 
parte de pessoas que estão em treinamento, ao mesmo tempo em que propor-
ciona aprendizado para os futuros profissionais.

Corroborando, o uso da simulação virtual no ensino é uma ferramenta im-
portante e inovadora no processo de ensino-aprendizagem, pois trata de um 
ambiente que previne a exposição dos pacientes a situações de riscos ocasiona-
das pela inexperiência dos alunos.  Após essa vivência, ocorre um aumento de 
confiança e maior envolvimento do discente, decorrente da experiência produ-
zida, muitas vezes, impossíveis na prática clínica real (BARRETO et al., 2014).

A simulação é um processo de educação cognitiva e comportamental que 
reproduz um tipo de procedimento real usando um ambiente artificial, com a 
intenção de favorecer uma aprendizagem significativa ao educando, com me-
nor custo, capaz de produzir eficácia no desenvolvimento de procedimentos 
nunca antes produzido pelos estudantes (SILVEIRA; SILVA, 2016).

O formato da simulação virtual pode variar muito, de acordo com o refe-
rencial teórico utilizado e com os recursos tecnológicos e financeiros disponí-
veis, mas, de modo geral, apresenta-se como uma ferramenta importante, pois 
se apropria dos benefícios de interfaces que potencializam a interação huma-
no-computador e dos pressupostos da experimentação de simular ações da 
prática em um ambiente virtual. Por meio dos desafios expostos nas ferramen-
tas, consente ao usuário a sensação de atuação real, ou seja, de fazer parte do 
sistema (FONSECA; AREDES; SCOCHI, 2014).

Portanto configura-se como uma estratégia pedagógica que proporciona a 
informatização das diversas formas de comunicação, favorecendo a relação 
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entre o docente de Enfermagem e seu aluno, na medida em que esse novo cená-
rio torna possível a transformação das práticas educacionais, viabilizando uma 
nova maneira de interatividade no ensino de Enfermagem (PRADO et al., 2012).

É imperativo que as IES, em particular os cursos de graduação em Enfer-
magem, diante das novas exigências pedagógicas, científicas, sociais e éticas, 
adotem estratégias inovadoras a fim de preparar os estudantes para uma práti-
ca cada vez mais alicerçada em um contexto clínico, próximo da realidade, que 
favoreça a aquisição de subsídios na efetivação de uma assistência segura 
(BAPTISTA; PEREIRA; MARTINS, 2014).

Nessa perspectiva, o ensino por meio da simulação virtual demonstra ser 
um instrumento valoroso no processo de aquisição de habilidades e constru-
ção de competências assistenciais e gerenciais nos graduandos de Enfermagem 
(CARVALHO, 2016). 

Incorporar tecnologias inovadoras ao ensino é uma necessidade real nos 
ambientes de educação. Entretanto, a aquisição dessas tecnologias deve ocor-
rer com base em reflexões pedagógicas, e suas construções devem originar 
materiais educativos adequados (SALVADOR et al., 2017).

As vantagens da simulação consistem em promover a segurança do pa-
ciente com a premissa de que o aluno melhor preparado está menos exposto 
ao erro. Além disso, favorece a ética na assistência em saúde com estudantes, 
visto que será evitada a realização de procedimentos invasivos em pacientes 
como aprendizagem para alunos e oferece oportunidade de aprendizagem 
no cenário real da clínica, uma vez que o estudante não pode atuar em deter-
minadas situações durante o estágio prático (GRANT et al., 2014; FORBES; 
BUCKNALL; HUTCHINSON, 2016).

Pesquisa realizada com estudantes de Enfermagem para comparar o desem-
penho clínico na avaliação e gerenciamento de complicações de pacientes, por 
meio da simulação virtual e da simulação baseada em manequim, demonstrou 
que a utilização de ambientes virtuais é efetivos quanto ao desenvolvimento de 
competências para garantir a segurança do paciente (LIAW et al., 2014).

Outro aspecto observado é que a maior parte dos estudos desta pesquisa relata 
a importância de um retorno após o processo de simulação, ou seja, o debriefing, 
uma discussão sobre o assunto abordado no processo de simulação para garantir o 
entendimento e promover uma reflexão crítica acerca da temática abordada.
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Faz-se importante destacar os momentos da simulação que devem estar ex-
postos em um roteiro sistematizado: embasamento teórico prévio, que se refere 
à aquisição antecipada do conhecimento mediante textos relacionados à temáti-
ca; competências desejadas, que diz respeito aos objetivos de aprendizagem; 
resposta esperada, no tocante ao alcance dos objetivos propostos; prática clínica 
simulada, a qual se configura como a simulação de um caso clínico e o cenário; 
e o debriefing, discussão e reflexão sobre a simulação (SASSO et al., 2015).

Entretanto, embora o debriefing seja um elemento essencial para a simula-
ção, de forma isolada não garante o aprendizado, portanto, faz-se mandatório 
a ocorrência de um momento que estimule a reflexão e busque as justificativas 
para determinada tomada de decisão, elencando possibilidades que poderiam 
ter sido utilizadas (COUTINHO et al., 2017).

A utilização de simulações no ensino é reconhecida no cenário internacio-
nal. No Brasil, o seu uso é considerado recente, especificamente o de alta fide-
lidade, no qual o simulador/manequim responde à ação prestada pelo aluno. 
Ultimamente, diversos estudos são desenvolvidos nessa temática com o objeti-
vo de comprovar a relevância e a contribuição dessa prática para o ensino na 
graduação de Enfermagem (SEBOLD et al., 2017).

Ademais, tecnologias educacionais como esta promovem a melhora na 
qualidade dos cuidados prestados aos usuários dos sistemas de saúde, à medi-
da que o educando inicia o desenvolvimento de capacidades psicomotoras, 
tomada de decisão, conhecimento, liderança, gerenciamento, julgamento clí-
nico e atitude relacionada ao processo assistencial de Enfermagem (BAPTIS-
TA; PEREIRA; MARTINS, 2014).

Portanto, a educação em Enfermagempor meio de simuladores vir-
tuais deve permitir o aprimoramento de habilidades, resolver problemas, 
desenvolver reflexão com abordagens de pensamento crítico (SUNDLER; 
PETTERSSON; BERGLUND, 2015). 

Com isso, ferramentas pedagógicas inovadoras são mandatórias para garantir, 
de forma adequada e consistente, o preparo eficiente dos estudantes de Enferma-
gem, no seu desenvolvimento psicomotor, atitudinal e cognitivo para cuidar dos 
pacientes de forma segura nos diversos contextos de saúde (DARIEL et al., 2013).

Dessa forma, estudos com este são importantes e necessários, pois incorporar 
ao ensino uma prática pedagógica baseada em evidências científicas, como a si-
mulação, permite um avanço no processo de ensino-aprendizagem dos alunos 
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de graduação em Enfermagem e, consequentemenete, a promoção de um cuida-
do seguro e livre de danos promovidos por esses futuros profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Os simuladores virtuais encontrados se mostraram instrumentos relevan-
tes no ensino de aspectos que envolvem a segurança do paciente, favorecendo 
o aprendizado significativo e capaz de proporcionar o entendimento de como 
as condutas podem influenciar no desenvolvimento de uma assistência de en-
fermagem segura.

Esta revisão contribui na medida em que subsidia com informações essen-
ciais na construção de uma estratégia de ensino inovadora, como a simulação 
virtual, ao passo que fomenta o ensino da segurança do paciente.

A pequena amostra de estudos assinala-se como limitação desta revisão, 
que pode ser atribuída a questões que envolvem a atualidade e a originalida-
de da temática.

Não foram encontrados estudos nacionais que avaliassem os métodos e as 
técnicas de simulação virtual para o ensino da segurança do paciente. Conclui-
-se, portanto, que ocorre a necessidade do desenvolvimento de pesquisas que 
comparem a eficácia desses métodos de simulação virtual, construindo para 
abordagens inovadoras no processo de ensino-aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO

O contexto histórico traz evidências de que estudos relacionados à qualida-
de de vida (QV) surgiu pela primeira vez na literatura médica em meados de 
1930, com o intuito de conceituar e avaliar a QV da população. Contudo, so-
mente nas duas últimas décadas ocorreu um aumento no interesse da produ-
ção científica tendentes a essa temática, evidenciando o acentuado esforço 
voltado para o amadurecimento científico do conceito e método de pesquisas 
(ZEIDL; ZANNON, 2004).

No ano de 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS), juntamente com 
o projeto The WHOQOL Group, definiu QV como: “A percepção do indivíduo 
de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais 
vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” 
(WHOQOL, 1998, p. 8). Entretanto, ainda há divergências quanto à definição 
da QV e seus determinantes, que variam desde a situação financeira até a 
satisfação pessoal (LANGAME et al., 2016).

A QV está associada diretamente ao termo saúde, e, apesar de haver uma 
forte relação entre os termos, não se pode afirmar que é sinônimo de ter saúde, 
tendo em vista que limitamos sua complexidade a um único aspecto do bem-
-estar da integridade humana. Devido a isso, houve uma crescente valorização 
das pesquisas voltadas para mensuração da QV das pessoas, mudando a con-
cepção de que saúde é ausência de doenças para um aspecto mais amplo 
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que envolve o físico, o psicológico, o espiritual, o social e o meio ambiente 
(SOUZA; FELIPE; MUNHOZ, 2017).

Existem diferentes questionamentos acerca da QV. Economicamente, a QV 
da sociedade é mensurada por meio de bens materiais e serviços produzidos 
pela comunidade, enquanto que, para os cientistas sociais, está relacionada à 
economia, pois, dependendo da situação financeira, há um baixo índice de 
criminalidade, aumento da expectativa de vida e distribuição equânime de 
recursos. Outro ponto de vista traz a relação de bem-estar subjetivo com QV, 
cujo fundamento do bem-estar inclina-se para o porquê e o modo como as 
pessoas experimentam positivamente suas vidas, sendo denominada também 
de percepção subjetiva da QV (GIACOMONI, 2004).

As ciências biológicas e humanas têm se preocupado cada vez mais com as 
questões voltadas para a QV com o intuito de diminuir a mortalidade e au-
mentar a expectativa de vida. Em contrapartida, há uma grande diversidade de 
apresentação e conceituação acerca do assunto, que, por muitas vezes, tem-se 
apresentado de maneira divergente devido aos diferentes pontos de vista ado-
tados para conceituar o termo (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012).

Assim, a QV é um assunto que está em exponencial ascensão nos últimos 
tempos, por compreender sua magnitude para o estabelecimento e proposição 
na melhoria do condicionamento individual e social da vida do ser humano. 
Ainda não se há uma definição exata que consiga caracterizá-la na sua totali-
dade, pois estão envolvidos aspectos de vida subjetivos de cada indivíduo em 
sua holisticidade, impossibilitando, portanto, sua denominação conclusiva 
(MOURA et al., 2016).

Nesse sentido, entende-se que cada grupo social detém um modo 
diferente no que se refere à QV, uma vez que essa variância interdepende 
basicamente de condições socioculturais. A percepção da QV varia entre 
uma percepção nos domínios físicos e sociais do estilo de vida e em níveis 
ambientais e psicológicos, os quais são capazes de condicionar experiências 
positivas e/ou negativas em diferentes contextos, como no âmbito 
universitário (PETRINI; MARGATO; VILELA JUNIOR, 2013).

Com o crescente aumento da população universitária, é pertinente acom-
panhar informações demográficas, comportamentais e socioambientais rela-
cionadas a aspectos de saúde, além do desempenho acadêmico para ajudar na 
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construção de políticas governamentais e programas de intervenção voltadas a 
essa parcela (MOURA et al., 2016). 

Ao adentrar na universidade o estudante passa por mudanças significati-
vas, caracterizando-se pela formação de novos vínculos afetivos, novas res-
ponsabilidades, muitas vezes com atividades acadêmicas e carga horária exces-
sivas, além do surgimento de dúvidas diante da escolha do curso, mudanças 
nos padrões de sono, o que pode implicar no desenvolvimento do estresse e 
ansiedade (LANTYER et al., 2016).

Universitários das áreas da saúde necessitam de uma atenção mais acentua-
da por apresentarem níveis elevados de ansiedade quando comparados com 
estudantes de outras áreas de ensino. Isso se dá devido à pressão vivenciada 
por estes quando se avalia a responsabilidade que se deve deter ao se tratar de 
cuidar de outras vidas, não cabendo margens de erros para execução de ativi-
dades assistenciais-técnicas na rotina de aprendizagem e, posteriormente, na 
prática profissional (LIMA et al., 2017).

Durante a vida acadêmica, o estilo de vida dos universitários é caracteriza-
do pela má qualidade do sono, alimentação deficiente, aumento do consumo 
de bebidas alcoólicas, ingestão exacerbada de cafeinados e sedentarismo 
(KENNEY et al., 2014). Estudos apontam que os estudantes de enfermagem 
apresentam situações como a falta de suporte para enfrentamento das situa-
ções vividas, falta de reconhecimento na realização das atividades curriculares, 
carga horária excessiva, sentimentos de medo, insegurança e angústia durante 
o primeiro contato com práticas clínicas. Essas situações aumentam acentua-
damente os níveis de estresse e ansiedade, o que favorece para o comprometi-
mento da QV e bem-estar do indivíduo (ARRONQUI et al., 2011).

Pesquisas sobre estudantes de enfermagem ostentam que a universidade 
permite tanto experiências promotoras quanto desestimulantes para a plenitu-
de da QV e bem-estar, enfatizando como promotoras as atividades extracurri-
culares, a boa relação professor-aluno e as relações interpessoais; e, como vi-
vências não promotoras, o déficit no acolhimento dos professores e enfermeiros 
de campo, a falta de integração entre equipe e alunos de outros cursos e a carga 
horária excessiva de atuação para o aluno (PARO; BITTENCOURT, 2013).

É importante destacar que o estudante de enfermagem, durante sua gra-
duação, prepara-se para promover ações com o intuito de promoção, trata-
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mento e reabilitação em saúde. Para que ele consiga realizar esse cuidado 
consigo mesmo, é fundamental que vivencie aspectos de QV e bem-estar de 
forma que estimule tal prática em sua rotina de vida pessoal, bem como na 
vida academicista (SOUZA; FELIPE; MUNHOZ, 2017).

Atualmente, a QV é utilizada como um indicador necessário para pesquisas 
em práticas de promoção e cuidados à saúde, a qual tem sido avaliada por meio 
de dados e estatísticas de modo a mensurar e comparar achados, contando com 
a necessidade de ser revitalizada e adaptada culturalmente de acordo com o tem-
po e o espaço. Os instrumentos utilizados para realizar essa investigação devem 
apresentar aspectos básicos de reprodutibilidade, validade e sensibilidade às al-
terações e adaptações socioculturais (CAMPOS; RODRIGUES NETO, 2008).

As variações dos instrumentos de avaliação da QV dependem da aborda-
gem e do tipo de estudo. O mais empregado para a avaliação da QV relaciona-
da à saúde tem sido o Medical Outcomes Study Questionaire 36-Item Short 
Form Health Survey (SF-36), enquanto que o WHOQOL tem sido associado à 
avaliação da QV de maneira geral, sendo ambos instrumentos padronizados 
que facilitam a análise desse achado em comparação entre estudos multiétni-
cos (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012). 

A princípio, foi desenvolvido um instrumento para avaliar a QV composto 
por 100 questões, o WHOQOL-100. Esse instrumento compõe-se de pergun-
tas organizadas em seis domínios, a saber: físico, psicológico, nível de inde-
pendência, relações pessoais, meio ambiente e espiritualidade. Os domínios 
são subdivididos em 24 facetas, cada qual com quatro perguntas. O instru-
mento conta ainda com uma 25ª faceta, composta por inquirições globais rela-
cionadas à QV. Para realização dessa avaliação, projetou-se, primariamente, 
um instrumento simples que demandasse tempo mínimo para sua aplicação 
prática, mas que possuísse características psicométricas eficazes, resultando 
no desenvolvimento de um instrumento sucinto ao WHOQOL-100, o WHO-
QOL-bref, desenvolvido pelo grupo de QV da OMS. O instrumento é compos-
to por 26 questões, 24 questões representando as 24 facetas da versão original, 
e duas questões gerais (FLECK et al., 2000).

Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre a influência que a QV exer-
ce para a saúde integral do ser humano. Logo, sua inclusão às discussões de 
caráter de planejamento em promoção da saúde entra em pauta nos diversos 
segmentos socioculturais. A universidade enquadra-se como uma instância 
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potencializadora desse cuidado, no que se refere à promoção de uma boa QV; 
em contrapartida, observa-se que esse aspecto não está listado como uma das 
prioridades na vida dos acadêmicos no período de graduação. Por essa ótica, 
este capítulo objetivou avaliar quantitativamente a QV vivenciada por acadê-
micos de enfermagem de uma universidade pública do interior do Ceará.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, de caráter transversal e abordagem quan-
titativa, tendo como cenário a Universidade Regional do Cariri/Unidade Des-
centralizada de Iguatu (URCA/UDI). A população foi composta por graduan-
dos – 404 alunos – do curso de enfermagem da URCA/UDI, matriculados no 
semestre letivo de 2019.1O tamanho da amostra foi delineado por meio de 
cálculo amostral segundo a fórmula adotada por Martins (2005), exemplifica-
da a seguir. 

Em que:

n= tamanho da amostra;

z= abscissa da norma padrão;

p= estimativa da proporção da característica pesquisada no universo;

q= 1-p

N= tamanho da população;

d= erro amostral expresso em decimais.

Assim, tendo em vista a população total (N= 404), um erro de estimação de 
(d=5%); abscissa da norma padrão (z= 95%) ao nível de confiança de 95% e 
(p=q= 0,5) na hipótese de se admitir o maior tamanho da amostra, obteve-se 
um tamanho de amostra (n) igual a 198 estudantes (MARTINS, 2005).

Para os critérios de elegibilidade, empregou-se, para inclusão, estudantes 
maiores de 18 anos, regularmente matriculados no curso de enfermagem da 
URCA/UDI, e para exclusão, estudantes que não estavam presentes nos dias 
da coleta de dados ou não responderam integralmente o questionário.
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A coleta de dados ocorreu em setembro de 2019 por meio da aplicação do 
questionário WHOQOL-bref. Esse instrumento é uma versão abreviada e 
atualizada do WHOQOL-100, composto por 26 perguntas. As respostas segui-
ram a escala de Likert, com variância de escore de 1 a 5, significando que quan-
to maior a pontuação, melhor a QV. As 24 questões, com exceção das duas 
questões globais inespecíficas sobre a QV cotidiana, foram norteadas por qua-
tro domínios: físicos, psicológicos, relações sociais e meio ambiente.

Os dados coletados foram inseridos, organizados, tabulados e processados 
em planilha no Microsoft Office Excel 2016, utilizando a técnica de estatística 
descritiva para análise, cujos resultados foram apresentados em quadros e ta-
belas e, em seguida, discutidos à luz da literatura científica.

A pesquisa obedeceu aos preceitos éticos da Resolução n° 466/2012, do 
Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que trata do desenvolvi-
mento de pesquisas realizadas com seres humanos, referenciada por princípios 
da bioética, tais como autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e 
equidade (BRASIL, 2013).

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Regional do Cariri (URCA), sob o parecer com n° 3.489.407. Para tanto, os 
estudantes foram devidamente instruídos acerca da pesquisa, sobre os riscos e 
benefícios do estudo verbalmente e por meio do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. O anonimato dos participantes foi assegurado no ato de 
tabulação dos dados e apresentação dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram do estudo 198 acadêmicos de enfermagem, dos quais atende-
ram aos critérios de elegibilidade e optaram por participar da pesquisa volunta-
riamente. Mesmo não alcançando o número total de universitários matricula-
dos, a amostra final contemplou a representação de todos os semestres do curso. 

O quadro abaixo apresenta a escala Likert, que dispõe sobre o escore para a 
média das questões, varinado entre 1 a 5. Quanto mais alta a média, melhor a QV.
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Quadro 1 – Representação das Médias dos escores em associação com conceito da QV. 
Iguatu-CE, Nov., 2019

MÉDIA DOS ESCORES CONCEITO

Entre 1 até 2,8 Necessita melhorar

Entre 2,9 até 3,9 Regular

Entre 4 até 4,9 Boa

E 5 Muito Boa

Fonte: OLIVEIRA et al., 2015.

Inicialmente, questionou-se a respeito da percepção da QV dos indivíduos, 
bem como sobre a sua satisfação com a saúde naquele momento, conforme 
demonstrado na tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição das médias e classificação quanto à percepção da QV e 
satisfação com a saúde. Iguatu-CE, Nov., 2019

FACETA MÉDIA CLASSIFICAÇÃO
Percepção da QV 3,8 Regular

Satisfação com a saúde 3,4 Regular

Fonte: Pesquisa direta, 2019.

Tratando-se da relação da percepção subjetiva da QV do indivíduo, 55% 

dos participantes responderam que a consideram boa, enquanto apenas 5% a 

consideraram ruim, cuja média da questão foi 3,8, representando, portanto, 

uma classificação regular.

Quanto à satisfação com a saúde, 44% dos participantes responderam que estão 

satisfeitos, enquanto que 18% demonstram estar muito insatisfeitos, sendo a média 

da questão 3,4, classificando-se como regular. Esses resultados apontaram que os 

estudantes, de maneira geral, estão satisfeitos com sua QV e sua saúde. 

Uma importante informação para a melhor compreensão dos resultados 

refere-se à divisão do instrumento, sendo duas perguntas voltadas à QV de 

maneira geral e as outras 24 subdivididas em quatro domínios.

O domínio 01 corresponde ao domínio físico, composto por perguntas re-
lacionadas à dor, necessidade de medicação ou tratamento, mobilidade, sono e 
repouso, energia para realizar as atividades de vida diária, desempenho no 
trabalho e atividades cotidianas.
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Tabela 2 – Distribuição da média e classificação quanto ao domínio físico. 
Iguatu- CE, Nov., 2019

FACETAS MÉDIA CLASSIFICAÇÃO
Dor e desconforto 3,5 Regular

Energia e fadiga 3,2 Regular

Sono e repouso 2,9 Regular

Mobilidade 4,0 Boa

Atividades da vida cotidiana 3,3 Regular

Dependência de medicação ou de tratamen-
tos

3,7 Regular

Capacidade de trabalho 3,1 Regular

Fonte: Pesquisa direta, 2019.

No domínio físico, a faceta correspondente à pergunta voltada para o sono e 
repouso apresentou a menor média (2,9), e à mobilidade, a maior média, (4,0). 
Apesar de os alunos conseguirem se locomover de maneira satisfatória, apresen-
tam uma insatisfação na qualidade do sono e repouso, podendo estar associado às 
demais atividades oriundas do curso.

A prevalência da péssima qualidade do sono entre os estudantes de enferma-
gem é significativamente alta, sendo comum também em alunos de outros cur-
sos da área da saúde, e a justificativa pode estar presente nas mais variadas situa-
ções do cotidiano, implicando na necessidade de programar estratégias para a 
eliminação desses maus hábitos, que interferem na qualidade e no tempo do 
sono (LOPES; MEIER; RODRIGUES, 2018).

Um estudo desenvolvido na Faculdade de Ciências e Saúde da Universidade de 
Brasília (UnB), para avaliação da QV, contou com a participação de 56 alunos do 
curso de enfermagem. Os pesquisadores operaram dois instrumentos de pesquisa, 
sendo um deles o WHOQOL-bref. Os resultados publicados apresentaram que 
não houve problemas físicos que dificultassem, causassem danos ou impedissem 
os alunos de realizar suas atividades diárias, mas, apesar de o resultado geral ser 
satisfatório, algumas facetas voltadas para o sono e repouso, nível de energia e ca-
pacidade para realizar as atividades cotidianas e de trabalho apresentaram médias 
de insatisfação na visão dos graduandos (BAMPI et al., 2013). 

O domínio 02 corresponde ao domínio psicológico, composto por pergun-
tas voltadas à satisfação com a autoimagem e autoestima, qualidade da con-
centração e aprendizado, frequência de sentimentos negativos e positivos e 
satisfação com a espiritualidade e crenças pessoais. 
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Tabela 3 – Distribuição da média e classificação quanto ao domínio psicológico. 
Iguatu- CE, Nov., 2019

FACETAS MÉDIA CLASSIFICAÇÃO
Sentimentos positivos 3,3 Regular

Pensar, aprender, memória e concentração 3,1 Regular

Autoestima 3,5 Regular

Imagem corporal e aparência 3,4 Regular

Espiritualidade/religião/crenças pessoais 3,9 Regular

Sentimentos negativos 3,1 Regular

Fonte: Pesquisa direta, 2019.
No domínio psicológico, duas facetas apresentaram uma média 3,1, que é 

considerada menor em relação às outras, uma correspondente à pergunta 
sobre concentração, memória e aprendizagem, e outra à frequência de pen-
samentos negativos. 

A faceta sobre aprendizagem, concentração e memória também apresentou 
média inferior, comparada às outras. A média relativamente ruim dessa faceta 
pode estar interligada com a insatisfação da qualidade de sono e repouso, 
como apresentado na tabela 1, além de outros aspectos adjacentes a este.

A faceta relacionada à pergunta voltada para a espiritualidade e crenças 
pessoais apresentou a maior média (3,9). Apesar de a maioria dos participan-
tes responderem que estão satisfeitos com sua QV, muitos responderam que, 
frequentemente, sentem-se ansiosos, mal-humorados ou deprimidos. 

Dados de um estudo realizado com 476 alunos matriculados nos cursos 
de medicina, enfermagem, fisioterapia, odontologia e biomedicina apresen-
tou que a prevalência de ansiedade e depressão entre os acadêmicos da área 
da saúde é muito superior comparada à população em geral, ressaltando a 
importância de atender às necessidades pedagógicas e emocionais dos estu-
dantes com vistas a amenizar esses alarmantes índices (LEÃO et al., 2018).

O domínio 03 corresponde ao domínio de relações pessoais. As pergun-
tas são voltadas para a satisfação em relacionamentos afetivos, bem como ao 
apoio recebido pelos amigos e familiares.

Tabela 4 – Distribuição da média e classificação quanto ao domínio de relações sociais. 
Iguatu- CE, Nov., 2019

FACETAS MÉDIA CLASSIFICAÇÃO
Relações pessoais 3,7 Regular

Suporte (Apoio) social 3,5 Regular

Atividade sexual 3,3 Regular

Fonte: Pesquisa direta, 2019.
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No domínio de relações sociais, a faceta correspondente à pergunta voltada 
para atividades sexuais apresentou a menor média (3,3), e a faceta voltada para 
as relações pessoais apresentou a maior média (3,7). As análises mostram que 
os participantes se sentem satisfeitos com suas relações sociais e recebem o 
apoio necessário da família e dos amigos, influenciando positivamente para a 
formação pessoal e profissional dos alunos.

Por último, o domínio 04 corresponde ao domínio meio ambiente, que in-
clui aspectos referentes à satisfação e qualidade com o ambiente em que os 
participantes estão inseridos, levando em consideração a segurança, o ambien-
te doméstico, os recursos financeiros, a disponibilidade ao acesso dos serviços 
de saúde, as atividades de lazer, o transporte e o ambiente físico, como quali-
dade do ar, clima e trânsito.

Tabela 5 – Distribuição da média e classificação quanto ao domínio de meio ambiente.
 Iguatu- CE, Nov., 2019

FACETAS MÉDIA CLASSIFICAÇÃO
Segurança física e proteção 3,1 Regular

Ambiente no lar 3,6 Regular

Recursos financeiros 2,6 Necessita melhorar

Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 2,9 Regular

Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 3,5 Regular

Participação em, e oportunidades de recreação/lazer. 2,9 Regular

Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 3,1 Regular

Transporte 3,3 Regular

Fonte: Pesquisa direta, 2019.

No domínio meio ambiente, a faceta correspondente à pergunta voltada para 
condições financeiras apresentou a menor média (2,6), e ao ambiente no lar, a maior 
média (3,6). Os participantes apresentaram satisfação no âmbito doméstico, apesar 
da média inferior e insatisfatória relativa às condições financeiras vistas na tabela 4.

Bampi et al. (2013) ostentam resultados de sua pesquisa com médias ruins 
relativas às facetas sobre sono e repouso, energia e fadiga, concentração e memória. 
Por estarem intimamente relacionadas à capacidade de aprendizagem do indiví-
duo, a realização de atividades acadêmicas individuais e em grupo sofre uma dimi-
nuição no desempenho do aluno, desencadeando sentimentos negativos.
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DESFECHO ECUMÊNICO DE CADA DOMÍNIO DISTINTAMENTE

Tabela 6 – Distribuição da média e classificação de acordo com os domínios do estudo. 
Iguatu- CE, Nov., 2019

DOMÍNIO MÉDIA CLASSIFICAÇÃO
Físico 3,4 Regular

Psicológico 3,3 Regular

Relações pessoais 3,5 Regular

Meio Ambiente 3,1 Regular

Fonte: Pesquisa direta, 2019.

Os domínios foram classificados de acordo com os escores, cujo domínio 
meio ambiente obteve a menor média (3,1), sendo considerado domínio regu-
lar, e o domínio de relações pessoais a maior média (3,5), embora também te-
nha sido considerado regular. A média de cada domínio foi calculada a partir 
das médias das 24 facetas presentes no questionário.

No decorrer da avaliação dos resultados obtidos, observou-se uma contra-
posição entre a autoavaliação da QV e as respostas relacionadas às demais fa-
cetas, visto que a maioria considerou como boa ou muito boa a questão voltada 
para a percepção da QV, mas se apresentou insatisfeita com as condições fi-
nanceiras, qualidade do sono, nível de energia, capacidade de exercer ativida-
des diárias e do trabalho, aprendizagem e, com a freqüência, de pensamentos 
e sentimentos negativos, como ansiedade, depressão e mau humor.

Vale ressaltar que essa insatisfação constante influencia negativamente na 
QV dos acadêmicos, prejudicando sua saúde e dificultando atividades curricu-
lares e pessoais. Essa contradição pode estar relacionada à falta de conheci-
mento relativo à complexidade do termo QV e sua abrangência.

Uma pesquisa realizada numa instituição de ensino superior na cidade de 
Curitiba, Paraná, com 156 acadêmicos do curso de enfermagem, trouxe resul-
tados análogos ao desta pesquisa, cujo domínio que apresentou a maior média foi de rela-
ções sociais, e o de pior média, o meio ambiente (MACHADO; OSELAME; NEVES, 2016).

Já no estudo desenvolvido por Bampi et al. (2013), observou-se que, embo-
ra o domínio psicológico tenha atingido o melhor escore de avaliação em seus 
resultados, este despertou atenção na faceta referente à frequência de senti-
mentos negativos, destacando que 64,3% afirmaram experimentar tais senti-
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mentos repetidamente, 14,3% frequentemente, 10,7% muito frequente e 8,9% 
experimentam sempre.

Os baixos escores nas médias do domínio meio ambiente são preocupantes, 
já que o ritmo capitalista impõe aos estudantes um cotidiano agitado, com valo-
rização apenas do futuro, fazendo com que os indivíduos se prendam às ativida-
des apenas voltadas à pressagia vida profissional, causando um distanciamento 
de atividade que lhes condicionam prazer e bem-estar. Nesse aspecto, também se 
expõe o agravo causado pelo cenário econômico do Brasil, onde não há dema-
siadas perspectivas de trabalho e um sistema de saúde pouco voltado para as 
reais necessidades de saúde da população (EURICH; KLUTHCOVSKY, 2008).

As facetas que obtiveram os piores resultados foram as relacionadas ao 
sono e repouso, nível de energia, aprendizagem e concentração, capacidade de 
realizar atividades diárias e de trabalho, condições financeiras, atividades de 
lazer e sentimentos negativos. Se um indivíduo não possui uma qualidade de 
sono adequada, não terá energia suficiente para realizar suas atividades diá-
rias, bem como terá dificuldades cognitivas comprimidas.

Em relação aos problemas financeiros, o graduando geralmente detém re-
cursos apenas para usar com as necessidades básicas, obliterando atividades de 
lazer, em que, por vezes, é necessário um gasto extra, mas que são de extrema 
importância para a manutenção da saúde mental do aluno. A consequência 
disso é o aumento da prevalência de ansiedade e depressão entre os acadêmi-
cos por não cumprirem essas atividades de dispersão de estresse. A partir des-
ses resultados, pode-se perceber como as facetas estão interligadas e como um 
determinado problema influencia o surgimento de outro, ocasionando um 
efeito cascata rumo à queda da QV do acadêmico em variáveis níveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

De maneira geral, o padrão da QV dos acadêmicos foi consideravelmente 
razoável, e, em relação à percepção sobre a QV e saúde, os participantes se apre-
sentaram, em sua maioria, satisfeitos, tendo em vista que a maioria dos alunos 
considerou como boa ou muito boa a sua QV, afirmando ainda estarem satisfei-
tos com sua saúde, embora tenha ocorrido uma contradição nos achados, prin-
cipalmente na questão relacionada à frequência de sentimentos negativos.
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A mudança de hábito por meio da conscientização do quanto é importante 
manter uma QV ideal gera influência positiva na aprendizagem do universitá-
rio, na saúde, no desempenho acadêmico, na assistência humanizada enquan-
to profissional. Trabalhar esse tema no meio acadêmico mediante rodas de 
conversa, projetos, palestras, discussão de maneira geral pode condicionar 
para a redução de agravos futuramente.

Uma lacuna relacionada ao estudo foi que este não permitiu identificar as 
causas associadas aos sentimentos e sensações negativas relacionadas à insatis-
fação com QV, tendo em vista que o estudo demonstra aspectos gerais da sua 
percepção quantitativamente.

Em suma, é imprescindível a construção de novos construtos a respeito da 
temática, viabilizando a discussão das necessidades e anseios dos graduandos, 
a fim de desvendá-los e extenuá-los, oportunizando, consequentemente, para 
um melhor desempenho na vida pessoal, bem como na própria academia.
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INTRODUÇÃO 

O sistema público da saúde atual, pautado nas diretrizes e princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS), tem a promoção da saúde como base para exe-
cução de suas ações, possibilitando o acesso ao serviço e às intervenções reso-
lutivas, com base nas ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilita-
ção em saúde. 

Esse novo olhar para a saúde se deu a partir da Reforma Sanitária, ocorrida 
na década de 80, que trouxe uma perspectiva mais ampliada ao setor, sinali-
zando que as mudanças devem ir para além da redefinição do modelo assisten-
cial, ao passo em que vislumbram uma reestruturação institucional e do pro-
cesso de trabalho, com destaque para as mudanças nos modos de ver, pensar e 
fazer na saúde (GANDRA, 2014).

Desde então, é notório que os setores da saúde e da educação têm se torna-
do alvo de constantes discussões, tendo em vista os desafios que o setor traz 
para o trabalhador e as discrepâncias entre o ensino e a prática em saúde. A 
preocupação com a qualidade da assistência e a capacitação profissional ga-
nham cada vez mais espaço (ROCHA, 2016).

A formação em saúde ainda se mostra, predominantemente, restrita ao 
modelo biomédico, hospitalocêntrico, centrado na doença e não no indivíduo, 
muito influenciado pelo referencial positivista e pelo modelo Flexneriano de 

Doi: 10.35260/87429199p.400-411.2020
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atenção à saúde (SILVA; CALDEIRA, 2010; CAMPOS, 2006). Portanto, fica 
evidente a necessidade de uma reformulação dos processos formativos cujo 
intuito deve voltar-se a traçar um novo perfil profissional com base nas com-
petências, habilidades e atitudes que atendam às demandas do SUS. 

As competências profissionais têm sido objeto de estudo no campo da edu-
cação e do trabalho desde a década de 70 (SILVA et al., 2015). Definida como 
a capacidade de utilizar diferentes recursos para solucionar situações de forma 
eficaz, envolve a combinação de conhecimentos, motivações, valores, atitudes 
e ética, permitindo a tomada de decisões em situações complexas e a resolução 
de problemas (PERRENOUD, 2000; DIAS, 2010). 

No campo da promoção da saúde, as competências passaram a ser discuti-
das a partir da Conferência de Galway, realizada na Irlanda em 2008, na qual 
indicaram-se valores, princípios e domínios para as ações em promoção da 
saúde (DEMPSEY; BATTEL-KIRK; BARRY, 2011).

As competências para promoção da saúde servem como referencial para 
estabelecer padrões profissionais no campo da saúde, assegurar a qualidade de 
trabalho, selecionar profissionais, identificar e estruturar programas de treina-
mento e nortear a formação acadêmica. O desenvolvimento de competências 
para promoção da saúde na formação dos profissionais tem sido discutido na 
literatura científica internacional como uma forma de assegurar uma assistên-
cia integral, resolutiva e de qualidade (SILVA et al., 2015; ALLEGRANTE; 
BARRY, 2009). 

No cenário brasileiro, as competências para promoção à saúde ainda têm 
sido pouco discutida, o que reitera a importância de pesquisas que tragam com 
mais evidência as produções científicas já realizadas, uma vez que permane-
cem lacunas quanto às competências desenvolvidas nos processos formativos 
e às estratégias de ensino utilizadas para que o aluno alcance esse padrão ade-
quado nas práticas de promoção da saúde, configurando novas propostas para 
trabalhos futuros. 

Nesse sentido, o presente trabalho objetivou conhecer o universo das publi-
cações científicas brasileiras desenvolvidas pela pós-graduação strictu sensu 
acerca das competências em promoção da saúde no ambiente educacional. 

MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura acerca do desenvolvimen-
to de competências para promoção da saúde no ambiente educacional, opera-
cionalizada pelas seguintes etapas: identificação do tema de pesquisa e seleção 
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da questão norteadora; definição dos critérios de inclusão e exclusão; identifi-
cação dos estudos a partir de uma pré-seleção; categorização do estudos sele-
cionados; interpretação e análise dos resultados; e apresentação da revisão in-
tegrativa (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014). 

Para guiar a pesquisa, formulou-se a seguinte questão norteadora: O que 
tem sido produzido pela pós-graduação do Brasil acerca do desenvolvimento 
de competências para promoção da saúde no ambiente educacional?

A coleta dos dados deu-se no Banco de Teses e Dissertações da Comissão 
de Aperfeiçoamento de Pessoal no Nível Superior (CAPES), no mês de outu-
bro de 2017, cruzando-se os seguintes descritores controlados: “ambiente edu-
cacional”, “promoção da saúde” e “competências”, com o auxílio do operador 
booleano AND. A justificativa pela definição do banco da CAPES para coleta 
dos dados dá-se pela possibilidade de um maior acesso e divulgação da produ-
ção científica brasileira no âmbito da pós-graduação.  

Os critérios de inclusão estabelecidos foram recorte temporal de 2012 a 
2016, estar disponível e ser da grande área de conhecimento da educação e/ou 
enfermagem. Já os de exclusão foram arquivos repetidos e os que, explicita-
mente, não se adequavam ao escopo deste estudo. 

O processo de busca, a partir dos cruzamentos, resultou em 125 estudos, dos 
quais 26 eram repetidos. Dessa forma, 99 trabalhos tiveram seus resumos lidos 
com intuito de verificação da adequação temática; destes, oito não estavam dis-
poníveis e 75 não se adequavam à temática, resultando em um corpus final de 16 
estudos. O processo de seleção e busca está representado na figura 1. 

Figura 1 – Processo de busca e seleção dos trabalhos. Crato, 2017

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
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O banco de dados foi criado a partir dos resumos dos estudos, os quais fo-
ram transcritos para o Programa LibreOffice Writer, versão 5.4. Durante a pre-
paração do banco de dados, a partir da leitura dos resumos, realizou-se a de-
codificação de duas variáveis (número do cruzamento: CRZ_01 e número do 
resumo RES_01), bem como a correção do texto, seguindo as normas do sof-
tware em que estes foram processados, o Iramuteq (Interface de R pour L 
Analyses Multidimensionnelles de Textes L de Questionnaires), versão 0.7 alfa 2, 
desenvolvido por Ratinaud no ano de 2009 e introduzido em pesquisas brasi-
leiras no ano de 2013 (CAMARGO; JUSTO, 2013).

Para análise, definiu-se o método de Classificação Hierárquica Descendente 
(CHD), conhecido como método de Reinert, no qual os textos são classificados 
em função dos seus respectivos vocabulários, e o cruzamento dos textos e pala-
vras se dá a partir de matrizes para se obter uma classificação estável e definitiva; 
e a análise de similitude, que permite identificar a ocorrência entre as palavras e 
das variáveis comuns a todos os textos (CAMARGO; JUSTO, 2013). A análise 
interpretativa dos resumos se deu por meio dos dados gerados pelo Software, 
com base na análise de conteúdo temática de Minayo (MINAYO, 2010), e à luz 
da literatura revisada, que ofereceu base para a análise categorial.

RESULTADOS 

Os dezesseis estudos analisados foram compilados em um quadro com as 
seguintes variáveis: ano, tipo de estudo, área de concentração e local de desen-
volvimento do estudo (Quadro 1). 
Quadro 1 – Dados referentes aos estudos analisados, conforme variáveis: ano, tipo de estudo, 

área de concentração e local. Crato, Ceará. 2017

Ano Tipo de estudo Área de 
concentração Local

2013 Dissertação Enfermagem Curitiba

2014 Dissertação Enfermagem Cuiabá

2014 Dissertação Enfermagem Fortaleza

2014 Dissertação Enfermagem Guarulhos

2014 Dissertação Enfermagem Belo Horizonte

2014 Tese Enfermagem São Paulo

2015 Dissertação Educação Canoas

2015 Dissertação Enfermagem Pelotas

2015 Tese Enfermagem Belo Horizonte

2015 Dissertação Enfermagem São Paulo
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2015 Tese Educação Santa Maria

2016 Dissertação Enfermagem Fortaleza

2016 Tese Enfermagem Belo Horizonte

2016 Tese Enfermagem Curitiba

2016 Tese Educação Fortaleza

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

Os dados mostraram que nos anos de 2014, 2015 e 2016 houve cinco publi-
cações em cada, e em 2013 apenas uma, conforme os dados disponibilizados 
no portal da CAPES. Quanto ao tipo de estudo, nove são do tipo dissertação 
de mestrado, sendo sete teses. Em relação à área de concentração, treze estudos 
são da Enfermagem. Os locais com maior número de publicações foram For-
taleza e Belo Horizonte, com três publicações cada. 

O processamento dos dados no Iramuteq reconheceu dezesseis números de 
textos, correspondendo ao número de resumos analisados, 192 segmentos de 
texto, 6.931 ocorrências e 1.333 lematizações. A média das formas do segmen-
to foi de 36.098958, gerando classes semânticas distintas, analisadas pela clas-
sificação hierárquica descendente. 

A análise da CHD, por meio do dendograma, apresentou cinco classes dis-
tintas (Figura 2), gerando um aproveitamento de 75,52% dos corpus textuais 
analisados. Nessa etapa, as classes foram agrupadas em função da sua similari-
dade, com frequência média registrada (≥ 3:314), qui quadradomaior ou igual 
a 15 e p com significância <0,0001. 

Figura 2 – Classificação Hierárquica Descendente (CHD). Crato, Ceará. 2017

Fonte: Iramuteq, 2017. 
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A figura 2 ilustra as relações interclasses, evidenciando que, em um pri-
meiro momento, o corpus foi dividido em dois grupos, originando a classe 1 e 
uma ramificação e, no segundo momento, a ramificação deu origem à classe 5 
e a uma segunda ramificação, que deu origem à classe 2, além de uma terceira 
ramificação que, por fim, deu origem às classes 3 e 4. 

O desmembramento do conteúdo em várias classes simboliza que há uma 
menor relação entre as classes, à medida em que estas vão se subdividindo. Ou 
seja, as classes 3 e 4 possuem maior afinidade entre si e menor relação com as 
demais classes. A CHD estabilizou em cinco classes por se mostrarem estáveis 
em relação aos vocábulos semelhantes, classificando-as conforme a raiz se-
mântica da palavra de maior destaque.

A classe 4, intitulada formação, concentrou 26,9% das unidades de con-
texto elementar (UCE), destacando as palavras que se referem ao contexto do 
processo de formação, em especial, no campo da enfermagem.  A classe 2, 
nomeada de educação, reuniu 24,8% das UCE, considerando os termos que 
tangenciam para os processos pedagógicos e a educação permanente. A classe 
5 teve uma representação de 17,5% das UCE, denominada de prático, a qual 
reúne as palavras que mais se relacionam às teorias e concepções educacionais.   

As classes 3 e 1 agruparam 15,2% das UCE, cada. Intitulada Brasil, a classe 3 
aglomerou os termos referentes aos locais em que se desenvolvem estudos re-
lativos à aprendizagem, e a classe 1, denominada de método, reuniu os termos 
que se remetem aos processos metodológicos desenvolvidos pelos trabalhos 
estudados.  

A Análise de similitude é um tipo de análise que se baseia na teoria dos grafos 
e possibilita identificar as coocorrências e a conexidade entre as palavras (figura 3). 

Figura 3 – Análise de Similitude. Crato, Ceará. 2017

Fonte: Iramuteq, 2017. 
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O resultado gerou uma figura que apresenta um leque semântico entre as 
palavras, sendo as mais evidentes: competência, formação, enfermagem, saú-
de, promoção, educação e permanente. Destas, competência é destaque como 
núcleo central e possui uma ligação ascendente com os termos enfermeiro, saúde 
e promoção, e descendente com os termos formação e enfermagem, constituindo 
estes como principais eixos de representação dos corpora textuais estudados. 

DISCUSSÃO

O banco de teses e dissertações da CAPES é um veículo de extrema impor-
tância para divulgação das pesquisas desenvolvidas nos cursos de pós-gradua-
ção do Brasil. 

A CAPES é vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e atua na expan-
são e consolidação da pós-graduação stricto sensu no país, divulgando a pro-
dução científica e disponibilizando-as desde 1987 (PAULA FILHO, 2008).

Como afirmam Vieira e Maciel (2007), o banco da CAPES é muito relevan-
te para o campo da pesquisa científica pelo seu caráter multidisciplinar, o que 
lhe confere uma vasta abrangência, contemplando trabalhos de instituições 
públicas e privadas de todo território nacional, nas mais diversas áreas do co-
nhecimento. 

O crescimento dos cursos de pós-graduação strictu sensu, em nível de mes-
trado e doutorado, avançou de 3.337 para 4.175 programas, entre os anos de 
2013 e 2016, atingindo um aumento de cerca de 25% no número de programas 
nos últimos quatro anos (CAPES, 2017). Consequentemente, esse aumento no 
número de cursos ofertados aumentam os estudos e as publicações científicas.

De acordo com os resultados, ao longo dos últimos quatro anos tem-se um 
aumento significativo no número de pesquisas acerca do desenvolvimento de 
competências para promoção da saúde no ambiente educacional. Esse aumento no 
número de publicação compreende também, em nível internacional, as discussões 
dos especialistas para construção de referenciais para desenvolvimento de compe-
tências essenciais para a promoção da saúde, estabelecido a partir da necessidade 
de se pensar em um padrão para a formação em saúde, como o Competencies 
Health Promotion Project (CompHP) (BATTEL-KIRK; BARRY, 2013).

Na realidade nacional, o aumento nas produções científicas aconteceu de 
forma mais evidente a partir de 2014, ano em que a Política Nacional de Pro-
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moção da Saúde foi revisada, reafirmando a necessidade de evidenciar as dis-
cussões sobre os processos de educação, capacitação e formação profissional 
voltada a promoção da saúde (TAVARES et al, 2016). 

Em relação ao processo da análise oriundas do processamento no Iramu-
teq, as representações agregam-se em torno de 5 classes no dendograma, além 
de um eixo central, segundo análise de similitude. Conforme apresentado, os 
termos formação e educação permanente foram as principais palavras nas 
classes de maior representatividade na CHD. 

Os processos educacionais formais que regularizam as práticas profissionais 
de saúde são considerados processos formativos. Considerando-a como um 
conceito mais amplo, a formação se desenvolve no meio social, familiar, nas re-
lações interpessoais, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos mo-
vimentos sociais, dentre outros, em um contexto mais específico, voltando-se à 
educação escolar, que se desenvolve por meio do ensino (GANDRA, 2014). 

Tendo em vista o novo perfil profissional e ciente da responsabilidade so-
cial que a educação tem frente ao avanço da sociedade de forma geral, o am-
biente educacional começa a se configurar a partir da problematização do seu 
papel nesse processo formativo, discutindo e colocando no centro das discus-
sões as relações e interferências que os fatores econômicos, políticos, culturais 
e escolares têm em relação a essa nova modelagem da educação e do aluno que 
se quer formar (REGUS, 2015). 

Nesse processo de formação voltado ao contexto educacional, o educando 
percorre um currículo que contém disciplinas de cunho social e específico à 
área de estudo, cujo intuito é prepará-lo para a prática profissional, tanto no 
âmbito do cuidado individual, quanto coletivo. 

O processo formativo, cujo currículo está orientado e pautado no desenvol-
vimento de competências, constitui-se como uma alternativa estratégica para 
adequar a formação do profissional de saúde às necessidades da comunidade, 
a partir da articulação entre teoria e prática, capacidades e ações, contextos e 
critérios de excelência (ROCHA, 2016). 

A articulação entre o setor da saúde e da educação tem implementado po-
líticas indutoras com vistas a propor uma melhor qualificação para formação 
técnica, tanto em nível de graduação como de pós-graduação, motivando o 
processo de educação permanente nos trabalhadores de saúde (ROCHA, 
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2016). E para garantir a ampliação e aperfeiçoamento dos saberes dos profis-
sionais em saúde, a educação permanente se apresenta como instrumento va-
lioso para garantir tais aspectos (SADE, 2013). 

No ano de 2004, foi instituída a Política Nacional de Educação Permanente 
(PNEP) como uma estratégia para recomposição das práticas de formação profis-
sional, ao passo em que considera que a formação deve existir durante toda a tra-
jetória profissional (BRASIL, 2004). A educação permanente é um conceito peda-
gógico do setor da saúde que estabelece uma relação entre o ensino e as ações e 
serviço, entre a docência e a atenção em saúde, entre a formação e a gestão, o de-
senvolvimento institucional e o controle social em saúde (BRASIL, 2009). 

A educação permanente em saúde é uma estratégia que tem um caráter 
mobilizador, flexível e parte das incertezas, sendo, portanto, uma condição 
indispensável para incorporação de novos elementos na prática profissional 
(LIMA, 2014). A ideia de que o profissional de saúde deve estar constantemen-
te se aperfeiçoando, ao passo em que ensina e aprende, sempre adquirindo 
novos saberes, configura-se como educação permanente e é uma das compe-
tências que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) elencaram como base 
para a formação profissional (BARSBOSA, 2014). 

As DCNs se constituem como um conjunto de indicações que devem guiar 
o processo educacional, orientando o planeamento acadêmico (RENNÓ, 
2015). Estas, previstas para a graduação em Enfermagem, destacam que os 
acadêmicos devem desenvolver competências e habilidades relacionadas à 
atenção à saúde, tomada de decisões, liderança, administração e gerenciamen-
to e educação permanente.

A formação baseada no desenvolvimento de competências e habilidades 
rompe com o modelo tradicional de ensino ao envolver os processos de trans-
missão de conhecimentos e a mobilização de recursos para resolução de pro-
blemas reais (NUNES, 2015). No campo da promoção da saúde, as competên-
cias referem-se a um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que 
possibilitam que o profissional execute tarefas de acordo com um padrão, re-
conhecendo as competências centrais e ou essenciais (NETTO-MAIA, 2016). 

As competências para promoção da saúde são de fundamental importân-
cia para o desenvolvimento de boas práticas em saúde, já que conferem ao 
profissional o desenvolvimento intelectual contínuo, por meio da educação 
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permanente em saúde, fundamentando suas intervenções nas reais necessi-
dades de vida e saúde da população. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Por se tratar de um estudo de revisão, é mister ressaltar as limitações que os 
resultados sinalizam. Estes, apesar de a reprodutibilidade ter sido garantida, 
em muitos aspectos estiveram muito voltados ao desenvolvimento de compe-
tências, não especificamente no campo da promoção da saúde, no entanto, 
serviram de base para fundamentar a discussão em outros aspectos.

Conforme os achados, evidenciou-se um crescimento significativo das pro-
duções científicas acerca do desenvolvimento de competências em nível edu-
cacional no âmbito da pós-graduação brasileira, sendo ainda muito mais fre-
quente nos cursos de pós-graduação em Enfermagem. 

Os estudos analisados destacam, em sua totalidade, a importância que a 
formação, baseada em um currículo por competências, tem para a formação e 
prática profissional, sendo o CompHP um importante referencial balizador da 
condução dos processos formativos em saúde no cenário brasileiro.

Ciente de que a Promoção da Saúde é o paradigma da saúde no Brasil, e que 
as ações assistenciais, assim como a formação em saúde no Brasil devem ser 
regidas por ela, este estudo possibilita uma análise da necessidade de reorien-
tação e dá um novo direcionamento para o fazer saúde, atendendo as deman-
das do SUS em toda a sua complexidade. 

Vislumbrando o aperfeiçoamento das pesquisas no campo da promoção a 
saúde, tendo em vista as demandas sociais atuais, é importante que outras pes-
quisas sejam desenvolvidas para analisar qual o possível impacto dessa forma-
ção por competências na prática profissional, trazendo novas possibilidades de 
práticas pedagógicas que auxiliem no processo formativo na saúde. 
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CAPÍTULO 29
APLICAÇÃO DO ARCO DE MAGUEREZ PARA A 
FORMAÇÃO INTERPROFISSIONAL NA SAÚDE: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Helvis Eduardo Oliveira da Silva

INTRODUÇÃO

A aprendizagem exige interação dos envolvidos por meio do processo de 
ensino para que possam apropriar-se de conhecimentos estabelecidos, logo, a 
aprendizagem não se resume apenas na metodologia tradicional de um pro-
cesso acumulativo. Diante de uma formação fragmentada, que tem dificultado 
a construção de um olhar crítico e ampliado sobre a sociedade e suas necessi-
dades de saúde, hodiernamente têm sido adotadas metodologias ativas de 
aprendizagem, resultando na busca pelo conhecimento (SILVA et al., 2020).

A formação de profissionais em saúde está cada vez mais ligada às concep-
ções pedagógicas, sendo discutido sobre a importância da apropriação e utili-
zação de metodologias que formem profissionais críticos, reflexivos e transfor-
madores de suas realidades na prática profissional com usuários, famílias e 
comunidades (MACEDO et al., 2018).

A escolha dos tipos de abordagem educacional repercute diretamente no 
processo de ensino-aprendizagem. Existem vários métodos didáticos que uti-
lizam a problematização e possibilitam o desenvolvimento de habilidades co-
municativas, além da autonomia e da criatividade, sendo algumas das compe-
tências esperadas na formação. Uma dessas abordagens é o método do Arco de 
Maguerez (SANTOS et al., 2018).

O método do Arco de Maguerez (AM) é uma proposta de problematização 
utilizada no processo de ensino aprendizagem que tem como objetivo identificar 
situações problematizadoras, e que, por meio de conhecimentos teóricos adqui-

Doi: 10.35260/87429199p.412-422.2020
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ridos, os envolvidos possam elencar alternativas que busquem solucionar um 
determinado problema apresentado (SANTANA; VALENTE; FREITAS, 2019).

As etapas do método são configuradas em etapas que partem de um proble-
ma na realidade e conduzem à solução do problema elencado, sendo as seguin-
tes etapas: observação da realidade, pontos-chave, teorização, hipóteses de 
solução e aplicação à realidade (SOARES; SANTOS; BARIN, 2018).

Os resultados do estudo de Leal et al. (2018), identificaram que a utilização 
da problematização mediante o AM fez com que os alunos participantes do 
estudo desenvolvessem autonomia frente ao conhecimento obtido coletiva-
mente, em vista de que esse processo teria sido conduzido a partir do resgate 
de conhecimentos prévios dos discentes frente à realidade apresentada.

Nessa perspectiva, cabe destacar a importância da utilização de metodolo-
gias ativas e problematizadoras para a sistematização da discussão interprofis-
sional como uma ferramenta de ensino-aprendizagem que auxilia no processo 
crítico-reflexivo e para a problematização da realidade. Segundo Costa et al. 
(2015), a formação de profissionais de saúde possui fragilidades nos cenários 
do serviço, mais especificamente nos processos de educação permanente em 
saúde, nos quais existe uma tendência de um modelo de atenção fragmentado 
e pouco resolutivo. 

A interprofissionalidade em saúde é conceituada como um mecanismo em 
que duas ou mais profissões constroem saberes e aprendem sobre a importância 
da contribuição de cada uma dentro do sistema, auxiliando no desenvolvimento 
técnico-científico de toda a equipe, além de promover um maior aperfeiçoamen-
to da qualidade no cuidado ao paciente. É considerada uma forma de educação 
que tem como prioridade o trabalho em equipe, a integralização e o dinamismo, 
no que diz respeito a um amplo conhecimento de diversas áreas, sempre respei-
tando as especificidades de cada profissão (PEDUZZI, 2016).

Sendo assim, a interprofissionalidade é um mecanismo que tem auxiliado 
no desenvolvimento de novos conceitos, dentro da saúde e da educação, no 
que diz respeito à formação interdisciplinar e intercultural, além de constru-
ção de novos elementos dentro do trabalho coletivo em saúde. A literatura 
científica aponta que a prática colaborativa pode melhorar o acesso aos servi-
ços de saúde e contribuir para o uso adequado de recursos clínicos. 
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Além disso, o trabalho interprofissional tende a integralizar os saberes, 
pensamentos e ações na construção de novos processos, gerando implicações 
conceituais e metodológicas defazer saúde e educação (PEREIRA, 2018).

Portanto, este estudo objetivou relatar o uso da metodologia problematiza-
dora de Maguerez na prática da formação interprofissional da saúde e sua 
aplicabilidade no sistema de saúde.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo rela-
to de experiência, com embasamento teórico que descreve um produto de 
prática no território sobre a “formação interprofissional na saúde”, a partir da 
aplicação do Arco de Charles Maguerez no Eixo da Educação Permanente em 
Saúde (EPS), do Programa de Educação pelo Trabalho - PET Saúde Interpro-
fissionalidade, da Universidade Regional do Cariri (URCA).

Os cenários de construção do produto foram a Secretaria Municipal de 
Saúde do Crato e a Área Descentralizada de Saúde do Crato, por serem onde 
estão concentrados os profissionais e estudantes que compõem o eixo da EPS 
do PET. Antes da construção do produto, o grupo trabalhou com a leitura de 
artigos para alinhamento teórico e, por conseguinte, a participação em uma 
oficina sobre a ferramenta. A escolha do método se deu pela necessidade de 
implementação de uma metodologia problematizadora nas ações teórico-prá-
ticas do eixo EPS sobre a temática “formação interprofissional na saúde”. 

A pesquisa não fere nenhum dos critérios da ética em pesquisa do Conse-
lho Nacional de Saúde (CNS), por se tratar de um relato de experiência produ-
zido a partir da construção do produto de um dos grupos do PET-Saúde Inter-
profissionalidade, da Universidade Regional do Cariri.

 A aplicação do Arco aconteceu, inicialmente, com uma breve discussão 
sobre as etapas do método do AM. Em seguida, foi apresentado um disparador 
de sensibilização para a temática proposta por intermédio de um vídeo sobre 
Educação Interprofissional, veiculado no Laboratório de Inovações em Educa-
ção na Saúde e divulgado no canal do Youtube, que discutiu a reorientação da 
formação por meio da educação interprofissional e prática colaborativa. Fina-
lizou-se com as discussões da temática “formação interprofissional na saúde” 
em cada fase e a construção do Arco, que será detalhado no tópico a seguir.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Construção do Arco de Maguerez para a Formação Interprofissional na 
Saúde

A implantação de recursos pedagógicos que garantam a formação interpro-
fissional na saúde torna-se, ao mesmo tempo, um desafio e uma possibilidade 
para instituições de ensino superior que buscam romper o modelo Flexneriano, 
que se desenvolve a partir de uma perspectiva individualista, biologicista, cen-
trado na assistência hospitalar e com ênfase nas especialidades (PAGLIOSA; 
ROS, 2008). Com isso, o PET Saúde Interprofissionalidade da URCA traz, em 
um de seus movimentos de formação no serviço, a construção do Arco de Ma-
guerez para a formação interprofissional na saúde, detalhada nas etapas abaixo:

Primeira etapa: observação da realidade 

Vale citar que, antes de iniciarmos esta etapa, o grupo realizou um estudo 
sobre o Arco, identificando suas etapas apresentadas, sua aplicabilidade e im-
portância para o ensino. Assim, foi determinado que o tema em estudo seria a 
interprofissionalidade. 

Esta etapa consiste na participação ativa dos sujeitos de um grupo em co-
mum a fim de apresentar um olhar atento para o nosso redor. Assim, é um 
momento em que os indivíduos envolvidos podem perceber a realidade, esco-
lhendo aspectos que precisam ser trabalhados, melhorados e aprimorados 
(CRUZ et al., 2017). Com isso, afunilamos o nosso problema de estudo, que-
rendo saber se a formação interprofissional existe entre os Cursos de Gradua-
ção como Enfermagem, Biologia e Educação Física que fazem parte do Centro 
de Ciências Biológicas e Saúde da URCA.

Segunda etapa: pontos-chave

Nessa etapa, os sujeitos realizaram uma lista com os pontos-chave, elenca-
dos de acordo com a percepção que cada pessoa mostrava como empecilhos 
para esse problema existir. Vale ressaltar que, nesta etapa, destacam-se pontos 
considerados significativos para o grupo no momento.

Os pontos-chave foram: grade curricular / Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) em desacordo com as diretrizes curriculares atuais; pedagogia tradicio-
nal quanto à falta de protagonismo para os alunos; dificuldades de metodolo-
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gias ativas por parte dos docentes, poucos projetos que trabalham com inter-
profissionalidade; falta de interesse dos estudantes; ausência de disciplinas que 
trabalham a formação docente no ensino da saúde; disciplinas não integradas 
com outros cursos; falta de comunicação entre os departamentos dos cursos 
de saúde; e fragmentação das áreas do saber.

Terceira etapa: teorização

Na teorização, acontecem os processos mentais, fator que favorece o cresci-
mento intelectual dos alunos (PINA et al., 2015).

Nesta etapa, passou-se a refletir e discutir os referenciais teóricos impressos 
e disponíveis em bancos de pesquisas virtuais, sobre a formação interprofissio-
nal entre os cursos de graduação envolvendo a saúde. 

Após a busca teórica, pontuamos alguns estudos que o grupo mostrou 
como importantes para a leitura e usamos, como embasamento: os estudos 
sobre PPC dos cursos de Biologia (licenciatura e bacharelado), Enfermagem e 
Educação Física; consideração de interprofissionalidade nos PPC, as diretrizes 
curriculares de cada curso (parte geral e específica); matriz curricular de cada 
curso; e leitura de artigos sobre formação interprofissional na saúde, formação 
docente e educação em saúde.

Quarta etapa: hipóteses de solução

Esta fase trata-se da construção de alternativas, com vista de solucionar os pro-
blemas identificados de forma crítica, entre o confronto da teoria com a realidade. 

Após a teorização, foram pontuados algumas hipóteses de solução para o 
problema, a saber: associar a teoria com a prática; estimular a implantação de 
programas e projetos dentro do ambiente acadêmico que possibilitem a vivên-
cia interprofissional dos discentes; estimular a implantação de disciplinas nas 
grades curriculares de cursos da área da saúde, que possibilitem a inserção da 
interprofissionalidade na prática pedagógica; a capacitação dos docentes 
quanto à interprofissionalidade na formação acadêmica de futuros profissio-
nais da área da saúde; verificar se está acontecendo na URCA a formação per-
manente; discutir a temática interprofissionalidade dentro dos órgãos estu-
dantis e apresentar a sua importância e a relevância para a formação dos 
profissionais da área da saúde; propor aos departamentos inseridos no Centro 
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de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) que ocorra uma maior comunicação 
entre esses setores; criar grupos de estudos para aplicar o Arco de Maguerez 
por alunos desses cursos.

Quinta etapa: aplicação à realidade

Na quinta e última fase do Arco de Charles Maguerez, os envolvidos são 
encaminhados à construção de novos conhecimentos para ressignificar a rea-
lidade observada, revendo as hipóteses de soluções anteriormente citadas 
(FORTE et al., 2015).

Como propostas, listaram-se alguns pontos nesta fase, como realização de 
encontros com as coordenações dos cursos do CCBS e criação de uma discipli-
na comum sobre interprofissionalidade.

Figura 1 – Uso do Arco de Maguerez como metodologia ativa problematizadora no 
processo de aprendizagem nas instituições de ensino

Fonte: Desenvolvido pelos autores.

Com o surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS), houve a necessidade 
de reestruturação dos serviços sanitários, sendo fundamental as instituições 
de ensino inovarem nos processos de formação, adotando espaços de reflexão 
e autonomia no processo de aprendizagem (MIGUEL et al., 2018). Essa rela-
ção entre ensino-serviço estimula a troca mútua de saberes entre a academia e 
as unidades de vivência e prática. É importante que as instituições estimulem 
o uso de metodologias ativas, buscando a participação de todos os envolvidos 
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e, sobretudo, uma maior autonomia para os discentes. Destaca-se o Arco de 
Charles Maguerez como método ativo problematizador, que busca identificar 
um problema presente na nossa realidade e a solução deste, a partir de etapas 
que estimulam o pensamento crítico-reflexivo dos estudantes e o trabalho em 
equipe, respeitando o protagonismo estudantil (MACEDO et al., 2018).

A importância da interprofissionalidade para a formação de um profis-
sional holístico

É vivenciada pelo SUS uma situação singular, em que coexistem na mesma 
população diferentes processos mórbidos, caracterizados por doenças infec-
toparasitárias, causas externas e doenças crônicas não transmissíveis. A esse 
fenômeno atribui-se o termo tripla carga de doença, condição esta reflexo de 
uma mudança no perfil populacional. Diante disso, faz-se necessário mudan-
ças no processo de formação acadêmica, atendendo as necessidades estampa-
das pela sociedade, e com isso a garantia de uma atenção integral à saúde 
(ALMEIDA; TESTON; MEDEIROS, 2019).

Além disso, é imprescindível que o profissional de saúde esteja apto ao 
reconhecimento holístico da pessoa, atendendo não somente as necessidades 
biológicas, no que diz respeito a sua enfermidade, mas também o seu “ser” 
humano. O reconhecimento da complexidade frente à assistência integral do 
paciente mostra a importância da participação interprofissional, haja vista 
que se somam conhecimentos em diversas práticas de saúde, em um processo 
de interdependência profissional (MONTANARI, 2018).

Para que isso ocorra de forma efetiva, é imprescindível um alicerce peda-
gógico firmado em trocas mútuas de experiências entre alunos de diversos 
nichos, além da participação em equipe na resolução de problemas (PARO; 
PINHEIRO, 2018).

A formação de profissionais isolados, prática conhecida como “tribalis-
mo de profissões”, submete desnecessariamente o paciente a práticas assis-
tenciais repetitivas e onerosas, rompendo assim com o princípio da integra-
lidade, fato corroborado por práticas educativas ainda centradas na 
formação e capacitação isolacionista de futuros colaboradores da saúde. 
Com isso, torna-se fundamental uma reestruturação global para a formação 
em educação interprofissional (FILHO et al., 2019; COSTA et al., 2018). 
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Sendo assim, a inserção de uma política unificadora, pautada na for-
mação multiprofissional em saúde, torna-se estratégica para o enfrenta-
mento dos novos desafios vivenciados pelo sistema de saúde (JUNIOR; 
MONTANARI; AVILA, 2018).

Desafios enfrentados à implantação da formação interprofissional em saúde

Como exposto anteriormente, destaca-se na grade curricular das atuais fa-
culdades uma matriz polarizada e centrada na formação de silos profissionais 
específicos, com base em práticas, muitas vezes, desvirtuadas das reais necessi-
dades da população por elas assistidas (JUNIOR; MONTANARI; AVILA, 2018).

A essa lógica segue-se o modelo biomédico de assistência, centrado no bi-
nômio saúde-doença, em que o entendimento da pessoa como um ser pura-
mente orgânico fragmenta-o em sistemas, que devem ser abordados do ponto 
de vista de diferentes profissionais, técnicas e tecnologias (LIMA et al., 2018).

Soma-se, ainda, a persistência de uma ideia ultrapassada do aluno como 
assimilador passivo de conhecimento e do professor em posição hierarquiza-
da, imbuído do conhecimento incontestável (BATISTA et al., 2018).

A figura a seguir sintetiza os principais desafios enfrentados à implantação 
de uma formação em saúde interprofissional e as consequências do atual mo-
delo de ensino curricular ao sistema de saúde.

Figura 2 – Práticas assistenciais repetitivas, onerosas e, muitas vezes, fora do real contexto 
enfrentado pela população

Fonte: Desenvolvido pelos autores.
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O AM como ferramenta necessária na identificação e proposição de soluções 

Esboçada a necessidade da interprofissionalidade para a formação estudan-
til, cumpre ressaltar a importância da discussão e elaboração de planos para 
solução e enfrentamento dos problemas vivenciados na prática curricular. 
Surge, assim, uma ferramenta de extrema importância, cujos princípios se ba-
seiam na observação da realidade, a partir do cenário atual de ensino pedagó-
gico, na teorização em cima da proposta discutida e, posteriormente, no levan-
tamento de soluções e sua aplicabilidade in loco. Assim é o Arco de Maguerez, 
um instrumento essencial na problematização e elucidação de problemas 
(MIGUEL et al., 2018).

O protagonismo estudantil parte do preceito de que o discente é vital na for-
mulação de propostas resolutivas frente a desafios reais vivenciados pela comu-
nidade. Contraponto ao modelo tradicional, em que o estudante é colocado 
como mero receptor de conhecimento. Inúmeras metodologias ativas são des-
critas na literatura, as quais almejam a maior participação do aluno frente a sua 
formação acadêmica. O Arco de Maguerez destaca-se por incitar a curiosidade e 
senso crítico nos estudantes, bem como o engajamento individual e coletivo na 
busca de soluções dos problemas por eles identificados (MACEDO et al., 2018).

Com isso, a aplicação da metodologia ativa mostra uma maneira de ade-
quação do ensino superior frente aos desafios apresentados pelo sistema de 
saúde e a uma maior complexidade no que tange à saúde humana, levando em 
consideração aspectos próprios do aluno, como seu estado físico e mental, as-
sim como condições extrínsecas, caracterizada pela metodologia ativa proble-
matizadora (SANTOS et al., 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Diante das transformações vivenciadas pelo SUS, caracterizadas pela tripla 
carga de doenças, e visando um atendimento integral ao indivíduo, é cada vez 
mais notória a necessidade de ruptura com o ensino tradicional, isolacionista 
e biomédico, incorporando medidas pedagógicas ativas de ensino-aprendiza-
gem, com a finalidade de gerar profissionais capazes de desenvolver um senso 
crítico-reflexivo acerca da realidade. 
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Assim, é importante ressaltar o Arco de Maguerez para promoção da saúde 
e para formação de estudantes e profissionais das diversas áreas, visto que essa 
metodologia, aliada à atenção à saúde, tem papel eficiente, gerando maior au-
tonomia na elaboração de conhecimentos dentro das atividades educacionais, 
em sala de aula ou em campos de práticas, promovendo uma maior integração 
entre as equipes e uma maior aplicabilidade para o SUS, no que diz respeito ao 
atendimento holístico em saúde. 

Ademais, mudanças são primordiais na educação de profissionais da área 
da saúde para obter êxito com o trabalho interprofissional de qualidade. Dessa 
forma, o uso de metodologias inovadoras de ensino-aprendizagem, como o 
Arco de Maguerez, ainda na graduação, pode de forma concreta auxiliar na 
modificação de ações que contribuam na prática de saúde.
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INTRODUÇÃO 

A formação de profissionais de saúde constitui-se uma prerrogativa do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), sobretudo ao se considerar sua proposta inovado-
ra de reorientação do modelo de atenção, pautada na universalidade, equidade 
e integralidade do cuidado (LIMA, 2019). Nesse contexto, as Residências Mul-
tiprofissionais em Saúde (RMS) surgem como importante espaço de reorienta-
ção e mudança de prática para formação e atuação no campo da saúde e no 
âmbito intersetorial.

As RMS foram regulamentadas em 2005, definidas como uma modalidade 
de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço e 
destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde, com exce-
ção da área médica (BRASIL, 2006, p. 7). São consideradas alternativas impor-
tantes no cenário da formação para dialogar diante de lacunas do conhecimen-
to e do cuidado em saúde que não foram assimilados na formação em nível de 
graduação (AGOSTINHO NETO, 2018). 

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, da 
Universidade Regional do Cariri (URCA), foi implantado em 2017 a partir 
das propostas da formação em serviço, realizadas em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Saúde do Crato e a 20ª Coordenadoria Regional de 
Saúde da Macrorregião Cariri.

Durante o segundo ano de formação dentro da RMS da URCA, os residen-
tes participam de percursos formativos denominados Rodízios de Atenção, que 

Doi: 10.35260/87429199p.423-432.2020
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são divididos da seguinte forma: Atenção à Saúde I, com ênfase nas ações de saúde 
da criança, do adolescente e da mulher; Atenção à Saúde II, destinado a ações no 
campo da saúde do homem, do idoso e do trabalhador; e Gestão em Saúde e em 
Educação Permanente. Cada rodízio tem, além das atividades coletivas, um espaço 
destinado para atividades com foco na formação do núcleo profissional do resi-
dente, que é denominado de Componente de Prática Específico (CPE).

Dentre as categorias profissionais da RMS da URCA, a Educação Física 
está incluída como importante categoria profissional capaz de assimilar co-
nhecimentos da saúde coletiva e áreas afins, intervém em processos de saú-
de-doença, nas ações de promoção da saúde e no trabalho multiprofissional. 
Além disso, a Educação Física, nas RMS, surge como uma alternativa que pode 
contribuir para a diminuição da distância entre o mundo acadêmico, a atuação 
profissional e as áreas de intervenção em equipes multiprofissionais e na saúde 
(LOCH; FLORINDO, 2012).

Para o Núcleo da Educação Física da RMS no início do segundo ano, du-
rante a participação no Rodízio de Atenção II, umas das atividades contempla 
um período de vivência e intervenção com atividades do CPE em uma Insti-
tuição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

Segundo Creutberg et al. (2013 p.2), as ILPIs integram um sistema social 
que tem objetivos específicos de assistência ao idoso sem vínculo familiar ou 
sem condições de prover a própria subsistência, de modo a satisfazer as suas 
necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social, ou idosos 
dependentes e/ou independentes em estado de vulnerabilidade social.

De acordo com a política internacional do envelhecimento ativo, desenvol-
vida pela Organização Mundial da Saúde no ano de 2005, para que sejam atin-
gidas a independência, a participação, a assistência, a autorrealização e a digni-
dade do idoso, compreendem-se três pilares: saúde, participação e segurança.

O envelhecimento não é igual para todas as pessoas, tal processo se dá de 
acordo com a genética e com o estilo de vida adotado, acrescido ainda de al-
terações das capacidades cognitivas, como aprendizagem e autonomia. O de-
clínio no funcionamento cognitivo na pessoa idosa é provocado pelo desuso e 
por acontecimentos que influenciam no modo de vida. Com isso, ressalta-se a 
importância das Atividades da Vida Diária (AVD) e as Atividades Instrumentais 
da Vida Diária (AIVD) para manter o idoso ativo (SANTOS et al., 2007).

As AVDs englobam ações como se alimentar, tomar banho e outras. As 
AIVDs são aquelas que necessitam de uma maior interação social por parte do 
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indivíduo, como fazer compras e utilizar algum meio de transporte (SANTOS; 
SANTANA; BROCA, 2016, p. 2). As duas categorias têm forte relação com a 
capacidade funcional dos idosos e auxiliam na avaliação do grau de depen-
dência destes (SOUSA et al., 2019). As situações de saúde e econômica estão 
entre os principais fatores responsáveis pela perda da capacidade funcional 
dos idosos (PINTO et al., 2016).

As AVDs e as AIVDs são importantes para promover o estímulo e a ma-
nutenção de múltiplas habilidades intelectuais, físicas e psicossociais, favore-
cendo a manutenção e o fortalecimento da rede de apoio, participação social e 
autopercepção, que influenciam diretamente na prevenção de doenças e isola-
mento social (DIAS et al., 2011). 

Assim, o objetivo deste estudo é relatar a experiência de um profissional 
de Educação Física residente em Saúde Coletiva inserido em uma ILPI, e tem 
como ferramentas técnicas a implementação de atividades funcionais e cog-
nitivas para o cuidado em saúde que contribuem com diminuição dos efeitos 
degenerativos do envelhecimento humano.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo do tipo Relato de Experiência, com aporte 
bibliográfico, e descreve a vivência de um profissional de Educação Física residen-
te em Saúde Coletiva, durante suas intervenções em uma ILPI, no Crato - Ceará.

O espaço de intervenção foi fundado em 5 de maio de 1942, no município 
de Crato, e tem como foco o cuidado com idosos abandonados, bem como o 
de acomodar as freiras da congregação das Irmãs Filhas de Santa Tereza de 
Jesus que, por questões de saúde, não podiam mais desempenhar suas funções. 

O período da intervenção e vivência ocorreu entre os meses de abril e julho 
de 2018, frequência semanal dentro do Rodízio de Atenção à Saúde II, CPE 
Saúde do Idoso. O Rodízio de Atenção à Saúde tem como objetivo desenvolver 
no futuro sanitarista a sua percepção crítica para com os mecanismos de aten-
ção e cuidado à saúde em populações específicas. 

O relato é composto por três etapas, que também são as mesmas utilizadas 
pelo residente durante o CPE: a territorialização, o planejamento e a interven-
ção, as quais serão descritas nas subseções temáticas que compõem o tópico 
Resultados e Discussão.

A pesquisa não fere nenhum dos critérios da ética em pesquisa do Conse-
lho Nacional de Saúde (CNS), por se tratar de um Relato de Experiência pro-
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duzido a partir do desenvolvimento da metodologia ensino-serviço durante o 
percurso de formação de parte dos autores do trabalho, não sendo divulgada 
nenhuma informação que viole a dignidade e a imagem do público acolhido 
no espaço da intervenção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Reconhecimento do território e planejamento de ações

No CPE do Rodízio de Atenção à Saúde II, o Núcleo de Educação Física é 
inserido em uma ILPI e deve considerar a realidade e a população local para 
desenvolver as suas intervenções. Nessa lógica, os momentos iniciais de cons-
trução do trabalho consideram a territorialização e o planejamento como pon-
tos fundamentais para a construção de ações para o cuidado em saúde. 

A etapa de territorialização é um momento de organização de processo de 
trabalho e também das práticas de saúde, posto que as ações de saúde são im-
plementadas sobre uma base territorial detentora de uma delimitação espacial 
determinada de forma antecipada (MONKEN; BARCELLOS, 2005). Conhe-
cer o território pode contribuir para o aprimoramento das condições de saúde, 
principalmente quando esses aspectos são levados em consideração durante o 
planejamento de ações de saúde, sejam preventivas, promotoras de saúde ou 
reparadoras (NOGUEIRA; RESENDE, 2015).

Inicialmente, realizou-se uma reunião com a coordenação da ILPI a fim de 
estabelecer o início do percurso de territorialização e planejamento, conheci-
mento do espaço, levantamento sobre o perfil das idosas acolhidas, equipes de 
saúde e profissionais de saúde envolvidos no cuidado. 

O espaço compreende uma área com duas casas, possui rampas de acessi-
bilidade, refeitório, sala de TV, duas capelas, dormitórios individuais, enfer-
maria, horta e um amplo espaço para convivência. Atualmente, acolhe 23 
freiras aposentadas, com idade entre 60 e 96 anos. Algumas possuem limita-
ções físicas e/ou neurológicas, como perda de audição, perda da capacidade 
locomotora e cognitiva, decorrentes de uma ou mais patologias associadas – 
acidente vascular cerebral, Alzheimer, hipertensão, diabetes e artrose.

A referida instituição preza pela assistência humana das moradoras, seja 
espiritual, psicológica ou social. A instituição tem parcerias por meio de ór-
gãos públicos, universidades e instituições de ensino de saúde/estagiários que 
direcionam olhar de atenção e proporcionam apoio e incentivo ao funciona-
mento e manutenção dessa Casa. 
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Além disso, a ILPI é assistida por profissionais da Secretaria Municipal de 
Saúde, fazendo assim parte da rede de espaços alcançados pelas ações do SUS, 
o que corrobora com um estudo de Creutzberg et al. (2013) sobre a relação de 
uma ILPI com o SUS. Existe uma equipe que se ocupa de boa parte dos proces-
sos de atenção à saúde, respondendo pelas demandas cotidianas de cuidado. 
Mesmo assim, a relação com os serviços de saúde acontece em diversos mo-
mentos, pois há a necessidade de exames diagnósticos, referência a especiali-
dades ou hospitalização.

Atividades de Intervenção profissional

As intervenções profissionais foram direcionadas a partir de nexos pré-es-
tabelecidos com a coordenação da ILPI e a expertise do profissional de Educa-
ção Física, por meio da análise das condições de saúde das acolhidas e da 
pactuação com as idosas.

A análise prévia ocorreu mediante avaliação das fichas individuais das institu-
cionalizadas, da escuta qualificada dos profissionais de saúde, das observações e da 
anamnese. A análise se propôs a superar um modelo tradicional para o cuidado 
em saúde, de modo que as atividades foram direcionadas a partir da identificação 
do público pela prática, e também do olhar multiprofissional no sentido de que 
todos pudessem participar da construção do processo de cuidado.

Durante o processo de intervenção, observou-se, como principal dificulda-
de, o rompimento na rotina das idosas que não realizavam atividade física. 
Muitas vezes, por possuírem algumas limitações físicas, ficavam restritas a as-
sistir à TV, fazer orações e pequenas atividades da rotina que exigiam pouca 
movimentação corporal. Com isso, o passo inicial para as intervenções foi 
conquistar o grupo por meio de visitas individuais nos dormitórios. 

Segundo Njegovan et al. (2001), existe uma hierarquia natural de perda 
funcional associada ao declínio cognitivo: atividades instrumentais foram per-
didas em indivíduos com alterações cognitivas mais leves, enquanto as ativida-
des básicas foram perdidas apenas quando os indivíduos alcançavam um 
comprometimento cognitivo mais grave, sendo mantida essa forte relação en-
tre nível cognitivo e habilidade funcional após o ajuste para o nível funcional 
na avaliação inicial.

A presença de profissionais especializados com o trabalho funcional do 
indivíduo idoso pode ajudar a retardar as perdas naturais a que estão submeti-
dos em detrimento da idade. É possível que a intervenção com movimentos 
corporais em partes do corpo que não estão comprometidas com alguma se-
quela possam ser eficazes para melhorias cognitivas e funcionais
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Com isso, observando a limitação física e cognitiva do grupo, foi possível 
inserir, dentro da rotina semanal da instituição, um momento de práticas cor-
porais. Inicialmente a frequência era mínima, mas dentro de poucos dias foi 
possível perceber um aumento significativo no número de idosas.

A atividade física é definida em duas vertentes, relacionada à saúde e à per-
formance. A saúde contempla atributos biológicos que oferecem alguma pro-
teção ao aparecimento de distúrbios orgânicos provocados pelo estilo de vida 
sedentário, e a performance envolve uma série de componentes relacionados 
ao desempenho esportivo ou laboral (NAHAS, 2006). É por intermédio da 
prática de atividade física que o idoso pode sentir-se mais útil, além de adqui-
rir mais autonomia psíquica e física (OLIVEIRA; PINTO; CORDEIRO, 2015).

O grupo participava das práticas na área de convivência, em formato de 
círculo, a fim de facilitar a interação entre elas, promovendo a reintegração da 
imagem corporal e explorando a parte viso-motor das práticas. As principais 
intervenções realizadas foram atividades de alongamento (ativo e passivo), 
atividades psicomotoras e lúdicas. 

Nesse contexto, orienta-se que atividades lúdicas, recreativas e esportivas 
devem ser atraentes, diversificadas, com intensidade moderada, de baixo im-
pacto e realizadas de forma gradual. De tal forma, corroboramos a execução 
das atividades a fim de estimular os aspectos motores, lúdicos, psicológicos, 
socioafetivos, a integração e o bem-estar (SOUSA, 2005).

Segundo Di Rienzo (2009), o comprometimento das AVDs e AIVDs, cons-
tatado por meio de alterações na qualidade do desempenho ou de diminuição 
do número de atividades usualmente realizadas durante a vida, poderia estar 
relacionado ao início de declínio funcional físico ou cognitivo, a um quadro 
depressivo, às barreiras contextuais, à fragilidade da rede de apoio e/ou aos 
comprometimentos mais significativos de questões relacionadas às doenças e 
agravos crônicos não transmissíveis.

Por conseguinte, listam-se algumas atividades lúdicas que simulam as 
AVDs e podem ser utilizadas como forma de cuidado com a saúde funcional 
das idosas: a torre de copos consiste no empilhamento de copos em sequência, 
que estimula a coordenação motora fina, lateralidade, agilidade e concentra-
ção; no “vai e vem”, construído com uma garrafa PET e dois elásticos, confor-
me elas abrem e fecham os braços para a garrafa deslizar pelo elástico de um 
lado para o outro, há melhoria da coordenação motora grossa, agilidade, au-
mento da mobilidade torácica e a força do braço; a atividade “brincadeira da 
bengala”, que consistiu na organização dos participantes para passar o objeto 
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de mão em mão seguindo os comandos “somente com a mão de direita”, “ape-
nas a mão esquerda”, “a bengala em pé”, “a bengala deitada”, houve enfoque ao 
estímulo à lateralidade, atenção e cooperação; e o jogo de memória com as 
cartas sobre a mesa, que traz como benefícios o desenvolvimento do raciocínio 
rápido, da noção espacial, da memória fotográfica, além de incentivar a con-
centração e a socialização.

Corroborando com as pesquisas que dizem ser necessário adaptar aos con-
textos de execução das atividades, principalmente as AIVD, nos grupos de con-
vivência, de modo a abrangerem não só o ambiente, mas as pessoas e a própria 
atividade a ser executada, tais atividades devem ser inseridas como intervenções 
para manutenção ou promoção da saúde (DEL DUCA et al., 2009).

Percepções profissionais a partir da vivência 

A formação no serviço tem como característica a construção de uma iden-
tidade profissional a partir do percurso no território de atuação, em que se 
privilegia a complementaridade entre conhecimento teórico e a prática, desta-
cando as relações mútuas entre as profissões, o potencial em realizar trabalhos 
conjuntos, incorporando as bases de trabalho coletivo na área da saúde 
(AGOSTINHO NETO, 2018). Assim, durante o processo de formação na Re-
sidência Multiprofissional em Saúde, os residentes desenvolveram atividades 
de intervenção que possibilitou a correlação entre teoria e prática, contribuin-
do com o crescimento do profissional.

A vivência no CPE de Saúde do Idoso traz uma reflexão acerca da impor-
tância da presença do profissional de Educação Física em uma ILPI, pois a 
prática de atividade física atua diretamente como forma de prevenção e reabi-
litação da saúde da pessoa idosa, fortalecendo os elementos da aptidão física 
(resistência, equilíbrio, flexibilidade e força), sendo que se acredita que essa 
melhora esteja associada à independência e à autonomia do idoso, mantendo 
por mais tempo a execução das atividades diárias da vida, tanto as físicas quan-
to as instrumentais (GOBBI, 1997; SHEPHARD, 1991).

Após alguns dias no desenvolvimento de práticas de atividade física, já foi pos-
sível perceber melhora na autoestima, na emoção e na interação entre as partici-
pantes, o que pode ser constatado pelo depoimento de algumas idosas, que classi-
ficaram os exercícios e práticas como bons e solicitavam a repetição, por meio de 
comentários positivos e elogios à atividade. Nos diálogos realizados, também era 
comum ouvir questionamentos acerca do retorno do profissional para a ILPI. 

Ao refletir sobre atividade física, é imprescindível pensar além dos benefícios 
biopsicossociais proporcionados pela sua prática, por exemplo, compreender a al-
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teração de comportamento, seja ela individual e/ou coletiva para a adesão e manu-
tenção dessas atividades. O debate em prol do envelhecimento ativo se mostra a 
cada dia mais necessário, pois busca melhorar a qualidade de vida à medida em 
que as pessoas envelhecem, permitindo que percebam o seu potencial para o bem-
-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida (SANTOS, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS E APLICABILIDADE PARA O SUS

Com isso, o trabalho retratado por meio da vivência de um profissional de 
Educação Física permite compreender que existe um leque de possibilidades 
acerca da intervenção do profissional de Educação Física dentro de uma ILPI 
e na intervenção com o indivíduo idoso. O envolvimento com a intervenção 
numa perspectiva de formação no serviço traz uma percepção satisfatória para 
o profissional residente, a partir do contato com os idosos e com os profissio-
nais do serviço, promovendo a construção de novos modos de cuidado em 
saúde numa perspectiva da Educação Física. 

Além disso, é fundamental, para o profissional em formação, a compreen-
são sobre os aspectos que envolvem a territorialização e o planejamento, pois, 
nesse processo, descobrem-se os fluxos do serviço e a rede de colaboradores 
que atuam com o SUS e podem fortalecer o bem-estar e a saúde da população 
envolvida. Foi assim também a compreensão do residente a cerca da presença 
do Sistema Único de Saúde em uma ILPI e a sua relação com o CPE do progra-
ma de RMS a que está vinculado no período de formação.

Portanto, o conhecimento advindo da experiência com a prática tornou o 
saber mais próximo da população atendida e do profissional residente, o que 
torna possível a leitura da realidade a partir do fortalecimento dos vínculos 
interpessoais e dos momentos de lazer para o bem-estar físico e mental, diante 
da satisfação das idosas com as intervenções, bem como a melhora dos aspec-
tos motores nas AVDs e AIVDs.

Por se tratar de uma vivência dentro de um processo de formação profissio-
nal que teve início e fim, alguns processos não puderam ser acompanhados lon-
gitudinalmente. Com isso, consideramos neste relato que a percepção do profis-
sional residente e as representações das idosas institucionalizadas oferecem 
embasamento necessário para a efetivação dos objetivos proposto pelo trabalho.

REFERÊNCIAS

AGOSTINHO NETO, J. A Formação do Profissional de Educação Física nas Re-
sidências Multiprofissionais em Saúde no  Estado do Ceará. 2018. Dissertação 
(Mestrado em Ensino na Saúde) Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2018.



431

O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA

BRASIL. Residência Multiprofissional em Saúde: Experiências, Avanços e 
Desafios. Brasília: Ministério da Saúde. Secretaria da Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde, 2006.

CREUTZBERG, M.; TAKASE, L. H.; SOBOTTKA, E. A.; OJEDA, B. S. A Ins-
tituição de Longa Permanência para Idosos e o sistema de saúde. Ver Latino-
-Am Enfermagem [online], v. 15, n. 6, 2013. 

DEL DUCA, G. F.; DA SILVA, M. C.; HALLAL, P. C. Incapacidade funcional 
para atividades básicas e instrumentais da vida diária em idosos. Rev Saúde 
Pública, v 43, n. 5, 2009.

DI RIENZO, V. D. Participação em atividades e funcionamento cognitivo: estudo de 
coorte com idosos residentes em área de baixa renda no Município de São Paulo [Tese 
de Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2009.

DIAS, E. G. et al. Caracterização das atividades avançadas de vida diária (AA-
VDS): um estudo de revisão. Rev. Ter. Ocup. Univ., v. 22, n. 1, 2011.

GOBBI, S.  Atividade Física para pessoas idosas e recomendações da Organização Mun-
dial da Saúde em 1996. Revista Brasileira Atividade Física e Saúde, v. 2, n. 2, 1997.

LIMA, V. S. Produção de vídeo-educacional: estratégia de formação docente 
para o ensino na saúde. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e 
Inovação em Saúde, 2019.

LOCH, M. R.; FLORINDO, A. A. A Educação Física e as Residências Multi-
profissionais em Saúde. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, v. 17, 
n. 1, 2012.

MONKEN, M.; BARCELLOS, C. Vigilância em saúde e território utilizado 
possibilidades teóricas e metodológicas. Cadernos de Saúde Pública, v. 21, n. 
3, 2005.

NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: Conceitos e su-
gestões para um estilo de vida ativo. Londrina: Mediograf, 2006.

NJEGOVAN, V.; HING, M. M.; MITCHELL, S. L.; MOLNAR, F. J. The hierar-
chy of functional loss associated with cognitive decline in older persons. J Ge-
rontol A Biol Sci Med Sci, 56(10):M638-43, 2001.

NOGUEIRA, P. M.; RESENDE, L. M. A importância do conhecimento do território. 
Revista de Saúde Pública do SUS/MG. V. 3. N. 1, 2015. Disponível em: http://revis-
tageraissaude.mg.gov.br/index.php/gerais41/article/view/306/157 Acesso em: 25 
abr.2020.

OLIVEIRA, D. A.; PINTO, N. S., CORDEIRO, L. S. Psicomotricidade na senes-
cência. Reinpec, v. 1, n. 2, 2015. 



432

Entrelaces do SUS 

PINTO, A. H.; LANGE, C.; PASTORE, C. A.; LLANO, P. M. P.; CASTRO, D. P.; 
SANTOS, F. Capacidade funcional para atividades da vida diária de idosos da Estra-
tégia de Saúde da Família da zona rural.Ciência & Saúde Coletiva, v.21, n. 11, 2016.

SANTOS, G. L. A.; SANTANA, R. F.; BROCA, P. V. Capacidade de execução 
das atividades instrumentais de vida diária em idosos: Etnoenfermagem. Es-
cola Anna Nery, v.20, n.3, 2016.

SANTOS, S. R. et al. Qualidade de vida do idoso na comunidade: aplicação da 
escala de flanagan. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 10, n. 6, 2007.

O Idoso nas Instituições de Longa Permanência: Asilo São Vicente de Paulo de 
Curitiba - 90 Anos de História. Monografia (Especialização Questão Social na 
Perspectiva Interdisciplinar) Universidade Federal do Paraná, Matinhos, 2016.

SHEPHARD, R. J.  Exercício e Envelhecimento. Revista Brasileira Ciência e 
Movimento, v.  5, n. 4, 1991.

SOUSA, H. A. et al. Limitação funcional em atividades de vida diária e fatores 
associados em idosos da universidade da maturidade. Revista Humanidades 
e Inovação v.6, n.11 – 2019.

SOUSA, M. P. O lúdico na terceira idade. Monografia (Especialização em Psi-
comotricidade) Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, 2005.



433

SOBRE OS AUTORES

SOBRE OS ORGANIZADORES
Antonio Germane Alves Pinto
Enfermeiro pela Universidade Estadual do Ceará - UECE. Especialista em Saúde da 
Família-UECE e em Educação Profissional pela Escola Nacional de Saúde Pública-
-FIOCRUZ. Mestre em Cuidados Clínicos em Saúde - UECE. Doutor em Saúde Cole-
tiva-UECE. Pós-Doutor em Educação-PPGE - UECE. Professor Adjunto K da Univer-
sidade Regional do Cariri - URCA/CE. Membro da Academia Internacional de Poetas 
e Escritores de Enfermagem. Tem experiência em assistência de enfermagem, ensino 
na saúde, gestão acadêmica e pesquisa estratégica. Pesquisador do Grupo Brasileiro de 
Estudos sobre Multimorbidade (GBEM) da Universidade Federal de Pelotas/RS - 
UFPEL e Líder e Pesquisador do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em 
Saúde (GPCLIN) - URCA. Pai de Antonio (2017), Helena e Heloísa (2019)

Geanne Maria Costa Torres
Enfermeira pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Especialização em Vigilância 
Epidemiológica pela Escola de Saúde Pública do Ceará; Educação Profissional na 
Área da Saúde: Enfermagem - UFC; Saúde da Família - UFC; Gestão em Saúde - 
UECE; Gestão em Economia da Saúde - ESP - CE; Linhas de Cuidado em Enferma-
gem - DCNT - UFSC; e Docência na Educação Profissional - IFCE. Membro do 
Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN), da Universida-
de Regional do Cariri (URCA). Mestre em Saúde da Família - Nucleadora UECE, 
com linha de pesquisa voltada para Saúde da Família. Enfermeira efetiva da Estraté-
gia Saúde da Família do município de Salitre - CE.

José Adelmo da Silva Filho
Enfermeiro pela Universidade Regional do Cariri - URCA. Mestrando do Curso de 
Mestrado Acadêmico em Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfer-
magem, da Universidade Regional do Cariri. Especialista na modalidade de Resi-
dência em Saúde Mental Coletiva, pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Especia-
lista em Saúde Mental, pela Faculdade Kurios. Especialista em Enfermagem em 
Dermatologia, pelas Faculdades Integradas de Patos. Membro do Grupo de Pesquisa 
- Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN) - URCA. 

SOBRE OS AUTORES
Adriana Alves da silva
Assistente Social. Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará. 
E-mail: adriana_as_ce@hotmail.com

Agna Teixeira Braga
Discente do Curso Bacharelado em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri, 
Unidade Descentralizada de Iguatu. E-mail: agna_teixeira2015@outlook.com.br



434

Entrelaces do SUS 

Airla Eugênia dos Santos Bacurau
Acadêmica de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri. Esp. Em educação 
física escolar. Membro do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde 
(GPCLIN). E-mail: airlaeugenia@gmail.com

Alécia Hercídia Araújo
Acadêmica de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri. Membro da Liga 
acadêmica de ensino, pesquisa e extensão sobre enfrentamento das doenças negli-
genciadas (LIDONE) - URCA. E-mail: aleciaaraujo99@gmail.com

Alex Josberto Andrade Sampaio 
Fonoaudiólogo. Especialista em Educação Popular em Saúde pela Fiocruz. Fonoau-
diólogo da Secretaria Municipal da Saúde de Barbalha - CE. E-mail: alexjosberto@
gmail.com

Álissan Karine Lima Martins
Doutora em Enfermagem e Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do 
Ceará. Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Regional do 
Cariri. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde 
(GPCLIN). E-mail: alissan.martins@urca.br

Amanda Caboclo Flor
Graduação em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará - UFC. E-mail: 
amandacf2417@outlook.com

Ana Karina Bezerra Pinheiro
Doutora em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará - UFC. Docente do 
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará - UFC, Fortaleza 
-CE. E-mail: anakarinaufc@hotmail.com 

Ana Lorena Brito Cruz
Enfermeira. Especialista em Saúde da Família  - Universidade Regional do Cariri. 
E-mail: Anabr11@hotmail.com

Ana Paula Agostinho Alencar
Enfermeira. Mestre em Ciências da Saúde. Secretaria Estadual de Saúde do Cea-
rá. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GP-
CLIN). E-mail: anapaulaagostinho0@gmail.com

Anderson Gomes De Lima
Graduando em enfermagem pela Universidade Regional do Cariri.

mailto:Anabr11@hotmail.com
mailto:anapaulaagostinho0@gmail.com


435

SOBRE OS AUTORES

Angélica de Fátima Borges Fernandes
Enfermeira. Especialista em Vigilância em Saúde, pelo Instituto Sírio-Libanês de 
Ensino e Pesquisa. Membro do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em 
Saúde (GPCLIN) da Universidade Regional do Cariri, Crato - CE. E-mail: angelica-
borgesf@gmail.com

Antonio Germane Alves Pinto
Enfermeiro. Doutor em Saúde Coletiva - UECE. Docente do Departamento de En-
fermagem da Universidade Regional do Cariri. Líder e Pesquisador do Grupo de 
Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN/CNPq). E-mail: germa-
nepinto@hotmail.com

Aretha Feitosa de Araújo
Enfermeira Sanitarista. Doutoranda em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde 
(UECE). Docente da Universidade Regional do Cariri e da Faculdade de Juazeiro do 
Norte.

Beatriz de Castro Magalhães
Enfermeira pela Universidade Regional do Cariri, Mestranda em Enfermagem pela 
URCA. E-mail: beatriz.castro022015@gmail.com

Bruna Pereira de Andrade
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Mem-
bro do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: 
brunaandrade888@gmail.com

Camila Almeida Neves de Oliveira
Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará. Douto-
randa em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará. Pesquisadora do Grupo 
de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: camilaandeo-
liveira@gmail.com 

Carla Andréa Silva Souza
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Mem-
bro da Liga acadêmica de ensino, pesquisa e extensão sobre enfrentamento das 
doenças negligenciadas (LIDONE). Membro da Liga Multidisciplinar de Trauma do 
Cariri (LIMTRAC). E-mail: ca896710@gmail.com

Carla Soraya Silva Araújo
Enfermeira. Graduada em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri. E-mail: 
carlasoraya11@hotmail.com

mailto:beatriz.castro022015@gmail.com


436

Entrelaces do SUS 

Celena Pedrosa Cavalcante
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri. E-mail: caval-
canteselena@gmail.com 

Cícera Luana de Lima Teixeira
Profissional de Educação Física, Especialista Residente em Saúde Coletiva, pela Uni-
versidade Regional do Cariri - URCA. E-mail: lulima3081@gmail.com 

Consuelo Helena Aires de Freitas
Enfermeira. Mestre e Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará. 
Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual do Ceará.

Daiana de Freitas Pinheiro
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri.  Membro  do 
Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN).  E-mail: 
danyrabelo12345@gmail.com 

Danielle de Norões Mota
Enfermeira. Mestre em Ensino na Saúde pela Universidade Estadual do Ceará 
(UECE). Esp. em Vigilância em Saúde pelo Sírio Libanês. Membro do Grupo de 
Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: daniellenoroes@
yahoo.com.br

Danielly Gonçalves da Silva
Enfermeira. Especialista em Pediatria e Neonatologia pelo FIP - Crato/CE. Enfer-
meira Assistencialista e de Centro Cirúrgico no Hospital São Raimundo, Várzea 
Alegre - CE. E-mail: danigsenf@gmail.com

Dayanne Oliveira de Matos
Enfermeira. Bacharel pela Universidade Regional do Cariri - URCA. Pós-Graduan-
da em Urgência e Emergência. Docente do Centro Educacional FESN.
E-mail: day942011@hotmail.com

Edilson Rodrigues de Lima
Enfermeiro. Especialista em Gestão em Enfermagem pela Universidade Federal de São 
Paulo - UNIFESP. Integrante do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde 
(GPCLIN). Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Regional 
do Cariri - URCA, Campus Iguatu. E-mail: edilsonrodriguesdelima73@gmail.com  

Eduarda Maria Duarte Rodrigues
Enfermeira. Doutora em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará -UFC. Do-
cente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri 
- URCA, Campus Iguatu. E-mail: eduarda_maria13@hotmail.com 

mailto:day942011@hotmail.com


437

SOBRE OS AUTORES

Eleonora Nunes Oliveira
Profissional de Educação Física. Doutora em Artes Visuais e Educação pela Faculdade 
de Ciências da Educação - Universidade de Sevilla / Espanha. Professora do Departa-
mento de Educação Física da Universidade Regional do Cariri. E-mail: eleonora.nu-
nes@urca.br 

Emanoely Holanda Silva
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri.  Membro  do 
Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: ema-
noelly@outlook.com.br

Felice Teles Lira dos Santos Moreira
Enfermeira. Mestre em Enfermagem pelo PMAE. Especialista em Auditoria em Sis-
temas de Saúde. Professora Substituta do curso de graduação em Enfermagem da 
Universidade Regional do Cariri - URCA. Membro do GPESGDI. E-mail: feliceli-
ra@hotmail.com

Fernanda Greicy Santos de Oliveira
Profissional de Educação Física. Especialista Residente em Saúde Coletiva pela Uni-
versidade Regional do Cariri, Profissional do Núcleo Ampliado de Saúde da Famí-
lia e Atenção Básica (NASF-AB). E-mail: fernandaedf@hotmail.com 

Francisca Evangelista Alves Feitosa 
Enfermeira pela Universidade Regional do Cariri. Membro do Grupo de Pesquisa - 
Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: franciscaeaf@hotmail.com 

Francisco Ayslan Ferreira Torres
Graduando em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri - 
URCA. E-mail: ayslantorresj1@gmail.com  

Francisco Pereira Júnior Feitosa 
Farmacêutico. Mestre em Saúde da Família pela Universidade Estadual do Ceará 
-UECE. Farmacêutico da Secretaria Municipal da Saúde de Barbalha - CE. Membro 
do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: 
juniorfpereira@hotmail.com

Geanne Maria Costa Torres
Enfermeira. Mestre em Saúde da Família pela Universidade Estadual do Ceará. En-
fermeira da Estratégia Saúde da Família do Município de Salitre - CE. Membro do 
Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN) da Universida-
de Regional do Cariri, Crato - CE. E-mail: gmctorres@hotmail.com

mailto:emanoelly@outlook.com.br
mailto:emanoelly@outlook.com.br
mailto:felicelira@hotmail.com
mailto:felicelira@hotmail.com
mailto:franciscaeaf@hotmail.com
mailto:ayslantorresj1@gmail.com
mailto:juniorfpereira@hotmail.com
mailto:gmctorres@hotmail.com


438

Entrelaces do SUS 

Glícia Uchôa Gomes Mendonça
Enfermeira. Mestre em Tecnologia e Inovação na Universidade de Fortaleza - UNI-
FOR. Residência em Unidade de Terapia Intensiva pela Universidade Federal da 
Bahia - UFBA. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em 
Saúde (GPCLIN).

Grayce Alencar Albuquerque

Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde pela FMABC. Docente do Departamento de 
Enfermagem da Universidade Regional do Cariri. Líder do Grupo de Pesquisa - Sexualida-
de, Gênero, Diversidade Sexual e Inclusão (GPESGDI) - URCA. E-mail: geycy@oi.com.br 

Hanykelle Alexandre de Souza
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri.  Membro  do 
Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN).

Helvis Eduardo Oliveira da Silva
Graduando em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri - URCA. E-mail: 
helviseduardo@gmail.com

Hudday Mendes da Silva
Profissional de Educação Física, Mestre em Educação Física pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte – UFRN. Professor Assistente do Departamento de Educação 
Física da Universidade Regional do Cariri. E-mail: hudday.mendes@urca.br 

Isabela Melo Bonfim
Enfermeira. Doutora em Enfermagem Clínico-Cirúrgica pela Universidade Federal 
do Ceará. Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade de Fortaleza.

Jéssica Lima de Oliveira
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri - URCA/Crato - 
CE. Membro do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GP-
CLIN) da Universidade Regional do Cariri, Crato - CE. E-mail: jessicacaete2@gmail.
com
João Agostinho Neto
Profissional de Educação Física. Mestre em Ensino na Saúde pela Universidade Es-
tadual do Ceará, Doutorando em Saúde Pública pela Universidade Federal do Cea-
rá. Profissional de Educação Física na Prefeitura Municipal do Crato. Pesquisador do 
Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: joao-
netoedf@hotmail.com 

mailto:geycy@oi.com.br


439

SOBRE OS AUTORES

João Emanuel Pereira Domingos
Graduado em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri - (URCA). Mes-
trando pelo Programa de Pós-Graduação de Cuidados Clínicos em Enfermagem e 
Saúde (UECE). Membro do Grupo de Pesquisa - Tecnologias em Saúde no Sistema 
Único de Saúde (GPTSUS) URCA/CNPq. Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa 
em Práticas Avançadas em Saúde (GEPPAS). 

João Paulo Xavier Silva
Enfermeiro. Mestre em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri. Professor 
temporário na Universidade Regional do Cariri. Pesquisador do Grupo de Pesquisa - 
Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: jpxavier.enf@gmail.com 

John Carlos de Souza Leite
Enfermeiro. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Esta-
dual do Ceará. Pesquisador do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em 
Saúde - GPCLIN. E-mail: johncarlosleite@hotmail.com 

Joíce Fabricio de Souza
Enfermeira. Mestranda em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza (UNI-
FOR). Membro do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GP-
CLIN). E-mail: fabriciojoice@yahoo.com.br

José Adelmo da Silva Filho
Enfermeiro. Mestrando pela Universidade Regional do Cariri. Especialista na moda-
lidade de Residência Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva pela Escola de 
Saúde Pública do Ceará (ESP). Integrante do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado 
e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: adelmof12@gmail.com

José Gerfeson Alves
Graduando em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri - URCA. Inte-
grante do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). 
E-mail: gerfesondip@gmail.com

Juliana Saraiva de Alencar
Enfermeira. Mestra em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Estadual 
do Ceará - UECE. Especialista em enfermagem do trabalho e enfermagem clínica mé-
dica cirúrgica. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em 
Saúde (GPCLIN). E-mail: julianaaa100@yahoo.com.br

Juliane de Lira Mendes 
Enfermeira pela Universidade Regional do Cariri. Membro do Grupo de Pesquisa - 
Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: julianeliira@hotmail.com 

mailto:johncarlosleite@hotmail.com
mailto:fabriciojoice@yahoo.com.br
mailto:adelmof12@gmail.com
mailto:gerfesondip@gmail.com
mailto:julianaaa100@yahoo.com.br


440

Entrelaces do SUS 

Kadson Araujo da Silva
Graduando em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri - URCA, Unida-
de Descentralizada de Iguatu - CE. Integrante do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cui-
dado e Gestão. E-mail: kadsonp64@gmail.com

Kamila de Castro Morais
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri - URCA, Unida-
de Descentralizada de Iguatu - CE. Integrante do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cui-
dado e Gestão. E-mail: kamila_castro_morais@hotmail.com

Keitiane Amorim de Souza Sampaio
Enfermeira. Especialista em Saúde Coletiva (ESP/CE). E-mail: keit_ane@hotmail.com

Laís Barreto de Brito Gonçalves
Enfermeira graduada pela Universidade Regional do Cariri - URCA. Mestranda do Pro-
grama de Mestrado Acadêmico em Enfermagem (PMAE) - URCA. Membro do Grupo 
de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPLCIN/URCA).  E-mail:  laisy-
nha1@hotmail.com 

Larissa Uchoa Melo
Acadêmica de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri - URCA.  E-mail: uchoa_
larissa@hotmail.com  

Leilany Dantas Varela
Enfermeira. Mestre em Saúde da Família pela Universidade Regional do Cariri. Se-
cretaria Municipal de Saúde de Milagres - CE. 

Leonarda Marques Pereira
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri - URCA. Inte-
grante do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GP-
CLIN). E-mail: leonardamarques73@gmail.com

Leonardo Nunes Ferreira
Graduando em Medicina pela Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte 
- Estácio FMJ. E-mail: leonardofn88@gmail.com

Letícia Gomes da Silva
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri.  Membro  do 
Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: leticia-
gomezdasilva@gmail.com

mailto:kadsonp64@gmail.com
mailto:kamila_castro_morais@hotmail.com
mailto:keit_ane@hotmail.com
mailto:uchoa_larissa@hotmail.com
mailto:uchoa_larissa@hotmail.com
mailto:leonardamarques73@gmail.com
mailto:leticiagomezdasilva@gmail.com
mailto:leticiagomezdasilva@gmail.com


441

SOBRE OS AUTORES

Lindalva Maria Barreto Silva
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri.  Membro  do 
Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: lindal-
vabarreto3@gmail.com

Lívia de Sousa Rodrigues
Enfermeira. Mestra em Saúde da Família - RENASF/URCA. Enfermeira da estraté-
gia Saúde da Família de Várzea Alegre - CE. Membro técnico do Grupo de Pesquisa 
- Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN) da URCA, Crato - CE. E-mail: li-
viarodrigues_enf@hotmail.com

Lorena Pinheiro Braga
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri - URCA. Inte-
grante do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GP-
CLIN). E-mail: lorenabraga631@gmail.com

Lorena Saraiva de Alencar
Graduação em Medicina - Universidade Federal do Ceará. E-mail: lorasaraiva@
yahoo.com.br

Lucas Dias Soares Machado
Enfermeiro. Mestre em Enfermagem. Doutorando em Cuidados Clínicos em Enfer-
magem e Saúde. Pesquisador do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em 
Saúde (GPCLIN). E-mail: lucasdsmachado@hotmail.com 

Luciana Nunes de Sousa
Profissional de Educação Física, Especialista Residente em Saúde Coletiva pela Uni-
versidade Regional do Cariri pela Universidade Regional do Cariri. E-mail: lucia-
nag888@gmail.com 

Luciano Gualberto Soares
Graduando em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri -URCA. E-mail: soa-
resluciano743@gmail.com  

Maria Augusta Vasconcelos Palácio
Doutora em Educação em Ciências e Saúde pela Universidade Federal do Rio de Janei-
ro - UFRJ. Professora Adjunta do colegiado de Medicina da Universidade Federal do 
Vale do São Francisco (UNIVASF), campus Paulo Afonso - BA. Pesquisadora do Gru-
po de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: augusta.pa-
lacio@univasf.edu.br

mailto:lindalvabarreto3@gmail.com
mailto:lindalvabarreto3@gmail.com
mailto:liviarodrigues_enf@hotmail.com
mailto:liviarodrigues_enf@hotmail.com
mailto:lorenabraga631@gmail.com
mailto:lorasaraiva@yahoo.com.br
mailto:lorasaraiva@yahoo.com.br
mailto:lucasdsmachado@hotmail.com
mailto:soaresluciano743@gmail.com
mailto:soaresluciano743@gmail.com
mailto:augusta.palacio@univasf.edu.br
mailto:augusta.palacio@univasf.edu.br


442

Entrelaces do SUS 

Maria Carolina Gonçalves Dutra
Profissional de Educação Física, Especialista Residente em Saúde Coletiva pela Uni-
versidade Regional do Cariri. E-mail: carolina.dutra@outlook.com.br 

Maria Darcylene de Souza Feitosa 
Enfermeira. Mestre em Ensino na Saúde pela Universidade Estadual do Ceará - 
UECE. Enfermeira da Secretaria Municipal da Saúde de Barbalha - CE. Membro do 
Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: maria-
darcylene@hotmail.com

Maria de Fátima Antero Sousa Machado
Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Doutora em Enfermagem. Docente da Univer-
sidade Regional do Cariri e FIOCRUZ-CE.  E-mail: fatimaantero@uol.com.br 

Maria Isabely Felix
Enfermeira graduada pela Universidade Regional do Cariri - URCA. E-mail:  isa-
belyf38@gmail.com

Maria Joelma Ferreira Calixto 
Psicóloga. Especializanda em Saúde Mental. Psicóloga da Secretaria Municipal da 
Saúde de Barbalha - CE. E-mail: joelma-calixto@hotmail.com

Maria Luiza Santos Ferreira
Graduanda em enfermagem pela Universidade Regional do Cariri. Email: marialui-
zasantos2013@gmail.com

Maria Nágela Valéria da Silva
Enfermeira pela Universidade Regional do Cariri - URCA. Técnica em Desenvol-
vimento Social pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, 
campus Iguatu. Membro do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em 
Saúde (GPCLIN).

Maria Neliane Saraiva Rabelo
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri.  Membro  do 
Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN).

Maria Regilânia Lopes Moreira
Enfermeira, Mestre em Enfermagem. Atual docente temporária da  Universidade 
Regional do Cariri - URCA, Unidade Descentralizada de Iguatu - CE. Pesquisadora 
do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde. E-mail: mregilania_
enf@hotmail.com

mailto:fatimaantero@uol.com.br
mailto:isabelyf38@gmail.com
mailto:isabelyf38@gmail.com
mailto:marialuizasantos2013@gmail.com
mailto:marialuizasantos2013@gmail.com
mailto:mregilania_enf@hotmail.com
mailto:mregilania_enf@hotmail.com


443

SOBRE OS AUTORES

Maria Rosilene Cândido Moreira
Enfermeira. Especialista em Saúde da Família, Saúde Coletiva e Educação em Enfer-
magem. Mestre em Saúde Coletiva. Doutora em Biotecnologia. Docente da Univer-
sidade Federal do Cariri. E-mail: rosilene.moreira@ufca.edu.br 

Maria Vitória Ribeiro da Silva
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri- URCA. E-mail: 
vitorial234@hotmail.com

Marina Barros Wenes Vieira
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri,  Membro  do 
Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: mari-
nawenes@gmail.com  

Mayara Targino Tavares
Enfermeira pela pela Universidade Regional do Cariri  -  URCA. E-mail: maya-
raenf1@outlook.com

Mikaelle Ysis da Silva
Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri. Especia-
lista em Urgência e Emergência. Membro do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado 
e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: mikaelleysis02@gmail.com

Milena Silva Ferreira
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri - URCA, Unida-
de Descentralizada de Iguatu - CE. Integrante do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cui-
dado e Gestão em Saúde. E-mail: milenaleandro025@gmail.com

Morgana Vanessa da Silva Santos
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri. E-mail: morga-
nasilvasanto@gmail.com 

Moziane Mendonça de Araújo
Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará. Pesquisa-
dora do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN).  
E-mail: moziane@hotmail.com 

Nadja França Menezes
Mestre em Saúde da  Criança e do Adolescente - Universidade Estadual do Ceará 
(UFC). E-mail: nadjafmenezes@hotmail.com

mailto:rosilene.moreira@ufca.edu.br
mailto:marinawenes@gmail.com
mailto:marinawenes@gmail.com
mailto:mayaraenf1@outlook.com
mailto:mayaraenf1@outlook.com
mailto:mikaelleysis02@gmail.com
mailto:milenaleandro025@gmail.com
mailto:nadjafmenezes@hotmail.com


444

Entrelaces do SUS 

Nara Juliana Santos Araújo
Biomédica. Especialista Residente em Saúde Coletiva pela Universidade Regional do 
Cariri. Profissional Biomédica na Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, julia-
na_njsa@hotmail.com 

Natália Bastos Ferreira Tavares 
Enfermeira. Mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC. Pes-
quisadora do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN).

Patrícia Gomes Benevides
Psicóloga. Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual do Ceará - UECE. 
E- mail: patigbenevides@gmail.com

Patrícia Pereira Tavares de Alcântara
Enfermeira. Mestre em Desenvolvimento Sustentável, pela UFCA. Docente da Uni-
versidade Regional do Cariri. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuida-
do e Gestão em Saúde (GPCLIN). E-mail: enfermeira.tavares.81@gmail.com

Paula Renata Amorim Lessa Soares
Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará 
(UFC). Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Cea-
rá (UFC), Fortaleza - CE. E-mail: paularenatal@yahoo.com.br 

Petrúcya Frazão Lira 
Enfermeira. Mestre em Ciências da Educação pela Gama Filho. Enfermeira da Se-
cretaria Municipal da Saúde de Barbalha. E-mail: petrucyafrazao@hotmail.com

Priscila de Souza Aquino
Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará - UFC. 
Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará - 
UFC, Fortaleza - CE. E-mail: priscilapetenf@gmail.com

Rachel Cardoso de Almeida
Enfermeira. Mestranda em Enfermagem, pela URCA. Docente da Universidade Re-
gional do Cariri. Membro do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em 
Saúde (GPCLIN). E-mail: rachellcardosoo@gmail.com 

Rauana dos Santos Faustino
Enfermeira. Mestranda em Cuidados Clínicos em Saúde pela Universidade Estadual 
do Ceará - UECE. Membro estudante do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e 
Gestão em Saúde (GPCLIN/URCA). E-mail: rauanafaustino21@gmail.com 

mailto:enfermeira.tavares.81@gmail.com
mailto:priscilapetenf@gmail.com
mailto:rachellcardosoo@gmail.com


445

SOBRE OS AUTORES

Riani Joyce Neves Nóbrega
Enfermeira. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Esta-
dual do Ceará - UECE. Especialista em Saúde Coletiva; Docência na saúde; Pesqui-
sadora do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). 
E-mail: rianyjoyce@hotmail.com 

Roger Rodrigues da Silva
Graduando em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri - URCA. Inte-
grante do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN). 
E-mail: roger95silva@gmail.com

Sabrina Freitas Nunes
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri - URCA.  E-mail: sa-
brina2016acop@gmail.com

Samara Calixto Gomes
Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri - URCA. 
Coordenadora do projeto de extensão Educação em Saúde e Sexualidade. E-mail: sa-
maracalixto@hotmail.com 

Samyra Paula Lustoza Xavier
Enfermeira. Especialista em Emergência e Cuidados Intensivos. Mestre em Enfer-
magem. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde 
(GPCLIN).  E-mail: Samyralustoza@gmail.com

Tacyla Geyce Freire Muniz Januário
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri - URCA. Bolsista 
da liga das doenças negligenciadas (LIDONE). Membro do Grupo de Pesquisa em 
Saúde Coletiva (GRUPESC). E-mail: Tacyla_@hotmail.com

Teodoro Marcelino Da Silva
Graduando em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri.

Tiago Ribeiro dos Santos
Graduando em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri. E-mail: 
trstiago22@gmail.com

Vanderlânia Macêdo Coêlho Marques
Enfermeira. Mestranda em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza - UNI-
FOR. Membro do Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GP-
CLIN). E-mail: vanderlaniamcmarques@gmail.com

mailto:roger95silva@gmail.com
mailto:sabrina2016acop@gmail.com
mailto:sabrina2016acop@gmail.com
mailto:samaracalixto@hotmail.com
mailto:samaracalixto@hotmail.com
mailto:Samyralustoza@gmail.com
mailto:trstiago22@gmail.com
mailto:vanderlaniamcmarques@gmail.com


446

Entrelaces do SUS 

Vera Lucia Mendes de Paula Pessoa
Enfermeira. Doutora do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Es-
tadual do Ceará - UECE. E-mail: pessoa_vera@hotmail.com

Vinícius Rodrigues de Oliveira
Graduando em enfermagem pela Universidade Regional do Cariri. Email: vinicius-
rodriguesvro@gmail.com

Yanca Carolina da Silva Santos
Graduanda em Enfermagem pela Universidade Regional do Cariri.  Membro  do 
Grupo de Pesquisa - Clínica, Cuidado e Gestão em Saúde (GPCLIN)

mailto:pessoa_vera@hotmail.com
mailto:viniciusrodriguesvro@gmail.com
mailto:viniciusrodriguesvro@gmail.com




448

Entrelaces do SUS 

Este livro foi composto em fonte Minion Pro, impresso no formato 15 x 22 cm 
com 448 páginas e em e-book formato pdf.    

Dezembro de 2020.






	_Hlk38904480
	_30j0zll
	_Hlk35468292
	page33
	page34
	page35
	_4d34og8
	page37
	page38
	page39
	_Hlk530418208
	_Hlk34769897
	_Hlk30700541
	_Hlk4063870
	_Hlk19110270
	_Hlk525487932
	_Hlk19111815
	_Hlk32644873
	_1fob9te
	_3znysh7
	_2et92p0
	_tyjcwt
	_Hlk33287092
	_Hlk12092867
	_Hlk12092775
	_Hlk12092798
	_Hlk12092805
	_Hlk7337989
	_Hlk4162586
	_Hlk4162637
	_Hlk4162720
	_Hlk4162846
	_Hlk4162761
	_Hlk4162810
	_Hlk4162898
	_Hlk4162987
	_Hlk4163129
	_Hlk4163281
	_Hlk4313479
	_Hlk4163712

