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INTRODUÇÃO

Saúde em Família: saberes e práticas têm por referência os princípios e as

diretrizes da Atenção Básica no contexto da Estratégia Saúde da Família. Cada

capítulo apresenta aspectos operacionais da Atenção Básica e da Estratégia Saúde

da Família.

Os conteúdos apresentados estão fundamentados em discussões da equipe

multiprofissional, baseados em situações e problemas que demandam a identificação

de fatores que comprometem o equilíbrio saúde e doença.

Na elaboração do Projeto Terapêutico Singular (PTS), particularidades das

situações problema ou necessidade de saúde da pessoa, família, ou grupo são

consideradas. A clínica ampliada, o diagnóstico multiaxial orientado por discussões e

trocas de perspectivas entre os diversos profissionais permitiram identificar as raízes

dos problemas vivenciados por sujeitos, sujeitos no contexto da família e sujeitos no

contexto da comunidade. (BRASIL, 20071).

Pressupostos da promoção da saúde, intersetorialidade, do controle e

participação social são referências para a organização do trabalho das equipes no

contexto da Estratégia Saúde da Família.

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional

de Humanização. Humaniza SUS: documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4.ed.

Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007.
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Essa primeira edição do e-book Saúde em Família: saberes e práticas

propõe explorar novos recursos para a divulgação de conhecimentos, a forma

digital.

Os organizadores, assim como os autores se dedicaram em alinhar

pressupostos teóricos à prática em saúde da família, tanto na perspectiva do

trabalho das equipes nucleares de saúde da família, quanto da equipe

multiprofissional. Em razão dessas características, apresenta-se um cenário “município

Águas de Março” que embora fictício traz dados da realidade de um município real

escolhido aleatoriamente.

Os exemplos e casos apresentados foram construídos com base na vivência

de profissionais da saúde (assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos,

cirurgiões dentista, terapeutas ocupacionais, fisioterapeuta, nutricionista, educadores

físicos e outros) com o objetivo de apresentar cenários da prática no campo da

Saúde da Família. O e-book está organizado em nove partes, cada uma delas

contém um conjunto de conteúdos agrupados por nichos temáticos.

Venha!

Aproveite o que preparamos para você

Os autores,
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PARTE 1

SAÚDE EM FAMÍLIA:
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E 

MODELOS ASSISTENCIAIS



Ligia Maria Lima Silva
Carla Roberta Ferraz Rodrigues
Raquel Xavier de Souza Saito

Processo saúde e doença: 

cuidado centrado na pessoa
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A Revolução Científica

O Racionalismo do Século XVII teve, na filosofia e nas ciências, nomes ilustres

como Galileu, Francis Bacon, John Locke, Descartes, Hobbes e Newton, Esse

período contribuiu para a Revolução Científica ao atribuir ao método científico

(baseado na observação e na experimentação) referência e instrumento para

desvendar os segredos da natureza. Novas descobertas, feitas nesse período

acenderam a imaginação e a razão passou a disputar o lugar até então ocupado

pelo pensamento religioso.

Atribui-se aos conhecimentos gerados nesse período histórico (iluminismo), a

instalação de uma revolução no campo do conhecimento. Pressupostos teóricos

defendem que a relação qualitativa não deve constituir-se base para a produção do

conhecimento, logo, apenas o quantificável é confiável, portanto, “ciência”.

(OLIVEIRA; BERTOLOZZI; FONSECA, 2000).

No século XIX, no campo da saúde, Louis Pasteur, teórico positivista foi um dos

grandes representantes da ciência moderna. Louis Pasteur orientado por hipóteses

levantadas há séculos de que doenças eram causadas por microrganismos, vírus,

bactérias e parasitos, apresenta sua teoria germinal das enfermidades e confirma a

ideia de que a doença tem sua causa num microrganismo com grande capacidade

de propagar-se entre as pessoas.

Pasteur descobriu uma série de bactérias, como o estafilococo, o

estreptococo, o pneumococo, depois o método de atenuação da virulência dos

germes e, com base nesses conhecimentos criou diversas vacinas. Nascia a

imunologia. (ACKERKNECHT, 1982). Descobriu a vida sem oxigênio e a teoria de que

é possível prevenir as infecções por meio da imunologia e da aplicação de técnicas

assépticas. (SILVA JUNIOR, 2006).

De acordo com Pasteur deve-se identificar o micróbio causador de cada

doença para se descobrir um modo de combatê-lo.

Ancorado na teoria germinal, no ano de 1871, Pasteur insistiu para que

todos os médicos dos hospitais militares passassem a adotar técnicas assépticas em

todos os procedimentos médicos. Essa descoberta revolucionou as práticas em

cirurgia e obstetrícia.
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As práticas

fundamentadas por essa teoria

contribuíram para a transição

epidemiológica e, doenças

infectocontagiosas e parasitárias

cederam lugar as doenças crônicas

não transmissíveis, figura 2 (DCNT

Os conhecimentos

produzidos por Pasteur colaboraram

para avanços importantes no

controle das doenças. O uso de

antibióticos e vacinas impactam

positivamente nos indicadores de

mortalidade em todos os ciclos de

vida até os dias de hoje figura 2

(SANTOS, 1988).

Na Estratégia Saúde da

Família esses conhecimentos

contribuem para o diagnóstico e

manejo das principais doenças

infectocontagiosas e subsidia

avaliações do perfil epidemiológico.

Figura 1 – Louis Pasteur.

Figura 2 – Transição Epidemiológica

Fonte: C:\Users\rafia\OneDrive\Imagens\transição epidemiológica.jpg

file:///C:/Users/rafia/OneDrive/Imagens/transição epidemiológica.jpg
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Atenção, uma única teoria não pode explicar ou apreender todos os determinantes

do equilíbrio saúde e doença. Situações em que se observa alta incidência de

doenças infectocontagiosas e parasitárias considera-se alta vulnerabilidade social e

programática e nesse caso, o referencial teórico da determinação social da saúde

deve ser considerado. A relação entre referenciais teóricos e modelos assistenciais

permite visualizar a transição entre risco e vulnerabilidade, figura 3. Cada teoria

forjou modelos de formação e assistenciais que impactaram diretamente em

indicadores de saúde e nas formas de atenção, figura 3.

A questão central sob a qual se propõe reflexões relacionadas a esse

capítulo são: Embora esses conhecimentos teóricos se apresentem de extrema

relevância qual é, de fato, nossa posição diante daquele que passa pelo

desequilíbrio saúde e doença?

Figura 3 – teorias e modelos assistenciais

Certamente não há uma única posição, no entanto, defende-se que, em todos

os atendimentos, apesar do conhecimento e responsabilidade técnica, estar no lugar

daquele a quem se atende e, nesse lugar, estar disposto a doação da “atenção

humanizada” resultará em motivação “motivo para ação” que mobilizara a busca de

conhecimento e de recursos para a elaboração de projetos terapêuticos e de saúde

mais resolutivos sob várias perspectivas. Ou seja, humanidades e intencionalidades

que mobilizarão recursos e tenderão ao apoio para o restabelecimento ou

manutenção do equilíbrio saúde e doença.

Digamos que esse seja um pressuposto básico do cuidado centrado na pessoa
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O trabalho na Estratégia Saúde da Família, em razão de suas diretrizes

operacionais (territorialização, cadastramento da população, coordenação do
cuidado, longitudinalidade da atenção, o próprio cuidado centrado na pessoa, o
controle e participação social) favorece a superação de barreiras que podem
enfraquecer a relação entre o profissional – pessoa. Conhecer pessoas, famílias e
comunidade numa perspectiva longitudinal traduz potencia no cuidado centrado na
pessoa.

Dado enquanto diretriz da Atenção Primária à Saúde, o cuidado centrado
na pessoas envolve:

“o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada,
que auxilie as pessoas a desenvolverem os conhecimentos,
aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e
tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado
de saúde de forma mais efetiva. O cuidado é construído com as
pessoas, de acordo com suas necessidades e potencialidades na
busca de uma vida independente e plena. A família, a
comunidade e outras formas de coletividade são elementos
relevantes, muitas vezes condicionantes ou determinantes na vida
das pessoas e, por consequência, no cuidado.” (BRASIL, 2017 Art.
3º)

Em muitas situações, a pessoa que busca atenção não tem consciência do
conjunto de fatores que predispõem ao desequilíbrio saúde e doença. Noutros casos,
apesar do reconhecimento, os recursos para o enfrentamento dessas situações de
risco e vulnerabilidades se mostram insuficientes o que induz a passividade ou
negação como melhor posição. Decorre dessa realidade dificuldade de adesão ao
plano terapêutico ou de saúde proposto. Noutra perspectiva, a dos trabalhadores, o
tempo de atendimento muitas vezes não é o suficiente para apreensão do conjunto
de fatores relacionados ao desequilíbrio saúde e doença, além disso, a
desproporção entre demanda e recursos, a falta de capacitação são ruídos que
interferem e comprometem o atendimento e precisam ser superadas quando se
propõe ao cuidado centrado na pessoa. Como superar essas dificuldades?

Cada pessoa apresenta necessidades singulares e o profissional da saúde
deve desenvolver habilidades para perceber nuances presentes no atendimento que
possibilitem detectar a maior ou menor necessidade, risco ou vulnerabilidade. Por
exemplo, de 20 pessoas atendidas, uma ou duas pode demandar um arsenal maior
de recursos ou atenção e, nesses casos, o atendimento personalizado pode
representar vida ou morte para aquele que busca o serviço. Ou seja, dada a
realidade imposta, no que se refere a número de atendimentos o planejamento da
atenção de acordo com a necessidade individual deve ser rapidamente estruturado
mentalmente por quem atende. Essa é uma habilidade construída ao longo da
prática, mas que também depende do planejamento de agendas que se mostrem
embasadas pelo perfil da população adscrita ao território.
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Considerando-se ainda as habilidades, a capacidade de perceber o

momento de se envolver outro membro da equipe na construção do projeto

terapêutico ou de saúde é fundamental. Reconhecimento que na maioria das

situações amplia acesso e favorece ao restabelecimento do equilíbrio saúde e

doença. Outra perspectiva a ser considerada nesse processo é a interpretação de

saúde e doença em que, o que representa doença para um pode não o sê-lo para o

outro. Em muitas situações o profissional da saúde se vê frente a um grave problema

de saúde, por exemplo uma hiperglicemia e a pessoa não considera em nenhum

momento a gravidade da situação tampouco a condição de doente e nesse caso a

questão é: o que é normal e o que é patológico?

NORMAL E PATOLÓGICO

Georges Canguilhem. Filosofo e médico Frances contemporâneo, nascido em

Castelnauday, em 1904 desempenhou um importante papel na etapa inicial de

construção da Saúde Coletiva no Brasil. Quebrou dogmas cientificamente

endossados pela biologia e pela medicina sobre a normalidade e patologia. Para

Canguilhem o conceito de normal será sempre um conceito normativo e filosófico. Um

objeto ou fato normal se caracteriza por ser tomado como ponto de referência em

relação ao objeto ou fatos ainda a espera de serem classificados como tal.

Cada indivíduo tem a sua própria concepção do que seria normal e

patológico para si. Cada pessoa difere um do outro devido as suas experiências,

visões de mundo e crenças arraigadas. O que é importante para um não

necessariamente é importante para o outro.

De acordo com Canguilhem (1978) não foi por acaso que a palavra normal,

derivada do nomos grego e do latino (cujo significado é lei), surgiu no século XVIII,

em 1759, significando aquilo que não se inclina nem para a direita, nem para a

esquerda, e que se conserva num justo meio-termo.

Enquanto o patológico implica em fatos, sentimento direto e concreto de

sofrimento e impotência. Sentimento de vida contrariado. O patológico não é a

ausência de normas, mas a presença de outras normas vitalmente inferiores que

possibilita o indivíduo viver um modo de vida inferior. Permitido aos indivíduos

sadios. A rigor o patológico é o contrário vital do sadio.

Na contramão de verdades absolutas da medicina positivista, para

Canguilhem o patológico não é apenas uma variação quantitativa do normal. Ao

contraria disso, implica uma infinitude de possibilidades fisiológicas e contextuais da

vida. Diante de tais aspectos, não se deve anular a diversidade entre esses

extremos. (SILVA, et al. 2010).
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O cuidado centrado na pessoa se efetiva por meio do estabelecimento de
relações de parceria e não em embate de saberes. Para isso, os serviços e os
profissionais devem estar abertos para ofertar ajuda, cuidado e atenção. A doença
como fenômeno, na maioria das situações, difere daquele que a observa e daquele
que a vivência, quadro 1.

Quadro 1 - DOENÇA VERSUS ADOECIMENTO

A relação profissional de saúde/paciente ancora-se no significado do
conceito de saúde e doença que em geral é diferente para ambos. O equilíbrio se
estabelece na medida em que a subjetividade em estar, olhar, analisar, relacionar,
construir, intervir, e posicionar na realidade, lugar e cenário em que está inserido
naquele momento é considerada.

CUIDADO CENTRADO NA PESSOA

Pressupõe olhar integral para as reais necessidades relacionadas à
saúde ou a doença. O planejamento da atenção deve, portanto, considerar as
necessidades, circunstâncias e as preferências da pessoa que a recebe. Assegurar
atenção nessa perspectiva pressupõe empatia pelo próximo que reflete no seu
posicionamento diante de cada pessoa. (RIBEIRO, 2008)

Algumas dicas:

Apoie as pessoas a reconhecerem e desenvolverem conhecimentos
necessários, aptidões e competências para alcançarem uma vida independente;

Seja parceiro nesta caminhada busque entender o que é importante
para cada pessoa;

Incentive a pessoa a tomar decisões sobre seu cuidado, identifique seu
estado atual e o ajude a atingir suas metas;

Amplie sua visão de modo a perceber o todo, descontrua verdades
absolutas em relação a doença ou sintomas, mas que isso, considere sua prática
como oportunidade de aprender e superar um desafio a cada atendimento, isso
resulta em saúde mental e motiva a prática da verdadeira medicina e prática em
saúde. Abandone o olhar fragmentado, isso significa romper, na maioria das
situações, as suas barreiras
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Considerações finais

O cuidado centrado na pessoa

promove melhorias nos serviços de

saúde e resulta em bem-estar do

indivíduo. Este cuidado se mostra

intimamente relacionado a

humanização.

Os preceitos apresentados destacam

diferentes perspectivas na

compreensão e interpretação do

desequilíbrio saúde e doença para

usuários e profissionais.

O profissional da área da saúde,

independentemente da sua área de

formação, agrega na vida das

pessoas e pode impactar

positivamente na forma em que a

pessoa vivencia o processo saúde e

doença. A interação com o outro, o

encontro, existe quando propõe

capacitar a pessoa a descobrir ou a

encontrar a si mesmo, tudo isso está

intimamente ligado ao processo

técnico que também existe e é

inerente ao cuidado e a atenção em

saúde.
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Leavell e Clark (1976) são pesquisadores contemporâneos. Sua teoria da
História Natural da Doença mobilizou a configuração de modelos assistenciais
voltados à prevenção das doenças. Esse referencial teórico supera a visão unicausal,
apresentada por Louis Pasteur, em que se analisa a doença por uma única
perspectiva, a do agente infeccioso e propõe que o processo saúde e doença deve
ser analisado sob a ótica da tríade ecológica em que interagem num determinado

ambiente e num ciclo temporal agente, hospedeiro e ambiente. figura 1.

Figura 1 – A tríade ecológico da História Natural da Doença 

Fonte:https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2996943/mod_resource/content/1/Cassia%20HND
%20Aula%201.pdf 

Compreender a interação desses fatores permite ao profissional de saúde

antecipar ações que visem ao fortalecimento do hospedeiro para enfrentar possíveis

agressões ou alterações, controlar a salubridade do ambiente de modo a controlar

agentes e vetores, além de criar ambientes saudáveis e sustentáveis e, por fim dispor

de arsenal para combate ao agente. Desse modo, prevenção caracteriza-se como

“ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural da doença a fim de

tornar improvável o progresso posterior da doença”. Já promoção da saúde

define-se, tradicionalmente de maneira bem mais ampla que prevenção, pois se

refere a medidas que "não se dirigem a uma determinada doença ou desordem,

mas servem para aumentar a saúde e o bem-estar gerais" (LEAVELL & CLARCK,

1976: 19 apud CZERESNIA,2003).

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2996943/mod_resource/content/1/Cassia%20HND%20Aula%201
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Esse modelo teórico traz evidências da multicausalidade na determinação da

doença, figura 1. Relações com a força do estímulo patológico, extensão do

processo patológico e regressão do processo patológico passam a ser analisados

numa perspectiva temporal. A depender da capacidade patológica, o indivíduo

poderá ou não desenvolver a doença. Conhecer a História Natural da Doença

permite estabelecer ações de prevenção em diferentes níveis: primário, secundário e

terciário. Cada fase da evolução da doença pode ser controlada com base na

interrupção de sua cadeia evolutiva.

Leavel e Clark (1976) apresenta possibilidade de se identificar fases de

doenças caracterizadas como: período pré-patogênese, período de patogênese e

período de incapacidade residual ou regressão do processo patogênico. Referencial

que pode nortear ações para o controle de doenças biológicas, sociais e mentais,

figura 2.

Atenção: Além do controle das doenças infectocontagiosas, esse referencial pode

ancorar discussões da equipe para o controle de situações como: violência, uso de

álcool e outras drogas etc. Na maioria das situações, todos esses agravos estão

relacionados com situações previsíveis que envolvem, exclusão social, dificuldade de

acesso a bens e serviços essenciais e a vulnerabilidades familiares. Nesses casos, a

promoção da saúde é a base para a elaboração dos projetos de Saúde no

território.
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As fases de evolução de uma doença segundo Leavell e Clark são:

Período pré-patogênese - momento em que poderá haver evolução da

doença a partir das inter-relações dinâmicas, que envolvem, de um lado, os

condicionantes sociais e ambientais e, do outro, os fatores próprios do suscetível, até

que se chegue a uma configuração favorável à instalação da doença. Nesse

período, as medidas que podem impedir a evolução da cadeia estão relacionadas

a rastreio (screening), tipo teste do pezinho, os exames periódicos de saúde e a

procura de casos, por agentes da vigilância epidemiológica, entre indivíduos que

mantiveram contato com portadores de doenças transmissíveis.

O período de patogênese - relacionado ao início das primeiras ações dos

agentes patogênicos na pessoa infectada. Nesse período tem início as perturbações

bioquímicas em nível celular em sua forma e função, evoluindo para defeitos

permanentes, cronicidade, morte ou cura. As medidas preventivas são denominadas

atenção secundária e correspondem ao diagnóstico precoce e tratamento adequado

para interromper o processo mórbido e evitar futuras complicações e sequelas.

(ALMEIDA FILHO, 2004).

O período de incapacidade residual ou regressão do processo patogênico -

Nessa fase ocorre a readaptação do indivíduo ao meio ambiente. A adaptação às

sequelas produzidas pela doença, controle (estabilização) das manifestações clínicas

das doenças crônicas. Figuras 3 .

Programas existentes no sistema único de Saúde, tais como o Melhor em

Casa, equipe de reabilitação que compõem a equipe multiprofissional da Atenção

Primária à Saúde, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional educador físico, assistentes

sociais, psicólogos, cirurgiões dentistas, deveriam posicionar-se ativamente

referencias no diagnóstico do território de modo a contribuir no diagnóstico do

perfil da população adscrita e nos casos de incapacidade propor planos de

seguimento adequados aos perfis de necessidades., figura 3.

Figura 3 – Processo de Reabilitação 

Relatório mundial sobre a deficiência / World Health Organization, The World Bank ; tradução 

Lexicus Serviços Lingüísticos. - São Paulo: SEDPcD, 2012. 334 p.
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Esses reconhecimentos, no contexto da Estratégia Saúde da Família norteará

o planejamento das ações de prevenção primária, secundaria e terciária com vistas

a quebra da cadeia de transmissão ou evolução da doença ou agravo, exemplo

quadro 1.

Pré-patogênica - oportunidade de prevenção dos agravos, o conhecimento da

etiologia, indica melhores caminhos para a prevenção; Fase patogênica - permite

adotar critérios para diagnósticos e tratamento; e Fase residual - Consiste no

cuidado de sujeitos com sequelas de doenças ou acidentes, visando a recuperação

ou a manutenção em equilíbrio funcional. Quadro 1.

Quadro 1 - Fases evolutivas e conjunto de ações propostos com vistas a prevenção I,

II e III, segundo Leavel e Clarck, 1976

Fonte: (ACKERKNECHT, 1982)

É importante exercitar o conhecimento da História Natural das Doenças de

maior prevalência no território. Equipes devem analisar determinantes das doenças

infecciosas, Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) e as sociais, tais como

violência, drogadição etc. para tanto deve estabelecer um conjunto de ações

conforme proposto no quadro 2.
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Quadro 1- níveis de prevenção e respectivos conjuntos de ações segundo

referencial teórico de Leavel e Clarck, 1976

Profissionais do Programa Saúde da Família ao tratar da prevenção

primária, promoção da saúde, ações de governo ou de Estado como implantação de

redes de saneamento básico, construção de escolas, melhora de transportes coletivos

etc. devem ser referência para a mobilizações dos Agentes Comunitários de Saúde

em conjunto com a população e Conselho Gestor de Saúde.

Veja o exemplo da hipertensão arterial sistêmica, doença altamente

prevalente que deve receber atenção da equipe para seu diagnóstico e controle.

Nesse caso, no período de pré – patogênese estão as medidas de proteção

específica tais como: alimentar-se bem, fazer exercícios, não fumar etc. Ações que

podem evitar ou postergar que grande parcela da população adscrita desenvolva

a doença precocemente. As ações secundárias concentram-se no diagnóstico precoce

e tratamento adequado, enquanto as ações terciárias concentram-se em evitar

lesões de órgãos alvo (rins, olhos, cérebro etc.), quadro 3.

Prevenção Primária Prevenção secundária Prevenção 

terciária 

Promoção da Saúde 

Educação sanitária

Bom padrão de 

nutrição

Atenção ao 

desenvolvimento da 

personalidade

Moradia adequada 

Lazer

Trabalho

Aconselhamento 

matrimonial

Educação sexual, 

genética 

Exames seletivos 

periódicos 

Proteção Específica

Imunização

Higiene pessoal

Saneamento do 

ambiente

Proteção contra 

riscos ocupacionais

Proteção contra 

acidentes

Uso de alimentos 

específicos

Proteção contra 

substâncias 

cancerígenas

Evitar alergênicos 

Diagnóstico e 

tratamento precoce

Medidas individuais e 

coletivas para 

descoberta de casos

Pesquisa de triagem e 

exames seletivos

Objetivos: 

Curar e evitar o 

processo de doença

Evitar a propagação 

de doenças 

contagiosas

Evitar complicações e 

sequelas

Encurtar o período de 

invalidez

Limitação da 

invalidez

Tratamento 

adequado para 

interromper o 

processo mórbido 

e evitar futuras 

complicações e 

sequelas 

Provisão de 

meios para 

limitar a 

invalidez e evitar 

a morte

Reabilitação

Acesso a serviços 

hospitalares e 

comunitários a fim de 

possibilitar a máxima 

utilização das 

capacidades restantes 

Educação do público 

e indústria para 

empregar e 

readaptar 

Emprego adequado

Terapia ocupacional 

Acesso a asilos  
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Quadro 3- Níveis de prevenção e controle da Hipertensão Arterial sistêmica
segundo referencial teórico de Leavel e Clark

O planejamento das ações com base nesse referencial teórico permite as
equipes de saúde estratificar riscos, priorizar recursos e qualificar a atenção de
acordo com o perfil de necessidades dos diferentes grupos.

Quadro 3 – História Natural da Hipertensão Arterial Sistêmica versus ações de prevenção para cada 
fase evolutiva da doença. 

Período pré-patogênese 
Ações Prevenção Primária 

Período de patogênese 
Ações Prevenção Secundária 

Regressão do 
processo 

patogênico 
açõesPrevenção 

Terciária 

Promoção 
da Saúde 

Prevenção 
específica  

Diagnóstico e 
tratamento precoce 

Limitação da 
invalidez 

Lazer, 
trabalho, 

renda, 
habitação, 

transporte, 
educação e 

acesso aos 
serviços 
essenciais; 

etc.  
 

- Identificar 
pessoas com 

fatores de risco;  
- Dispor ações de: 

educação em 
Saúde visando 

alimentação de 
qualidade;  
- Promover 

incentivar práticas 
de atividade física; 

Sistematizar 
acompanhamento 

conforme 
classificação da 

hipertensão; 

- Busca ativa de casos na 
comunidade; 

Diagnóstico e tratamento 
precoce; 

- Monitoramento da 
adesão ao tratamento da 

hipertensão com vistas a 
evitar lesões de órgãos 
alvo; 

- Controle dos níveis 
pressóricos;  

- Controle lipídico; 
- Manutenção da dieta 

adequada; 
- Atividade física; etc. 

- Sistematizar 
acompanhamento 
conforme classificação da 

hipertensão; 

- Tratamento 
para evitar 

complicações e 
morte; 

Sistematizar 
acompanhament

o conforme 
classificação da 
hipertensão; 

- Monitoramento da 
adesão ao 

tratamento; 
- Reabilitação; 

-Readaptação às 
deficiências; 

- Controle lipídico; 
- Manutenção da 
dieta adequada; 

etc. 
- Sistematizar 

acompanhamento 
conforme 

classificação da 
hipertensão; 
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Considerações finais

A História natural das doenças

distingui três fases de evolução das

doenças, associadas a distintos níveis

de prevenção. Relações como a

força do estímulo patológico,

extensão do processo patológico e

regressão do processo patológico

passam a ser analisados numa

perspectiva temporal.

Esse conhecimento é essencial para

que as equipes possam deslocar o

foco da prevenção secundária e

terciária e passem a valorizar a

prevenção primária também, tanto

no que se refere a promoção da

saúde, quanto a prevenção

específica. É comum que o foco se

mantenha no modelo biomédico, no

qual o indivíduo primeiro deve

adoecer, exemplo a hipertensão e

diabetes para que possam ser

incluídos em grupos de prioridade e,

apenas a partir daí, passem a ser

acompanhados regularmente pelas

equipes. Realidade que precisa ser

modificada.



30

REFERENCIAS 

ACKERKNECHT, E.H. A Short History Of Medicine. Baltimore, The Johns Hopkins University
Press, 1982.

ALMEIDA FILHO, N. A Clínica e a Epidemiologia. Salvador: Rio de Janeiro: APCE/Abrasco,
1992

Czeresnia. Dina. Saúde Pública: diferença entre prevenção e promoção. In: Czeresnia D,
Freitas CM (org.). Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Ed.
Fiocruz, 2003. p.39-53.

LEAVELL Hugh R.; CLARK, Edwin G. Medicina Preventiva. SP, McGraw-Hill do Brasil, RJ
FENAME, 1978

SCHRAMM, Joyce Mendes de Andrade et al . Transição epidemiológica e o estudo de
carga de doença no Brasil. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 9, n. 4, p. 897-908,
Dec. 2004 . Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232004000400011&lng=en&nrm=iso>. access on 23 Apr. 2020.
https://doi.org/10.1590/S1413-81232004000400011.



Vanessa Fernandes de Jesus
Carla Roberta Ferraz Rodrigues
Raquel Xavier de Souza Saito

Determinação Social da 

Saúde: Saúde em Família 



32

A teoria da determinação social foi fundamental para a ampliação de
políticas públicas no Brasil. Reconhece-se que, sem educação, habitação, transporte,
trabalho e renda, acesso a bens e aos serviços essenciais não há saúde tampouco
desenvolvimento do país.

Laurell (1982), fundamentada pela teoria do Materialismo Histórico e
Dialético defende o caráter histórico e social da doença. Essa teoria defendida por
Karl Marx (1818- 1883) e Hegel (1770-1831) traz reflexões sobre o processo
saúde e doença numa perspectiva de determinação social. Segundo Laurell a
natureza social da doença não se evidencia somente a partir do caso clínico, mas no
modo característico de adoecer e morrer nos grupos humanos. Laurell afirma que:

“A melhor forma de comprovar empiricamente o caráter histórico
da doença não é conferida pelo estudo de suas características nos
indivíduos, mas sim quanto ao processo que ocorre na coletividade
humana. [...] Ainda que provavelmente a “história natural" da
tuberculose, por exemplo, seja diferente, hoje, do que era há cem
anos, não é nos estudos dos tuberculosos que vamos apreender
melhor o caráter social da doença, porém nos perfis patológicos
que os grupos sociais apresentem.” (LAURELL, 1982 p. 3).

Para Laurell é inegável a contribuição da concepção biológica da doença.

Essas teorias e concepções geraram conhecimentos e impulsionaram durante uma
longa etapa práticas e ações para tratamento e controle das doenças. Entretanto,
evidências mostram limitações dessa concepção e das práticas que sustenta. A
doença, de acordo com a autora tem relação direta com o processo social.

Os fundamentos, sob os quais Laurell analisa o processo saúde e doença,
são ampliados, pois consideram a importância de políticas públicas voltadas à
manutenção da saúde como essenciais. Decorre desse movimento a defesa da
promoção da saúde e a ampliação do conjunto de determinantes de seu
desequilíbrio. Estratégias de promoção enfatizam a transformação das condições
de vida e de trabalho. As ações se ampliam para além do setor saúde, para
espaços intersetoriais.

Pressupostos dessa teoria foram sendo incorporadas ao sistema de saúde e
geraram modelos assistências. Por exemplo, as teorias de Pasteur e Claude Bernard
configuram modelos assistenciais focados na medicina curativista, hospitalocêntrico
e centrado em procedimentos e intervenções médicas. Já a teoria da História
Natural da Doença, segue a tendência de modelos assistências preventistas, os
espaços de atuação são os centros de saúde. Essa teoria também fortalece ações de
vigilância da saúde impulsionando um modelo campanhista.

Já a teoria de Karl Marx defendida por Laurell colabora para incorporação
de ações de promoção da saúde, o que representa um avanço, visto que, até esse
momento predomina como objeto das ações dos profissionais de saúde a assistência
a pessoa doente, ou seja, a doença.
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A configuração de modelos assistenciais segundo Silva Junior (2006 p. 19)

tem relação direta com "a concepção de medicina que determina um modo de

organizar serviços e de prestar assistência [...] um substrato filosófico que determina

os saberes e as práticas da medicina". Com base nesse conceito e no conjunto de

teorias exploradas é possível afirmar que cada época com suas diferentes

tecnologias direcionam as intervenções no processo saúde-doença. da determinação

social foi fundamental para a ampliação de políticas públicas no Brasil. Reconhece-

se que, sem educação, habitação, transporte, trabalho e renda, acesso a bens e aos

serviços essenciais não há saúde tampouco desenvolvimento do país.

No diagnóstico de saúde, as equipes de saúde da família devem estabelecer

relações entre vulnerabilidades e desequilíbrio saúde e doença. (AYRES, 2002) O

enfrentamento das iniquidades passa, portanto, por mobilizações no sentido de criar

ambientes saudáveis, figura 1 e, nisso se inclui: segurança de crianças e a relação

entre a proporção escolas e creches; acesso das pessoas a trabalho e renda,

criação de espaços de lazer, habitação e transporte de qualidade e acesso a bens

e serviços essenciais. (BUSS, 2000; BUSS, PELLEGRINI FILHO, 2007)

Figura 1: Determinantes sociais: modelo de Dahlgren e Whitehead Fonte: BUSS, PELLEGRINI FILHO,

2007

Para qualificar a atenção, a agenda de compromissos do Ministério da

Saúde busca imprimir prioridade de atenção a grupos e seguimentos em situação de

maior risco e vulnerabilidade. Para tanto, a relação entre promoção da saúde e

determinantes sociais é essencial.
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Dados do cadastro individual e familiar possibilitarão diagnóstico,

monitoramento e intervenções para uma série de problemas de saúde prevalentes

num determinado território.

A cartografia ou mapeamento do

território; cadastramento das

famílias, (saiba mais clicando ao

lado nas fichas de cadastramento

individual e familiar); acolhimento,

consultas (médica, odontológica e

de enfermagem etc.) ancoradas

numa percepção ampliada do

processo saúde e doença

permitirão projetos terapêuticos

mais adequados aos perfis de

necessidades.

Figura 2 – Diagnóstico a partir do cadastramento
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A Unidade de Saúde e a equipe de saúde da família são pontos estratégicos
e porta de entrada no sistema de saúde. A organização dos processos de trabalho,
nesse nível de atenção, visa garantir a universalidade do acesso, a integralidade da
atenção e a equidade na utilização das redes de atenção.

Como fazer isso efetivamente sem que o diagnóstico de risco e
vulnerabilidade da população seja de domínio da equipe?

Como fazer isso mantendo foco num modelo assistencial curativista?

Como fazer isso, sem integrar a equipe e envolver a comunidade no
processo?

De acordo com Silva Junior (2006), os modelos assistenciais estão
diretamente relacionados com a concepção de medicina que determina um modo de
organizar serviços e de prestar assistência. Com base nesse conceito e no conjunto
de teorias exploradas é possível afirmar que cada época com suas diferentes
tecnologias direcionam as intervenções que visam ao equilíbrio do Processo Saúde-
Doença.

Equipes tem o desafio de tornarem-se equipes e, com base em diagnósticos
de saúde mais bem elaborados, baseados em referências teóricas e no perfil de
necessidades das pessoas, famílias e comunidades elaborarem Projetos de Saúde no
Território e Projetos Terapêuticos Singulares adequados a cada realidade. No
referencial teórico da Determinação Social da Saúde as desigualdades sociais são
parâmetros importantes para as equipes e devem ser consideradas para que se
diminua as iniquidades. Por exemplo, a redução da mortalidade infantil, de mulheres
e jovens passa necessariamente pela garantia do acesso a bens e serviços essenciais
e nisso se inclui um conjunto de determinantes, exemplo, figura 3.

Fonte:
https://cdn.pixabay.com/phot
o/2012/07/31/18/10/tree-
53501_960_720.jpg
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Evidências comprovam que adolescentes filhos de mulheres com até um ano

de escolaridade têm uma probabilidade 23 vezes maior de chegar analfabeto à

adolescência, se comparado com os filhos de mulheres com 11 anos ou mais de

estudo. Há muito se reconhece que os principais determinantes dessas iniquidades

estão relacionados às formas como se organiza a vida social. (BUSS, PELLEGRINI

FILHO, 2006)

Muitas Políticas e Programas foram criados no Brasil para que se pudesse

garantir atenção integral a diversos seguimentos. Do final de década de 70, início

da Reforma Sanitária no Brasil, quando se propunha a criação de um sistema de

saúde com acesso universal orientado por princípios da equidade e integralidade

até os dias atuais, um dos grandes desafios é assegurar competências para que

profissionais e gestores possam planejar e dispor ações de atenção ampliadas.
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Considerações finais:

O reconhecimento da Determinação

Social da Saúde permite propor um

conjunto de ações de promoção da

saúde. Identificada como prevenção

primária, muitas vezes é confundida

com a prevenção referente à

proteção específica (vacinação, por

exemplo). No entanto, corresponde a

medidas gerais, educativas, que

objetivam melhorar a resistência e o

bem-estar geral dos indivíduos

(comportamentos alimentares,

exercício físico e repouso, contenção

de estresse, não ingestão de drogas

ou de tabaco). Também diz respeito

a ações de orientação para

cuidados com o ambiente, para que

esse não favoreça o

desenvolvimento de agentes

etiológicos.

As principais correntes

teóricas do conhecimento em saúde

têm por objetivo fundamentar

práticas e em decorrência contribuir

para a configuração de modelos

assistenciais mais amplos e

resolutivos (SILVA JUNIOR, 2006).
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Agora que já possuímos conhecimentos de base para o planejamento da

atenção numa perspectiva ampliada, nosso convite é para que entendamos como

operacionalizar todo esse conhecimento na Atenção Primária à Saúde. Para tanto,

princípios e diretrizes devem ser compreendidos para que processos de trabalho se

mostrem alinhados as responsabilidades esse nível de atenção.

A “Atenção Primária em Saúde" foi definida pela Organização Mundial da

Saúde em 12/09/1978 como modelo assistencial com potencial para atingir em

todos os países um nível de bem-estar físico, mental e social dos indivíduos e das

comunidades sua definição:

“Atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos,

cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados

universalmente acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios

aceitáveis para eles e a um custo que tanto a comunidade como o país

possa arcar em cada estágio de seu desenvolvimento, um espírito de

autoconfiança e autodeterminação. É parte integral do sistema de saúde do

país, do qual é função central, sendo o enfoque principal do

desenvolvimento social e econômico global da comunidade. É o primeiro

nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema

nacional de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do

local onde as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento

de um processo de atenção continuada à saúde. (Declaração de Alma-Ata,

1978 apud, Starfield, 2002).

Barbara Starfield é uma das principais referências, no Brasil e no mundo,

quando se trata da Atenção Primária à Saúde. Starfield (2002) com base em

estudos da Atenção Primária em diversos países e ancorada em evidências defende

que sistemas de saúde estruturados a partir da Atenção Primária apresenta maior

resolutividade. Entre os resultados de seus estudos afirma: para que a Atenção

Primária alcance todo o seu potencial de atenção e resolutividade deve estar

ancorada em atributos essenciais e derivados, figura 1.
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Criado em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF) tem como diferencial o
trabalho em equipe multiprofissional com responsabilidade sanitária por uma
população adscrita a um território de abrangência de uma Unidade de Saúde da
Família. Os atributos apresentados por Starfield (2002) podem ser observados e
compõem o conjunto de diretrizes operacionais das equipes.

Atributo da Atenção Primária à Saúde

Atributos essenciais: primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e
coordenação.

Atributos derivados: orientação familiar, orientação comunitária e cultural.

O primeiro contato - Implica acessibilidade e o uso de serviços para cada novo
problema ou novo episódio de um problema para os quais se procura atenção à
saúde.

A Longitudinalidade - Existência do aporte regular de cuidados pela equipe de
saúde e seu uso consistente ao longo do tempo, num ambiente de relação mútua e
humanizada entre equipe de saúde, indivíduos e famílias.

A integralidade - Prestação, pela equipe de saúde, de um conjunto de serviços que
atendam às necessidades mais comuns da população adscrita, a responsabilização
pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento
adequado dos problemas biológicos, psicológicos e sociais que causam as doenças.

A coordenação - Capacidade de garantir a continuidade da atenção, através da
equipe de saúde ou dos prontuários clínicos, com o reconhecimento dos problemas
que requerem seguimento constante. Atributos derivados: orientação familiar,
orientação comunitária e cultural.

Orientação familiar - Considerar a família como o sujeito da atenção, o que exige
uma interação da equipe de saúde com esta unidade social e o conhecimento
integral de seus problemas de saúde.

Orientação comunitária e cultural - Reconhecimento das necessidades familiares em
função do contexto econômico, social e cultural em que vivem, o que exige uma
análise situacional das necessidades de saúde das famílias na perspectiva da saúde
coletiva.

As Unidades de Saúde da Família (USF) caracterizam-se como unidade
ambulatorial de saúde pública destinada e realizar assistência contínua nas
especialidades básicas. Esses serviços devem dispor um conjunto de ações de saúde
individuais, familiares e coletivas e estão ancorados no conjunto de atributos
apresentados por Starfield (2002) (BRASIL, 2017)

Dos critérios para a construção de uma unidade de saúde da família
considera-se que seja o mais próximo de onde as pessoas vivem e trabalham
constituindo-se dessa forma no primeiro contato da população com o sistema de
saúde. As Unidades de Saúde da Família devem assegurar resolubilidade das
demandas dentro de seu contexto, de acordo com seu aporte tecnológico
considerando os determinantes e condicionantes de saúde (VASCONCELOS, 2018).
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Na Política Nacional da Atenção Básica de 2017 os processos de trabalho

devem ter como características a prática do cuidado familiar ampliado, efetivada

por meio do conhecimento da estrutura e funcionalidade familiar, visam propor

intervenções que influenciem a manutenção da saúde dos indivíduos, das famílias e

da comunidade, condicionalidades diretamente relacionadas aos atributos, figura 1.

(CAMPOS; GARCIA, 2007)

A Estratégia Saúde da Família tem a incumbência de superar a hegemonia

do modelo assistencial vigente, caracterizado pela racionalidade técnico-

instrumental das práticas, num cenário médico-hegemônico, de parcos recursos

financeiros e grandes problemas. Para tanto, promover a família como o núcleo

básico da abordagem no atendimento à saúde da população, em um enfoque

comunitário se torna uma diretriz (BRASIL, 1994)

As diretrizes operacionais da Atenção Básica e da Estratégia Saúde da

Família direciona equipes à organização de processos de trabalho que visam ao

acompanhamento longitudinal de pessoas e famílias. Alguns desses processos

“legitimam” o direito de profissionais adentrarem as casas de inúmeras famílias, que

não somente abrem suas portas, mas revelam a privacidade de suas relações, a

intimidade de seus costumes, modos de cuidar, suas dores e alegrias. Contatos

permanentes e proximais com os indivíduos e grupos familiares contribuem para a

construção de relações e interações a partir de suas referências teóricas, crenças e

expectativas, assim como a atenção. (UNGLERT, 1999; BRASIL, 2017)

Nesse cenário, Atenção Primária à Saúde propõe a concretização dos

atributos da Atenção Primária apresentados por Starfield (2002).
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Considerações finais

O Sistema Único de Saúde é

reconhecido como o maior exercício

da democracia do país pelo fato de

estruturar-se com base em princípios

éticos e doutrinários que visam

assegurar o direito universal sem

qualquer discriminação. Ensinar e

aprender SUS deve ser uma das

metas das equipes de saúde.

(BRASIL, 1988). A prática na

Atenção Primária à Saúde, no

contexto da Estratégia Saúde da

família, se constitui prática complexa

e desafiadora, na medida em que

lida concomitantemente com uma

instituição social com características

e dinâmicas próprias, com indivíduos,

suas histórias e expectativas, como

também com a realidade latente,

permanentemente revelada.

(RODRIGUES, 2014)
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O Sistema Único de Saúde está estruturado de forma hierarquizada e a

Atenção Primária à Saúde está posicionada como porta de entrada. Seus princípios

(universalidade, integralidade e equidade) sinalizam a necessidade de abordagens

integrais com foco na atenção às necessidades de grupos e populações específicas.

(BRASIL, 2017). Nesse contexto, as diretrizes operacionais da atenção básica visam

orientar a organização de processo de trabalho e fluxos de atenção e atender a

maior parte das demandas numa perspectiva longitudinal com vistas a integralidade

da atenção e ao aumento da resolutividade das ações.

A Atenção Primária à Saúde:

Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a

reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na

situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e

condicionantes de saúde das coletividades. (BRASIL, 2017 p.23)

Essa definição impõe a Atenção Primária à Saúde um conjunto ampliado de

ações para as quais a integralidade é referência das equipes, figura 1.

Figura 1 – Princípios condicionalidades da Atenção primária à Saúde

Os princípios e as diretrizes da Atenção Primaria são as principais

referências para o planejamento da atenção.
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A integralidade da atenção, na Atenção Primária à Saúde (APS)

depende de um conjunto complexo de conhecimentos e procedimentos e

demanda intervenções amplas em muitos aspectos.

O Programa Saúde da Família (PSF) tem se mostrado importante

estratégia na reorganização dos serviços de saúde na Atenção Primária à

Saúde. Foi concebido pelo Ministério da Saúde como alternativa de

reformulação das ações em saúde, por meio de um conjunto ampliado de

ações em que se propõe: figura 2.

Figura 2 – conjunto de ações da Atenção Primária à Saúde

Na Política Nacional de Atenção Primária à Saúde de 2017 há

recomendações para que unidades, que atuam com base no modelo assistencial de

saúde da família, tenham em torno de quatro equipes. Cada equipe se

responsabilizará por uma população adscrita em torno de 4000 pessoas. Esse

número se justifica na importância de que o acesso das pessoas e das famílias seja

facilitado. Uma unidade com um número de equipe, ou pessoas maiores certamente

dificultarão tanto o acesso da população, quanto as ações extramuros e domiciliares

das equipes.

Fonte: o autor, 2020
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As diretrizes operacionais da Atenção Básica, figura 3, estão relacionadas
a:

Figura 3 – diretrizes operacionais da Atenção Primária à Saúde

Regionalização e hierarquização dos pontos da Rede de Atenção à Saúde,
tem na Atenção Primária à Saúde o ponto de comunicação e integração de todos os
equipamentos.

Regionalização

A regionalização está diretamente relacionada a configuração de regiões
de saúde como recortes espaciais estratégicos que permitem planejamento,
organização e gestão de ações e serviços de saúde em determinada localidade.
(BRASIL, 2017)

Para identificar os pontos da rede de atenção, mapas de saúde permitirão
descrever a distribuição geográfica de recursos humanos e de ações e serviços de
saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. O conhecimento dos recursos
disponíveis numa região de saúde permite aos trabalhadores a coordenação do
cuidado com vistas a integralidade da atenção. (MENDES, 2009)

O acompanhamento permanente e consistente permite as equipes monitorar
os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas.
Essa proximidade contribui a construção de referências e diminui os riscos de
iatrogenias decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de
coordenação do cuidado. (BRASIL, 2017)

O acompanhamento longitudinal assegurado por profissionais da equipe de
Atenção Primária à Saúde (APS) é considerado característica central deste modelo
assistência e nível assistencial. O atendimento a este atributo está relacionado com
resultados positivos. (STARFIELD, 2002)

Fonte: BRASIL, 2017
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Hierarquização – No Sistema Único de Saúde

A hierarquização é reconhecida como forma de organização de pontos de

atenção da Rede de Atenção à Saúde entre si, com fluxos e referências

estabelecidos. (BRASIL, 2017)

Todos os recursos e programas instituídos no sistema local de saúde devem

ser conhecido pela equipe. Além disso, protocolos e critérios de encaminhamento

permitirão hierarquizar o acesso da população: Alguns dos programas são:

Melhor em casa

Consultórios de rua

Programa Nacional de Alimentação e Nutrição

Vigilância em Saúde

Programa Nacional de Práticas Integrativas e complementares

Academia da Saúde

Programa Saúde na Escola

Brasil Sorridente

Telessaúde

E-SUS

Requalifica UBS, Estratégia Saúde da Família (qual a população coberta no

seu território)

Núcleo de Apoio à Saúde da Família

Conselho Tutelar

Rede da Assistência Social (Centro de Referência em Assistência Social- CRAS,

Centro Especializado em Assistência Social – CREAS, Serviço de Assistência Social

da Família – SASF etc.)

Rede de ambulatórios e serviços hospitalares de acordo com linhas de cuidado

previamente discutidas pela equipe.

Territorialização

Território é uma unidade geográfica única, de construção descentralizada

do SUS. A execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção,

prevenção, proteção e recuperação da saúde tem maiores possibilidades num

território previamente delimitado. Os territórios são destinados para dinamizar a

ação em saúde pública, o estudo social, econômico, epidemiológico, assistencial,

cultural e identitário. Seu reconhecimento possibilita uma ampla visão de cada

unidade geográfica e subsidia a atuação na Atenção Primária à Saúde, de forma

a atender as necessidades da população adscrita e/ou de populações

específicas. (SANTOS, 2001; BRASIL, 2017)
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As políticas públicas na ótica do território têm por objetivo viabilizar uma

visão estratégica para a otimização dos recursos e esforços públicos garantindo o

atendimento de um número maior de pessoas. (BRASIL, 2017)

Para que a atenção básica desenvolva seu potencial é necessário:

I - Ter território adstrito sobre ela, de forma a permitir o planejamento, a

programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais

com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das

coletividades que constituem aquele território sempre em consonância com o

princípio da equidade;

II - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede

de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e

corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde;

III - adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização

entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de

saúde e a longitudinalidade do cuidado.

IV - Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de

ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à

saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e

manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins e à

ampliação da autonomia dos usuários e coletividades; trabalhando de forma

multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; e

V - estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e

capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do

território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na

organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas

no usuário e no exercício do controle social. (BRASIL, 2011)

Mapeamento do território

Trabalhar com mapas permite retratar e aumentar conhecimentos sobre a

comunidade.
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A adstrição da população possibilita o planejamento, a programação
descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em
características específicas do território. O cadastramento possibilita O diagnóstico
dos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades adscrita,
figura 4. (BRASIL, 2017)

Figura 4 – Possibilidades advindas do cadastramento

O cadastro e o monitoramento longitudinal, mantidos por visitas domiciliárias
mensais, permitem adequações e readequações dos processos de trabalho
alinhadas às reais necessidades da população adscrita. Cuidado Centrado na
Pessoa

O cuidado centrado na pessoa pressupõe cuidado singularizado com o
objetivo de auxiliar as pessoas a desenvolverem conhecimentos, aptidões,
competências e confiança para gerir e tomar decisões sobre sua própria saúde. O
cuidado planejado com base no perfil de necessidades. Para tanto, a família, a
comunidade e outras formas de coletividade são elementos condicionantes ou
determinantes do equilíbrio saúde e doença. (BRASIL, 2017)

Projetos terapêuticos orientados pela clínica ampliada estão fundamentados
na identificação do conjunto de fatores que podem comprometer o equilíbrio saúde
e doença: patologias orgânicas, “forças sociais”, produção de subjetividade etc.
(BRASIL, 2009)

Ampliar a clínica significa ajustar recursos técnicos às necessidades dos
usuários e pressupõe:

1. Compreensão ampliada do processo saúde-doença;

2. Construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas;

3. Ampliação do objeto de trabalho;

4. Transformação dos meios, fluxos e/ou instrumentos de trabalho com vistas em
acolher, assegurar acompanhamento integral e longitudinal.
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Resolutividade

A Portaria nº 221, de 17 de abril de 2008 apresenta a lista de condições
sensíveis à Atenção Básica como instrumento de avaliação da atenção básica a
partir da utilização da atenção hospitalar. A avaliação dos indicadores é utilizada
como medida indireta do funcionamento da atenção básica e da estratégia saúde
da família podendo ser aplicada para avaliar o desempenho do sistema de saúde
nos âmbitos nacional, estadual e municipal.

A Política Nacional de Atenção Primária à Saúde de 2017 define
resolutividade como a capacidade da atenção básica em resolver os problemas e
demandas prevalentes. Entre as deliberações a articulação e integração das
diferentes tecnologias para atenção individual e coletiva é apresentada como
responsabilidade desse nível de atenção. Em face das diretrizes operacionais,
considera-se a construção de vínculos positivos entre equipes e população como
potencial para que se operem intervenções clínicas e sanitárias efetivas, centrada na
pessoa, na perspectiva da ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e
grupos sociais. (BRASIL, 2017)

Longitudinalidade do cuidado

A longitudinalidade, pressupõe o acompanhamento do usuário/paciente ao
longo do tempo por profissionais da equipe de atenção primária em saúde (APS). A
prática da longitudinalidade está relacionada com resultados positivos, o que
justifica sua utilização para fins de avaliação da APS. Figura 5

Figura 5 – longitudinalidade, acompanhamento em todos os ciclos de vida

Para Cunha; Giovanella, (2011) no Sistema Único de Saúde há três

dimensões relacionados ao exercício da longitudinalidade: a unidade de saúde

como fonte regular de cuidado, vínculo terapêutico duradouro e continuidade

informacional. Além desses aspectos a responsabilização entre profissionais e

usuários ao longo do tempo.
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Coordenação do cuidado

A Política Nacional para a Atenção Primária à Saúde de 2017 destaca a
necessidade do acompanhamento e organização de fluxos dos usuários entre os
pontos de atenção da rede como responsabilidade da Atenção Básica. O Sistema
de referência e contra referência estruturado com base na equidade, integralidade
e longitudinalidade. Para tanto, a coordenação do cuidado pressupõe organização
das informações sobre os serviços prestados na Atenção Primária à Saúde (APS) e
nos demais níveis de atenção, bem como aqueles ofertados por diferentes membros
de equipes e profissionais dentro da própria Atenção Primária, tais como o Núcleo
de Apoio a Saúde da Família, Saúde Bucal etc. Nesse processo é necessário que se
efetivem fluxos de ir e vir dos usuários nos diferentes níveis de atenção considerando
responsabilidades do município, das regiões de saúde, da Atenção Básica e de cada
equipe de saúde até os limites das microáreas de atenção. (BRASIL, 2017)

Ordenar as redes de atenção

Evidências mostram que a organização das redes de atenção à saúde vem
se dando de forma heterogênea no país. Entre os tantos fatores dessa realidade
estão a diversidade e diferenças loco regionais do Brasil. (BRASIL, 2011)

Competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) para gestão e micro
gestão do Sistema Único de Saúde em diferentes âmbitos (federal estadual,
municipal e local) se encontram entre os principais desafios.

Participação da comunidade

O Sistema Único de Saúde é a primeira política pública no Brasil a adotar
constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.

É uma grande conquista do povo brasileiro, principalmente por estar
legitimada na Constituição Federal (condição que não possibilita mudanças radicais
relacionadas a interesses políticos quando da posse político-partidária em cada
período eleitoral) e por se estruturar com base em princípios éticos doutrinários que
visam assegurar o direito ao acesso universal e igualitário, equânime e integral às
ações de prevenção, tratamento e reabilitação de doenças, de promoção da saúde
e participação da comunidade na gestão do sistema de saúde (BRASIL, 1990a,
1990b)

A Lei Orgânica de Saúde nª 8142 de 1990 regulamenta o SUS e legitima a
participação e o controle social no Sistema Único de Saúde. A participação das
pessoas, a orientação comunitária das ações de saúde na Atenção Básica e a
competência cultural no cuidado é reconhecido como forma de ampliar a autonomia
e a capacidade na construção do cuidado à sua saúde das pessoas e das
coletividades do território. (BRASIL, 1990b)
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O Sistema Único de Saúde é reconhecido como o maior exercício da

democracia do país pelo fato de estruturar-se com base em princípios éticos e

doutrinários que visam assegura o direito universal sem qualquer discriminação.

Ensinar e aprender SUS deve ser uma das metas das equipes de saúde.

Da mesma forma em que se evidenciam os desafios de se concretizar os

ideários do SUS em razão da diversidade e diferenças loco regionais do país se

destaca a importância e desafio de se qualificar profissionais e equipes para a

construção dos SUS locais.

Dos critérios para a construção de uma unidade de saúde da família

considera-se que seja o mais próximo de onde as pessoas vivem e trabalham

constituindo-se dessa forma no primeiro contato da população com o sistema de

saúde. As Unidades de Saúde da Família devem assegurar resolubilidade das

demandas dentro de seu contexto, de acordo com seu aporte tecnológico

considerando os determinantes e condicionantes de saúde, figura 6 e 7.

Figura 7 – Bases e referencias da Atenção Primária à Saúde

Fonte: (BRASIL, 2017) 
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A Atenção Básica deve garantir a atenção à saúde da população adscrita,

buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção

e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos.

Figura 7 - Bases e referencias da Atenção Primária à Saúde

A garantia de atendimento da demanda espontânea, a realização das ações

programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas

racionalidades em saúde, inclusive Práticas Integrativas e Complementares compõem

práticas das equipes.

Fonte: (BRASIL, 2017) 
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Processos de trabalho na Estratégia Saúde da Família orientados por

prioridades de atenção propõe que as equipes de saúde priorizem alguns processos

em detrimento de outros para que sua prática se mostre contextualizada e alinhada

ao perfil de necessidades da população adscrita. Diante disso: Figura 8.

Figura 8 - Síntese, as ações de saúde individuais, familiares e coletivas na Atenção

Primaria à Saúde.

As Unidades de Saúde da Família (USF) caracterizam-se como unidade

ambulatorial de saúde pública destinada e realizar assistência contínua nas

especialidades básicas. (BRASIL, 2017) A organização dos processos de trabalho

orientada por diretrizes operacionais da tenção Básica permitirá um bom

diagnóstico do território e orientará o planejamento das ações que tenderão a se

mostrar alinhadas ao perfil de necessidades da população adscrita.
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- Considerações finais

- Conheça o território. Visite o
território, fale com as pessoas, em
equipe desenhe mapas da área de
abrangência, identifique áreas de
risco e equipamentos intersetoriais
(escola, igreja, associações, parques
etc.);

- Conheça o perfil da população. Os
dados dos cadastros individuais e
domiciliares presentes no E-SUS
permitirão analisar a faixa etária,
perfil epidemiológico, sanitário e
sócio cultural da população adscrita;

- Identifique as famílias em situação
de risco, exclusão social e
vulnerabilidade. Utilize para isso a
Escala de Coelho por meio da qual
poderá classificar as famílias de
acordo com escore de risco;

- Aprofunde conhecimentos das
famílias de risco 3, por meio do
Genograma, ecomapa e ciclo vital
da família;

- Elabore Projetos Terapêuticos
Singulares para aquelas famílias
que necessitem de acompanhamento
diferenciado, ou seja, inicialmente as
de risco 3;

- Estabeleça fluxos e processos para atenção por ciclo de vida (criança, adultos e

idoso) gênero (mulher e homem) para o controle dos problemas e agravos mais

frequentes; e

- Assegure-se de que as ações de vigilância em saúde e para o controle das

doenças endêmicas, principalmente a tuberculose, hanseníase, dengue, influenza,

febre amarela etc. se mantenham constantes em sua área de responsabilidade

sanitária.
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Embora o homem tenha nascido para viver em grupos a convivência nunca foi

fácil. Para manter a harmonia na convivência leis, normas e protocolos sociais são

criados desde os primórdios da existência humana. Em face a essa humanidade,

“natural” o fato é que não é fácil estabelecer processos de trabalho em equipe.

Embora existam papéis e responsabilidades definidas, a convivência sempre será um

desafio. Nesse capítulo se discute as potencialidades do trabalho em equipe

compreendendo toda a complexidade inerente a convivência.

Ao chegar numa unidade de saúde da família já está determinada a

obrigatoriedade de reconhecimento do território, cadastramento das pessoas

adscritas ao território, acompanhamento, conforme protocolos, dos casos

considerados prioridades (crianças até 2 anos, mulheres no ciclo gravídico

puerperal, controle dos canceres de colo de útero e mama, acompanhamento da

hipertensão e diabetes mellitus em adultos, controle das doenças endêmicas (dengue,

tuberculose, hanseníase, influenza, IST/Aids, etc.)

Recentemente Portaria Nº 2.979, de 12 de novembro de 2019 Instituiu o

Programa Previne Brasil. As disposições nela contidas trazem um novo modelo de

financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único

de Saúde e altera quesitos de financiamentos apresentados Portaria de

Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 que delibera sobre

princípios e diretrizes da Atenção Básica. (BRASIL, 2017; BRASIL, 2019)

Entre as disposições do Programa Previne Brasil estão: Art. 2º O Título II da

Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, "Do Custeio

da Atenção Básica", passa a vigorar com as seguintes alterações: "Título II do

Custeio da Atenção Primária à Saúde"

Seção I - Do Custeio da Atenção Primária à Saúde

Art. 9º O financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) será

constituído por:

I - Capitação ponderada (número de pessoas cadastradas por equipe) obedecidas

as proporções de pessoas por equipe que no caso da ESF será de 4.000 pessoas

por equipe;

II - Pagamento por desempenho (indicadores definidos com base nas incidências e

prevalência de doenças com significado epidemiológico de relevância e

relacionados as prioridades de atenção dantes determinadas)

III - Incentivo para ações estratégicas (inicialmente 14)
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Essas novas deliberações passam a vigorar a partir de maio de 2020 e

exigem muitas readequações dos gestores, sejam locais, regionais, municipais

estaduais e federal para que não haja solução de continuidade no

acompanhamento das pessoas. De igual modo, as equipes também devem se

mobilizar no sentido de efetuar o cadastramento e acompanhamento das

prioridades de atenção há tanto definidas.

Para se readequar as novas deliberações, a maioria dos municípios terão

que efetivar muitas contratações, capacitar pessoas para o planejamento dos

processos de trabalho com vistas a melhoria de indicadores, ou seja, o desempenho

passa a ser monitorado e ficará atrelado a repasse financeiro.

O trabalho em equipe se mostra com potencialidade e necessidade em

razão de que na Lei Orgânica de Saúde 8080, que regulamenta o Sistema Único de

Saúde está:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo

o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno

exercício. § 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na

formulação e execução de políticas econômicas e sociais que

visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção

e recuperação. (BRASIL, 1990)

Como atender a todos esses pressupostos com olhar linear de uma única

categoria? Não há como. A equipe precisa ser multiprofissional estar integrada e

alinhada aos processos e indicadores a ser seguidos e alcançados, para tanto,

competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) são necessárias.

A prática multiprofissional na atenção Primária à Saúde é necessária para

que a integralidade e aumento da resolutividade da Atenção se efetivem na

prática. (BRASIL, 2017; BRASIL, 2019) Os processos definidos para o trabalho das

equipes se concentram predominantemente em: discussões de casos, matriciamento,

atendimento compartilhado e práticas técnica pedagógica. Os casos, na maioria das

vezes são complexos e o trabalho em equipe disponibilizará seu arsenal para a

gestão e coordenação do cuidado. A comunicação entre os membros das equipes é

condição sem a qual não se constroem Projetos Terapêuticos eficazes e eficientes.
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Em 1994 o Ministério da Saúde criou o Programa Saúde da Família (PSF)

como estratégia para fortalecer a Atenção Básica. Nesse programa equipes

multiprofissional se responsabilizam por uma população adscrita a um território de

abrangência. A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa reforçar o vínculo entre o

profissional da saúde e a pessoa a ser atendida. Superando a hegemonia do

modelo assistencial curativo para atuar com base na integralidade da atenção

tratando o indivíduo como um ser biopsicossocial. Esse estreitamento entre equipe de

saúde e usuário favorece maior aceitação aos tratamentos e novas propostas

apresentadas pela equipe. A composição da equipe nuclear ou equipe mínima pode

ser vista na figura 1. (BRASIL, 2017)

Figura 1 – Equipe de Saúde da Família

As equipes de saúde da família devem ter sob sua responsabilidade um

número máximo de 4000 pessoas. Cada equipe pode ter no máximo 12 Agentes

Comunitários de Saúde.

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) devem ser suficientes para

monitorar as condições de saúde de 100% da população cadastrada. Atenção:

Cada ACS deve se responsabilizar por 180 a 200 famílias e por no máximo 750

pessoas. (BRASIL, 2017)

Fonte: (BRASIL, 2017)
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São responsabilidades da equipe: 

Médico Generalista

Desenvolver com os demais integrantes da equipe o conjunto de ações que

assegure: prevenção, tratamento e reabilitação da doença e promoção da saúde;

Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de

todos os membros da equipe e das ações de educação em saúde junto à população

adscrita; e

Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado

funcionamento da USB.

Enfermeiro Generalista

Desenvolver com os demais integrantes da equipe o conjunto de ações que

assegure: prevenção, tratamento e reabilitação da doença e promoção da saúde;

Supervisionar o trabalho do ACS e do Auxiliar de Enfermagem; e

Assegurar atenção às pessoas que necessitam de cuidados de enfermagem

em domicílio. (BRASIL, 2017)

Auxiliar ou técnico de enfermagem

Realizar procedimentos de enfermagem na unidade básica de saúde, em domicílio e

executar ações de educação em saúde.

Agente Comunitário de Saúde

Realizar o mapeamento da sua microárea e contribuir no mapeamento da área de

abrangência da equipe e da Unidade de Saúde da Família;

Cadastrar as famílias e manter atualizados os dados de cadastro de cada pessoa e

família;

Constituir-se elo entre as famílias e o serviço de saúde;

Visitar as famílias cadastradas pelo menos uma vez por mês; e Contribuir, realizar e

participar das atividades de educação em saúde junto à população adscrita com o

objetivo de estimular a comunidade a adoção para práticas que proporcionem

melhores condições de saúde e de vida; etc.
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Auxiliar em Saúde Bucal (ASB):

Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e

indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde;

Executar organização, limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental,

dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho;

Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal;

etc.

Cirurgião dentista

Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva das famílias,

indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado

ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,

associações entre outros), segundo programação e de acordo com suas competências

técnicas e legais;

Coordenar a equipe de saúde bucal;

Mobilizar a equipe para integração entre equipe de saúde bucal, nuclear e

do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; e

Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com

os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de

forma multidisciplinar; etc. (BRASIL, 2017)

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=hkSMC1picA0&t=82s

https://www.youtube.com/watch?v=hkSMC1picA0&t=82s
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No vídeo é possível observar potencialidades da concretização do conjunto

de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a

reabilitação, redução de danos. A manutenção da saúde com o objetivo de

desenvolver uma atenção integral e impactar na situação de saúde e autonomia das

pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades, isso é

Atenção Básica sob as bases da Estratégia Saúde da Família. (BRASIL, 2017 p.23)

As equipes de saúde da família devem conhecer e prestar assistência de

maneira diferenciada às famílias em situações de risco, vulnerabilidade e ou

isolamento social. O monitoramento longitudinal permite estabelecer vínculo,

atenção longitudinal com foco em assegurar atenção integral. Por meio da

transdisciplinaridade, do vínculo e da longitudinalidade tem responsabilidades

alinhadas as proposituras da integralidade da atenção.

Não se trata de grupalidade, mas do efetivo planejamento ancorado em

diagnósticos situacionais integrado com vistas a integralidade da atenção. A

integração de atores e organizações especializadas será determinante para que se

estabeleçam conexões capazes de produzir combinações de saberes para a análise

e para a abordagem de problemas complexos e multideterminados, como

problemas de saúde que envolvem elementos objetivos, subjetivos e sociais.

No contexto das redes, a Atenção Básica, por meio da Saúde da Família, tem

importância estratégica tendo por missão: resolver em média 85% dos problemas

de saúde da sua população adscrita; e definir a utilização dos serviços

especializados. (STARFIELD, 2002; BRASIL, 2006)
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Considerações finais

De modo geral, os primeiros

documentos sobre o Programa

Saúde da Família/Estratégia Saúde

da Família, publicados pelo

Ministério da Saúde/Fundação

Nacional de Saúde em 1994, 1997

e 2000, 2017, etc. apresentam

conceitos, diretrizes, metodologias e

orientações normativas sobre a

inclusão da família como foco do

cuidado (MARSIGLIA, 2005)

Na Política Nacional da

Atenção Básica de 2017 os

processos de trabalho devem ter

como características a prática do

cuidado familiar ampliado,

efetivada por meio do conhecimento

da estrutura e funcionalidade

familiar, visam propor intervenções

que influenciem a manutenção da

saúde dos indivíduos, das famílias e

da comunidade. (CAMPOS; GARCIA,

2007)
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Na Portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017 território é considerado

unidade geográfica única, de construção descentralizada do Sistema Único de

Saúde (SUS) e se constitui referência na execução das ações estratégicas destinadas

à vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. Os Territórios

são definidos para dinamizar as ações em saúde pública, o estudo social, econômico,

epidemiológico, assistencial, cultural e identitário, possibilita visão ampla de cada

unidade geográfica e subsidia a atuação na Atenção Básica, de forma que

atendam a necessidade da população adscrita e ou das populações específicas. De

forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização

entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a

longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu

cuidado. (BRASIL, 2017)

Nesse documento, as diretrizes de territorialização e de adstrição se

caracterizam como:

“forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o

desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um

território específico, com impacto na situação, nos condicionantes e

determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele

espaço e estão, portanto, adstritos a ele. (BRASIL, 2017)”

O acompanhamento das pessoas e famílias, no contexto de um território,

permite observação dos modos de vida e possibilita projetos terapêuticos e de

saúde mais adequados aos perfis de necessidades, do mesmo modo as ações de

educação e vigilância em saúde tendem a ser mais eficazes. Moysés & Sá (2014)

destacam a necessidade de se visualizar o território enquanto espaço para

operacionalizar intersetorialidades apoiando reflexões coletivas.

Na busca por assegurar materialidade aos conteúdos apresentados, de

modo a poder relacioná-los com a prática, se apresenta o município Águas de

Março como cenário no qual se apresentam dados e fatos. Os dados e

indicadores tem por objetivo permitir análises do território, bem como o

planejamento de práticas e ações que atendam ao perfil de necessidades dos

habitantes a ele adscritos. (STARFIELD, 2002)
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Os princípios e diretrizes sob os quais se organizam os serviços e processos

de trabalho no Município Águas de Março são aqueles apresentados na Política

Nacional de Atenção Básica de 2017. Essa metodologia, estudo de caso orientado

por problemas, visa apresentar aspectos do planejamento em saúde utilizando-se

das principais ferramentas da Estratégia Saúde da Família e do Núcleo de Apoio à

Saúde da Família. Portanto, não se trata de um município como modelo e referência

apenas na perspectiva de um espaço geograficamente delimitado, mas, de um

espaço onde as pessoas vivem, estabelecem relações sociais, trabalham, cultivam

suas crenças e cultura, ou seja, territorialidade, figura 1. (LIMA; YASUI, 2014)

Figura 1 Município de Águas de Março

O município Águas de Março localiza-se na região centro oeste do

estado de São Paulo, a 330 km da capital. Está dividido em cinco Distritos com

características populacionais e socioeconômicas bem diferentes. Sua topografia é

marcada por colinas que contornam a várzea do rio que corta a cidade. De acordo

com último censo, realizado em 2010 sua população é de 153.158 habitantes.
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Figura 2 – Divisão do Município de 

Águas de Março

A região central da cidade está

entre o Distrito de Corcovado e

Ribeirão da Paz e, conta com boa

estrutura urbana e de serviços

podendo ser considerado bem

planejado. No entanto, os demais

distritos, principalmente os que estão

no entorno do córrego apresentam

crescimento desordenado. Nessas

áreas, a falta de saneamento

básico, precariedade dos serviços

de saúde e de educação deixam as

pessoas em situação de

vulnerabilidade social e

programática.

Gestores atribuem essa situação a

grande migração de outros estados

e municípios.

http://atlasbrasil.org.br/2013/

http://atlasbrasil.org.br/2013/
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Figura 3 - Corcovado e Ribeirão da Paz

A região central de Águas de Março tem ruas sinuosas e levam ao ponto

mais alto da cidade. Juntos, os dois distritos (corcovado e Ribeirão da Paz), tem uma

população de 89.000 habitantes. A população de Ribeirão da Paz é composta por

diferentes classes sociais, enquanto Corcovado tem população mais homogenia,

composta por pessoas com melhor poder aquisitivo. Nesse distrito estão localizados

a igreja matriz e o parque da cidade. Essa região sedia a maior parte dos serviços

de atendimento à população tais como: delegacias, escolas, serviços de saúde e

comércio de produtos e serviços. Nesta região havia um hospital psiquiátrico,

sanatório santa Bibiana, que está passando por reformas para que se torne hospital

geral.
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Figura 4 - Riacho Doce 

Riacho Doce está localizado à margem direita do rio que corta a 

cidade, tem 32.000 habitantes. 

Conta com cobertura de aproximadamente 90% de saneamento 

básico e água tratada. Neste bairro está a estação de tratamento de 

água da cidade. 
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Figura 5- Nova Esperança

Nova Esperança situa-se à margem esquerda do rio e tem em média 20.000

habitantes. Tem uma usina na região agrícola do bairro. Em decorrência do

crescimento desordenado há ausência de saneamento básico e coleta de lixo.

Grande parte do esgoto e lixo é lançado sem tratamento no rio que corta a cidade.

O acesso e trânsito da população é feito por uma ponte. Conta com cobertura de

aproximadamente 30% de saneamento básico e 60% de água tratada.
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Figura 6 - Vila Feliz

Mais novo bairro do município. Surgiu a partir da expansão do loteamento

ilegal do bairro vizinho e cresceu em direção à área de preservação ao longo das

margens do rio. Vida Feliz tem 12.000 habitantes. Neste bairro não há

infraestrutura, há grande escassez de serviços de saúde, escolas, saneamento básico,

coleta de lixo e transporte público, Além de ser o mais afastado da cidade.
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Turismo e lazer

O município conta com um parque localizado próximo ao centro que outrora

fora uma fazenda da região, possui área verde bem preservada com plantas

frutíferas e variedade de fauna e flora típica da região, além de um lago. Há

ainda, trilhas para caminhada, área para descanso e piquenique, além de quadra

poliesportiva e equipamentos para ginástica.

Anteriormente as corredeiras formadas pelo rio que corta a cidade atraia

bom número de turistas, no entanto, devido ao crescimento desordenado e poluição

as atividades turísticas diminuíram. Em consequência disso, os serviços de

atendimento aos turistas (restaurantes e pousadas) demitiram muitos trabalhadores o

que resultou em altas taxas de desemprego.
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O transporte coletivo no município é realizado por empresa terceirizada

com terminal urbano no distrito de Ribeirão da Paz. Há quatro linhas que atendem a

maior parte da cidade, porém, insuficientes. É possível a utilização de linhas

intermunicipais que cortam a cidade. Esse recurso é importante quando se pensa na

mobilidade do usuário no sistema de referência e contra referência.



80

O município tem altas taxas de

desemprego e trabalho informal. No

ano 2010, em relação ao censo

anterior, a população cresceu 160%,

enquanto a renda média percapta

apresentou períodos de queda

importantes se mantendo

praticamente no patamar de 20

anos atrás. O IDH de Águas de

Março têm aumentado impulsionado

pela longevidade e educação,

enquanto a renda da população se

mantém baixa ao longo dos anos.

Embora o acesso à educação tenha

melhorado nas últimas décadas, não

tem se mostrado efetiva no sentido

de qualificar para o trabalho e

consequentemente na melhoraria da

renda das famílias.

Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/

http://atlasbrasil.org.br/2013/
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A população de Águas de Março, 2010, segundo IBGE é composta 

predominantemente por crianças, jovens e adultos jovens. 

A mortalidade infantil em Águas de Março é alta e está em 20 a cada 1000

nascidos vivos, Dados acima da média nacional de 12/1000. Ao se estabelecer

relação entre a realidade do município e as altas taxas de mortalidade pode-se

atribuir como fatores contributivos: alta vulnerabilidade das pessoas (desemprego,

habitação precária, falta de saneamento e água tratada e dificuldade de acesso a

bens e serviços essenciais.

Quadro 1 - Número de óbitos a cada 1000 nascidos vivos, 2019

Menor de 1 ano Total 

20 649

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 2019

http://atlasbrasil.org.br/2013/

http://atlasbrasil.org.br/2013/
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Os indicadores de morbimortalidade apresentados no quadro 2

mostram crianças nascidas com baixo peso, prematuras, gestantes adolescentes, pré-

natal iniciado tardiamente e grande número de partos cesárias.

Quadro 2 – Taxas de recém-nascidos, gestantes e partos e seus respectivos

indicadores, 2019

As equipes de saúde da família ao orientar o planejamento em dados e

indicadores estarão mais perto de alcançar resultados favoráveis no enfrentamento

dessas realidades. Diante disso, se defende a importância da vigilância em saúde

para a construção de territórios saudáveis e com qualidade de vida da população.

De acordo com dados do Ministério da Saúde a Mortalidade proporcional

segundo classificação brasileira de evitabilidade, por componente da mortalidade

na infância, 2007 a 2017 é significativa se constituindo parâmetros para o trabalho

das equipes, principalmente da Atenção Primária à Saúde.

Total
Recém-nascido (% 

)
Gestante (%) Partos (%)

Baixo 
peso

Prematu
ro

Idade Pré-natal

cesárias
Ocorridos 
na rede 

SUS
Menos 
de 20 
anos 

35 anos 
e mais 

Início no 
1º 

trimestre 
gestação

7 e mais 
consultas

2.395 10.2 10.8 11,5 17,1 86.1 79,3 48.1 74.7

Baixo peso: nascido com menos de 2.500 kg

Prematuro: Nascido com menos de 37 semanas idade gestacional 

Fonte: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=29878153

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=29878153
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A Mortalidade proporcional

segundo classificação brasileira de

evitabilidade, por componente da

mortalidade na infância, 2017 a

2017 em ambas as faixas etárias as

causas e as taxas relacionadas as

causas evitáveis se mostram muito

maiores em relação as demais

causas.

FONTE: (BRASIL, 2017a) 
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As ações de planejamento das equipes devem considerar

os fatores determinantes dessa realidade.

Entre as possibilidades de enfrentamento dessa situação apresenta-se o Modelo

Conceitual para Análise da Mortalidade na Infância do Ministério da Saúde.

A coordenação do cuidado, longitudinalidade e integralidade da atenção

passa pela necessidade de planejamento das principais redes de serviços de modo

a resolver os problemas mais prevalentes.

Resultados Sistema de Saúde 

Determinantes Sociais de 
Saúde 

FONTE: (BRASIL, 
2017a) 
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No que se refere as Doenças Crônicas não Transmissíveis, os quadros 3 e 4

apresentados na sequência apresentam um panorama de grande complexidade. É

comum, na maioria das situações, que equipes se debrucem a combater efeitos e não

as causas diretamente relacionadas as doenças e agravos que compõem esse grupo

(doenças circulatória /hipertensão, metabólicas/diabetes, cânceres etc.). Ou seja,

desconsideram a necessidade de ações de prevenção primária que envolvem

promoção da saúde e prevenção específica dedicando, quase que exclusivamente,

ao acompanhamento daqueles que já possuem diagnóstico dessas doenças.

Quadro 4 - Coeficientes de mortalidade geral (/100.000 hab.) apresentados no

quadro 3 mostra que as Doenças Crônicas Não transmissíveis (DANT) são prevalentes

no município de Águas de Março.

Projetos Terapêuticos Singulares e de Saúde no Território apresentados nesse

e-book permitirão acesso a ferramentas que subsidiam o planejamento estratégico

com vistas ao alcance de resultados alinhados à realidade local.

As doenças infecto contagiosas, quadro 5 e 6 também se constituem

referencias no diagnóstico do perfil da população adscrita. Muitas delas estão

relacionadas a vulnerabilidades, individuais, socias e programáticas e demandam

para seu enfrentamento acesso a bens e serviços essenciais, tais como: educação,

trabalho/renda etc.

Quadro 6 - Coeficientes de incidência (CI / 1000 Hab.) da sífilis congênita nascidos

vivos, com sífilis congênita, 2018 Município Águas de Março.

Coeficiente de mortalidade (/100.000 habitantes)

Doenças 

isquêmicas 

do coração 

Doenças 

cerebrovas

culares 

Diabete

s melitos 

Câncer 

de 

pulmão 

Câncer 

colorretal 

Câncer de 

próstata

Câncer 

de mama 

feminino 

Câncer 

de colo 

de útero 

70.8 42.5 17.4 9.1 5.3 14.5 14.5 7.2

Fonte: Sistema de Informação sobre mortalidade (SIM) - 2018

Sífilis congênita

Número Coeficiente de incidência

17 7.1

Fonte: SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e SINASC - 2018.

Disponível em: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=29878153 
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A sífilis tem uma incidência relevante no município. Além disso, no quadro 6,

os casos de tuberculose, leptospirose, dengue, Aids e doença meningocócica tem

incidência considerável.

Quadro 7 - Número de casos e coeficiente de incidência 100.000/habitantes,

tuberculose, leptospirose, dengue, doença meningocócica, Aids e hanseníase, 2018

Município Águas de Março

Segurança e violência

Águas de Março conta apenas com uma delegacia, com efetivo mínimo de

policiais para prover a segurança da cidade. No último ano (2019) os registros de

ocorrências aumentaram consideravelmente, quadro 1 abaixo:

Quadro 3 – Número absoluto de ocorrências policiais no Município Águas de Março,

2019.

Tuberculose Leptospirose Dengue Doença 
meningocócica

Aids Hanseníase

Nº CI Nº CI Nº CI Nº CI Nº CI Nº CI

84 49.8 4 2.4 12 21.6 3 1.8 17 10.1 1 0.4

Fonte: SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e SINASC - 2018. Disponível em: 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=29878153

Delito Número de registros

Homicídio doloso 22

Homicídio doloso por acidente de trânsito 11

Homicídio culposo por acidente de trânsito 14

Tentativa de homicídio 36

Lesão corporal dolosa 967

Lesão corporal culposa por acidente de trânsito 361

Lesão corporal culposa - outras 56

Estupro 37

Estupro de vulnerável 48

Roubo - outros 3.036

Roubo de veículo 651

Roubo de carga 57

Furto - outros 2.268

Furto de veículo 406

Fonte: https://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/pesquisa.aspx
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Os dados epidemiológicos da cidade refletem as condições de vida e saúde

da população, que é predominantemente jovem, conforme se observa na figura 12,

pirâmide populacional.

As informações apresentadas no boletim epidemiológico de Águas de Março

– 2019 traz dados sobre perfil populacional, nascidos vivos, mortalidade, ocorrência

de doenças de notificação compulsória e informações sobre a cobertura assistencial

da Atenção Básica no município. Tal conhecimento, quando analisado em associação

ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e do setor de segurança, subsidia

discussões sobre as políticas e estratégias que, se adotadas poderiam resultar na

melhoria da qualidade de vida da população.

Quadro 5 - Mortalidade por causas externas número de óbitos (nº) coeficiente de

mortalidade (CM) por causas externas /100.000 hab.

Acidentes e lesões por situação violenta estão entre as ações de vigilância

em saúde e mostram questões culturais e de comportamento. Esse cenário pode

subsidiar e orientar ações em escolas e junto a população jovem.

Acidentes de trânsito e de transporte

Atropelamento de 
pedestre

Ciclista traumatizado Motociclista 

traumatizado

Ocupante de veículo

Nº CM Nº CM Nº CM Nº CM

6 4.1 4 2.3 3 1.8 2 1.2

Outros acidentes

Queda Afogamento Choque elétrico

Nº CM Nº CM Nº CM

11 7.9 1 0.6 1 0.6

Homicídios, suicídios e lesões

Suicídio Homicídio Lesões de intenção indeterminada

Nº CM Nº CM Nº CM

4 2.3 4 2.4 20 13.9

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) – 2018 -

http://ww2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=29878153

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=29878153
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O diagnóstico do perfil da população é fundamental para o planejamento

das ações. Na sequencia alguns conceitos Básicos:

Territorialização - ato de organizar e nortear as ações dos serviços de saúde de

acordo com aquele território específico, considerando os elementos ambientais,

históricos, demográficos, econômicos, epidemiológicos, sanitários, sociais,

culturais etc. É importante a atualização destes elementos, pois o território é vivo e

está em constante mudança. (BRASIL, 2020)

Região de Saúde - espaço geográfico contínuo constituído por

agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais,

econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes

compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a

execução de ações e serviços de saúde. (BRASIL, 2011)

Rede de Atenção à Saúde - conjunto de ações e serviços de saúde articulados em

níveis de densidade tecnológica (tecnologia dura) crescente, com a finalidade de

garantir a integralidade da assistência à saúde.

Área de abrangência - na saúde da família é uma subárea formada por um

conjunto de microáreas da qual uma equipe de saúde nuclear (um médico, um

enfermeiro, 1 ou dois auxiliares ou técnicos de enfermagem e Agentes Comunitários

de saúde) (BRASIL, 2017) A partir do Programa Previne Brasil o financiamento por

população cadastrada alguns critérios de área e microárea podem mudar. Na

atualidade o quadro 6, abaixo exemplifica as divisões da área.

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde.

Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com

toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da

universalidade, equidade e integralidade da atenção. (BRASIL, 2017) Nesse nível de

atenção a divisão do território segue as deliberações contidas no quadro 7abaixo.

Quadro 8 – Definição de responsabilidades das equipes de acordo com modelo de

atenção – Programa Previne Brasil, 2019

Classificação do 

município pelo IBGE

Quantitativo 

potencial de pessoas 

cadastradas por 

equipe de saúde da 

família

Quantitativo 

potencial de pessoas 

cadastradas por 

equipe de atenção 

primária modalidade 

I -20h

Quantitativo 

potencial de pessoas 

cadastradas por 

equipe de atenção 

primária modalidade 

II - 30 h

1 - Urbano 4.000 pessoas 2.000 pessoas 3.000 pessoas

2- Intermediário 

Adjacente
2.750 pessoas 1.375 pessoas 2.063 pessoas

3 - Intermediário 

Remoto
2.000 pessoas 1.000 pessoas 1.500 pessoas

Fonte: (BRASIL, 2019
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Qualificar os dados do cadastro individual e familiar é fundamental ao

planejamento.

Estudos, geográficos, sanitário, sócio econômicos e epidemiológicos trazem

evidências e possibilitam à equipe o diagnóstico de territórios e, esse diagnóstico

norteia o planejamento estratégico com potencialidades para o enfrentamento das

doenças e agravos mais prevalentes.

Os dados do município Águas de Março permitirão, no decorrer desse e-

book, o exercício do planejamento de modo a estabelecer planos de ação.

Ao utilizar um município como modelo se espera que todos que acessarem

esse e-book possam tomá-lo como exemplo para sua prática. Além disso, foi

estruturado por uma equipe multiprofissional que se debruçou à aproximação teoria

e prática.

Para que o sucesso da atenção seja alcançado, o empoderamento das

pessoas é necessário e para isso, o trabalho em equipe multiprofissional na Atenção

Primária é essencial.

Dados do cadastro individual e domiciliar se constituem base e fundamentam o

planejamento das ações. Devem ser analisados sob diversas perspectivas

(biopsicossocial, sanitária, econômica etc.)

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Manual_CDS_3_0.pdf
https://aps.saude.gov.br/ape/esus/documentos/fichas


90

Considerações finais

A Saúde pública no Brasil é

marcada por marcos históricos que

ao longo das décadas foram

lapidando o sistema de saúde.

Novas Legislações (Decretos,

Portarias) norteiam ações para a

atenção à saúde. Entre os principais

desafios está a inversão da

hegemonia do modelo biomédico

que não se mostra eficiente para a

manutenção do equilíbrio saúde e

doença. Entre as principais

conquistas, a Política Nacional de

Atenção Básica de 2006 e

alterações feitas em 2011 e 2017

apresentam diretrizes operacionais

que visam hierarquizar o sistema de

saúde. (FINKELMAN, 2002)
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A Estratégia Saúde da Família é reconhecida como principal estratégia para
fortalecer a Atenção Básica. De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS, 2003): “Os sistemas de saúde predominantes em todo mundo estão falhando,
pois não estão conseguindo acompanhar a tendência de declínio dos problemas agudos
e de ascensão das condições crônicas. Quando os problemas de saúde são crônicos, o
modelo de tratamento agudo não Funciona” isso significa que a Atenção Primária tem
um grande desafio na transição do modelo biomédico para um modelo abrangente
que assegure a uma população adscrita um conjunto de ações de saúde, figura 1,
que contemple a promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação da
doença. Nesse sentido, as redes de atenção são essenciais e devem alinhar=se ao
perfil de necessidades da população e atender as demandas e necessidades mais
prevalentes, figura 1. (BRASIL, 2017)

Figura 1 - Redes de Atenção à Saúde – Programas prioritários

Fonte: https://i1.wp.com/www.deviante.com.br/wp-content/uploads/2019/05/slide_4.jpg

A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 aprova a Política Nacional
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Atenção Básica apresenta-se como um agrupamento de ações de saúde, no
âmbito individual e coletivo, tendo como objetivo prestar uma atenção completa que
possa impactar na situação de saúde e autonomia, bem como nos condicionantes e
determinantes de saúde. Sendo a porta principal da Rede de Atenção à Saúde tem
como princípios a universalidade, integralidade e equidade.
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Os processos e a organização desse nível de atenção sustentam-se nos

atributos essenciais (primeiro contato com o sistema de saúde, integralidade,

longitudinalidade e coordenação do cuidado) e derivados (orientação familiar,

orientação na comunidade e competência cultural). A tenção Básica deve considerar

o sujeito e sua singularidade. Nesse nível de atenção, a organização da rede de

atenção deverá seguir as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). A

longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação clínica, com

construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do

tempo e de modo permanente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde

e de outros elementos na vida dos usuários, ajustando condutas quando necessárias,

evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de erros decorrentes do

desconhecimento das histórias de vida e do gerenciamento do cuidado (BRASIL,

2017).

A Atenção Básica tem por objetivo instalar uma nova forma de atuação nas

Unidades Básicas de Saúde, com definição de responsabilidades entre os serviços

de saúde e a população, dentre eles: prestar assistência domiciliar, intervir sobre os

fatores de risco aos quais a população está exposta, considerar os determinantes

sociais presentes na realidade de cada paciente, estimular a participação social e a

corresponsabilização do cuidado, entre outros. (BRASIL, 2017)

Para que se assegure integralidade de atenção, seja numa estrutura

hierarquizada com níveis de densidade tecnológica (tecnologia dura) com grau

crescente, seja numa estrutura poliarquica, figura 2, o Programa Saúde da Família

(PSF) constitui-se uma proposta de reorientação da atenção básica à saúde no

Brasil. Seus princípios e diretrizes orientam-se por diversas políticas públicas que

buscam promover a saúde das comunidades ao garantir os direitos dos cidadãos.

Fonte: (MENDES, 2009)

Sistema Poliárquico integrado em rede Sistema Hierárquico e fragmentado
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As práticas na Estratégia Saúde da Família precisam transpor o modelo biomédico

na direção de um modelo com vistas a garantia da qualidade de vida, figura 3.

Em Águas de Março o acesso a Atenção Básica e a cobertura populacional

estimada, tempo médio de espera para consultas e absenteísmo está apresentado

no quadro 1 abaixo.

Quadro 1 – Cobertura da Atenção Primária à Saúde, município Águas de Março,

2019

Os atributos acesso, equidade, integralidade da atenção seguem

deliberações da Constituição Federal de 1988. (BRASIL, 2011). O quadro acima

permite afirmar que tanto o tempo de espera elevado na Atenção Básica como na

especializada contribuem para o absenteísmo e para agravamento de casos. A

Atenção Básica de Águas de Março não favorece ao princípio de primeiro contato.

Cobertura da 

Atenção Básica 

(%)

Sistema de Informação de agendamento – Águas de Março  

(em dias)

Local

Atenção básica 

Atenção Especializada 

ESF UBS Tempo médio 

de espera 

Absenteísmo 

(%)

Tempo 

médio de 

espera 

Absenteísmo 

(%)

48 52 41 24,0 89 25,6

Fonte: https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml
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Nos últimos anos, Águas de Março passou por muitos problemas relacionados

ao sistema de saúde e uso indevido das verbas destinadas a implantação de novas

equipes de saúde da família no território. O município concentra a maioria dos

serviços na região central, o que torna difícil o acesso de quem reside nas regiões

mais distantes e vulneráveis, principalmente pela escassez da malha rodoviária, e

por fragilidades na regulação da rede, figura 4.

Figura 4 – Malha de transporte rodoviário de Águas de Março

A organização das centrais de regulação é fundamental para que o conjunto

de ações sejam disponibilizadas à população. Anterior a isso, o município deve se

dedicar a organização da Atenção Primária de modo a posicionar a Atenção

Primária como porta de entrada no sistema de saúde e com recursos para resolver

em torne de 85% das demandas e necessidades que se apresentam na rede de

Atenção Básica.

SAIBA MAIS EM ÁGUAS DE MARÇO.

A rede de serviços da Atenção Básica é composta por um conjunto de serviços.

Na cidade há 1 equipe multiprofissional composta por: 1 médico psiquiatra,

1assistente social, 1 fisioterapeuta, que prestam apoio à duas equipes de saúde da

família nos bairros Riacho Doce e Ribeirão da Paz. Devido às inúmeras dificuldades

enfrentadas pela população de Vila Feliz, a equipe está em transição para deixar

Ribeirão da Paz e iniciar o atendimento em Vila Feliz. O município ainda não aderiu

ao Programa Previne Brasil de 2019 e decidiu manter as equipes NASF. (BRASIL,

2009)

https://drive.google.com/open?id=1fq0cA1gNDQccGGOMIUyrWCWj4i_7qzZI
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A cidade ainda não conta com cobertura total de Estratégia Saúde da

Família nem de equipes de Atenção Primária. A desproporção entre equipe e

população dificulta o acesso e vínculo da população com o serviço de saúde

refletindo sobre os indicadores de saúde. A atenção Básica é composta por cinco

Unidades de Saúde na modalidade Saúde da Família e três Unidades Básicas de

Saúde modalidade tradicional, quadro 1 e 2.

Quadro 1- Rede de serviços de Águas de Março

O hospital da cidade, outrora um hospital psiquiátrico, no entanto passa por

reformas para atender como hospital geral com 250 leitos. Neste momento atende

apenas casos de urgência e emergência.

SAIBA MAIS EM ÁGUAS DE MARÇO., veja a distribuição dos serviços de saúde

no município.

https://drive.google.com/open?id=1fq0cA1gNDQccGGOMIUyrWCWj4i_7qzZI
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A Secretária de Saúde, de Águas de Março, tem ampliado os esforços e

investimentos na região para que nos próximos anos a cidade tenha total cobertura

de equipes de saúde da família, principalmente depois da Portaria nº 2.979, de 12

de novembro de 2019 que institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo

modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do

Sistema Único de Saúde. Para atender as disposições dessa portaria e garantir

financiamento, os gestores deverão ajustar o número de equipes de modo a

cadastrar todas as pessoas residentes no município, considerando a proporção de

4000 pessoas por equipe. Até 31 de dezembro de 2019, o financiamento da

Atenção Primária era composto pelos Pisos da Atenção Básica (PAB) Fixo e Variável.

O PAB Fixo era obtido multiplicando a população residente do município por valor

per capita que variava entre R$ 23 e R$ 28. Para esse cálculo, utilizava-se a

estimativa populacional de 2016 do IBGE e a distribuição dos municípios em quatro

faixas, de acordo com os seguintes indicadores: PIB per capita, percentual da

população com plano de saúde, percentual da população com Bolsa Família,

percentual da população em extrema pobreza e densidade demográfica. Está

previsto um período de transição entre o modelo de financiamento proposto no PAB

Fixo e variável e o do Programa Previne Brasil. Outro critério de repasse financeiro,

segundo deliberações da Portaria nº 2.979, será o pagamento por desempenho,

que acabara com muitos dos programas inseridos no Piso da Atenção Básica

Variável, tais como repasses por equipes nucleares de saúde da família, Núcleo de

Apoio à Saúde da Família e com outras estratégias como o Programa de Melhoria

do Acesso e da Qualidade –PMAQ.

O pagamento por desempenho tem como base indicadores, previamente

definidos e alcançados pelas equipes. Para tanto, é necessário que as equipes

registrem e enviem seus dados e informações de produção, bem como organizem o

processo de trabalho para melhoria do desempenho. A periodicidade da análise

dos dados, assim como o envio do repasse serão recalculados a cada 4

competências e serão transferidos mensalmente. A melhora ou piora nos resultados

dos indicadores ao longo dessas 4 competências resultarão em mudanças nos

valores repassados. Considerando-se a realidade de alguns municípios pode resultar

em perdas importantes nos repasses do Ministério da Saúde. Aqueles com baixa

cobertura de saúde da família, ao perder parte do PAB fixo e a totalidade do PAB

variável o saldo pode ser mais exclusão de acesso. Por outro lado, esse pode

resultar em movimento e mobilização de gestores em ampliar a cobertura da

população por equipes de saúde da família. No que se refere ao pagamento por

desempenho, a obrigatoriedade de alimentar o Sistema de Informação de Saúde

da Atenção Básica (SISAB) com indicadores específicos mobilizará à implementação

desse sistema, a periodicidade de análise dos indicadores de saúde e avanços na

implementação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).
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Nesse cenário de intensas mudanças há a preocupação de que a equipe

multiprofissional que estava comtemplada no NASF se extinga, no entanto, essa

análise deve ser feita à luz de quais serão os recursos necessários para que se

qualifique os dados propostos ou seja, os melhores resultados.

Discussões de casos e planejamento integrado entre as equipes permitem

intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, má

alimentação, uso de tabaco, dentre outros. O trabalho multiprofissional e as

diretrizes operacionais da Atenção Primária orientam as equipes no posicionamento

da Atenção Primária como a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS),

além de propiciar uma importante relação custo-efetividade (BRASIL, 2019). A

figura 4, mostra o número, tipo e posicionamento dos serviços de saúde em Águas de

Março.

Figura 4 - Rede de serviços de saúde no Município de Águas de Março, março de

2020.
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Na atualidade, a composição e distribuição das equipes em Águas de Março

está conforme os quadros 2 e 3 apresentados na sequencia.

Quando se analisa diretrizes operacionais da Estratégia Saúde da Família

em associação com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) defende-se que o

NASF por estruturar-se a partir do conjunto de ações de matriciamento, atendimento

compartilhado, discussão de casos e por contar com profissionais de diferentes

categorias, tem potencialidade para qualificar e aumentar a resolutividade da

atenção as doenças e agravos mais prevalentes. As ferramentas, diretrizes

operacionais do NASF devem ser mantidas, assim como os profissionais que

compõem esse núcleo, pois foram incorporados de acordo com as principais Políticas

de Saúde do país.

No diagnóstico da rede de serviços do município Águas de Março é possível

observar que o atributo primeiro contato é comprometido, pois há desproporção

entre oferta e demanda. Em razão do Programa Previne Brasil, a reorganização da

rede de atenção e, principalmente da Atenção Primária à Saúde deve se constituir

pauta nas discussões das equipes e gestores.

Equipes de saúde da família Nova 

Esperança 

Bairro Nova Esperança

população total 

do bairro
20 mil hab.

unidade de 

saúde

ESF nova esperança

equipes de 

saúde

4 equipes ESF 

composta cada uma 

por 1 médico, 1 

enfermeiro, 2 

auxiliares de 

enfermagem e 6 

Acs. nenhuma das 

equipes possuem 

dentista.

Equipes de saúde da família Vila Feliz

Bairro Vila Feliz

População total 

do bairro
12 mil hab.

unidade de 

saúde
ESF vila feliz 

equipes de 

saúde

3 equipes ESF 

composta cada uma 

por 1 enfermeiro, 2 

auxiliares de 

enfermagem e 4 ACS. 

as equipes 1 e 2 

contam com 1 médico 

cada e apenas a 

equipes 3 possui 

cirurgião dentista.
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Considerações finais

A coordenação do cuidado é

condição necessária para alcance

de uma resposta integral, capaz de

atender ao conjunto das

necessidades de saúde dos usuários.

Significa estabelecer conexões de

modo a alcançar o objetivo maior

de prover/atender às necessidades

e preferências dos usuários na

oferta de cuidados em saúde, com

elevado valor, qualidade e

continuidade (BRASIL, 2017) A

Estratégica Saúde da Família foi

implantada no Brasil pelo Ministério

da Saúde em 1994. Esse modelo

assistencial tem o papel fundamental

na longitudinalidade do cuidado,

acesso universal à saúde; efetivar a

integralidade das ações aos

usuários, família e comunidade da

Atenção Básica; estimular o controle

social (participação da população);

contribuir para a melhoria da

qualidade de vida da população

brasileira; e ampliar o acesso dela à

Atenção Básica. As ações da

Estratégia Saúde da Família são

oferecidas por equipes

multiprofissionais formadas

minimamente por: enfermeiros,

auxiliares e/ou técnicos de

enfermagem, médicos, agentes

comunitários de saúde. No caso de

haver a equipe de saúde bucal:

cirurgião-dentista e auxiliar e/ou

técnico de saúde bucal.
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O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista do povo brasileiro,

garantido pela Constituição Federal de 1988 (CF-88) regulamentado pela Lei nº.

8.080/1990. No SUS a “Saúde é direito de todos e dever do Estado” nesse

contexto, saúde não significa apenas ausência de doença, mas o completo bem estar

físico, mental e social. Na saúde bucal, o processo não é diferente. (BRASIL, 1990)

Os princípios com base nos quais se estrutura o SUS são: Universalidade,

Integralidade e Equidade. Para operacionalizar esses princípios as diretrizes

propõem: A descentralização, regionalização, hierarquização e controle

participação social.

A trajetória histórica que culminou na criação da Estratégia Saúde da Família

e no Programa Brasil sorridente é produto de movimentos e lutas, figura 1, de

trabalhadores, gestores e da população.

Figura 1 – Série histórica da saúde bucal no sistema público

A Atenção Primária está posicionada como porta de entrada dos indivíduos

no sistema de saúde. Para atender as necessidades de usuários uma equipe

multiprofissional trabalha com objetivo de melhorar a qualidade de vida dos

usuários de modo assegurar atenção integral.

(LIMA, WATANABE, PALHA, 2006).
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A equipe de saúde bucal, composta por cirurgião-dentista generalista ou

especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal trabalha

integrada a equipe de saúde nuclear. Cada equipe de saúde da família deve ser

responsável por no máximo 4.000 pessoas de uma determinada área, que passam

a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.” (BRASIL, 2013). O quadro 1

apresenta atribuições da equipe.

Quadro 1 – Atribuições dos profissionais

Fonte: (BRASIL, 2009a p. 38) 

* O enfermeiro da equipe nuclear pode solicitar exames, prescrever medicamentos e

tratamento conforme Resolução de Classe.

** O cirurgião dentista pode prescrever medicamentos conforme Resolução de

Classe.

*** O cadastramento é designado ao Agente Comunitário de Saúde, entretanto,

qualquer membro da equipe pode realiza-lo.
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Realizar planejamento X X X X X X X X

Prescrever medicamentos X* X X**

Realizar Visita domiciliar X X X X X X X X

Orientação sobre higiene 

bucal 

X X X X X X X X

Escutar /acolher X X X X X X X X

Cadastramento das famílias 

***

X

Realizar avaliação X X X X X X X X

Realizar consulta médica 

Realizar consulta de 

enfermagem 

X

Realizar consulta 

odontológica 

X

Aplicação de larvicida X

Realizar ações de educação 

em saúde 

X X X X X X X X
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As equipes atuam com as seguintes ferramentas:

• Consultas médicas, odontológicas e de enfermagem

• Grupos educativos e reuniões com a comunidade

• Visitas domiciliares

• Reuniões de equipe

Na estratégia saúde da família, o território não é apenas uma área

delimitada, é uma abrangência geográfica onde existem pessoas que se relacionam,

constituindo diferentes dinâmicas de territorialidade e tudo que ocorre nesse espaço

influencia o processo saúde-doença. O processo de territorialização permite

conhecer a cultura local, os hábitos da população, as condições em que os indivíduos

moram, vivem, trabalham e adoecem. Todos os profissionais da Atenção

Primária têm o compromisso de conhecer o território, e serem corresponsáveis pelos

espaços e indivíduos que nele habitam. Delimitar um território é essencial para o

desenvolvimento de projetos e programas, pois as responsáveis pelas áreas e micro

áreas tem um conhecimento melhor da região, sabe os problemas que os habitantes

enfrentam e consequentemente podem investigar, e direcionar soluções para os casos

de uma maneira mais assertiva, figura 2.

Figura 2 – Terriorialização o bases geográficas.
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Atividades básicas de uma equipe de saúde da família

- Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis e identificar os
problemas de saúde mais comuns e situações de risco aos quais a população está
exposta;

-Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de
vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nos diversos ciclos da vida;

- Garantir a continuidade do tratamento, pela adequada referência do caso;

- Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à
demanda, buscando contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a
saúde por meio da educação sanitária;

- Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais
existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas;

- Discutir, de forma permanente, junto à equipe e a comunidade, o conceito de
cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam;

-Incentivar a formação e/ou participação ativa nos conselhos locais de saúde e no
conselho municipal de saúde.

As equipes atuam baseadas no vínculo com a população, são
responsáveis por um território específico e realizam ações de promoção, prevenção,
tratamento, reabilitação e recuperação da saúde, baseadas nos seguintes princípios:

• Territorialização, adscrição de clientela e diagnóstico dos problemas de saúde da
área;
• Planejamento local de acordo com os problemas identificados tendo como foco a
família e a comunidade;
• Fortalecimento das ações intersetoriais;
• Estímulo à participação da comunidade; e
• Trabalho em equipe com enfoque multidisciplinar (BRASIL, 2017)

A territorialização é base do trabalho das Equipes de Saúde da Família (ESF).
Este processo permite eleger prioridades para o enfrentamento dos problemas
identificados nos territórios de atuação, o que refletirá na definição das ações mais
adequadas, contribuindo para o planejamento e programação local. Para isso é
necessário o reconhecimento e mapeamento do território segundo a lógica das
relações e entre condições de vida, saúde e acesso às ações e serviços de saúde.
Isso implica um processo de coleta e sistematização de dados demográficos,
socioeconômicos, político-culturais, epidemiológicos e sanitários que, posteriormente,
devem ser interpretados e atualizados periodicamente pela equipe de saúde. Com
isso, a importância desta estratégia se resume em conhecimento da área, através de
entrevistas com os moradores, identificando as microáreas de riscos, elaborando um
plano/planejamento, realizando o mapeamento do local, entre outros, para que no
final possa se avaliar e acompanhar a saúde da população, permitindo o seu
desenvolvimento. (BRASIL, 2008)
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A equipe de Saúde Bucal participa de todo esse processo junto com a equipe

da Unidade, além de realizar visitas domiciliares, atendimentos específicos (como em

Consultório de Rua) reuniões em equipe, ações educacionais e participar de

programas como o Programa Saúde na Escola afim de garantir saúde integral e

universal.

A ESB segue uma linha de cuidado baseada nos seguintes ciclos de vida :

- Gestante; crianças de - 0 a 24 meses; crianças -2 a 9 anos;

adolescentes de - 10 a 19 anos; - Adultos; - Idosos; e -

Pessoas com deficiência.

O acolhimento é outra diretriz da Atenção Primária e tem como objetivo

melhorar o atendimento no SUS. A Política Nacional de Humanização destaca

pressupostos que fundamentam as práticas na Atenção Primária, quadro 2:

Quadro 2 – Humanização e acolhimento

Fonte: (BRASIL, 2008)
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Quando se organiza os serviços com base nos pressupostos do acolhimento, a

ordem de chegada não deve ser o principal critério para o atendimento dos casos,

mas a sua gravidade ou o sofrimento do paciente. Neste sentido é que se prioriza o

atendimento a qualquer urgência, quando esta estiver ocasionando dor ou

sofrimento ao usuário. A urgência, inclusive, é um momento importante para a

detecção de indivíduos com maior vulnerabilidade.

Acolher é receber bem, com atenção e disponibilidade para escutar,

valorizar as particularidades de cada caso, buscar uma forma de compreendê-lo e

solidarizar-se com ele. (BRASIL, 2009) A classificação de risco está entre as

estratégias para o acolhimento e deve constar da rotina das equipes nucleares e de

saúde bucal.

A equipe de saúde bucal deve reconhecer os determinantes sociais da saúde

e, isso significa contextualizar ações as realidades locais, de modo a identificar

situações, relações que, na maioria das vezes acontecem fora do ambiente clínico e

ainda assim, influenciam de maneira decisiva a saúde (ou o processo saúde/doença).

A família, amigos, trabalho, comunidade, a condição financeira, escolaridade,

circunstância de moradia, bairro de residência, a qualidade do ar, a alimentação,

hábitos cotidianos, atividade física etc., tudo isso influencia no equilíbrio saúde e

doença.

O acolhimento constitui-se ação que deve ocorrer em todos os locais e

momentos do serviço, não devendo limitar-se ao recebimento da demanda

espontânea para identificação de risco ou definição de urgências. figura 3.
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Figura 3 – Acolhimento na saúde bucal - Atenção Primária à Saúde e Estratégia

saúde da Família.

Fonte: (SÃO PAULO, 2000) 
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A equipe de saúde bucal, no planejamento de sua agenda e com o objetivo

de assegurar atendimento com base no princípio da equidade, deve estabelecer

critérios para a classificação de sua demanda e para isso apresenta-se a

estratificação de risco conforme segue

TIPOS DE RISCO

-Risco familiar: nessa avaliação, família é um núcleo de pessoas que convivem, não

necessariamente por laços sanguíneos. Deve-se avaliar os hábitos comportamentais e

culturais, e as relações sociais estabelecidas pelas famílias para classificar o risco de

acordo com as vulnerabilidades biológica, social e ambiental. As famílias que

apresentarem um risco maior devem ser as primeiras a receberem as ações

educativas e preventivas, e participarem da triagem para que sejam inseridas

imediatamente nos grupos no intuito de melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

-Risco individual: nessa avaliação, é identificado as doenças presentes (ou não) no

indivíduo para que seja feito o controle da saúde bucal e a prevenção das doenças.

Conforme a gravidade, os pacientes são encaminhados para as atividades

preventivas e educativas (coletivas ou individuais) e para o tratamento adequado.

(SÃO PAULO, 2000)

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO INDIVIDUAL:

• Baixo risco – sem sinais de atividade de doença e sem história pregressa de

doença

• Risco moderado – sem sinais de atividade de doença, entretanto, com história

pregressa de doença

Alto risco – com presença de atividade de doença, com ou sem história pregressa

de doença
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Classificação de risco na saúde bucal, quadros 3, 4 e 5:

Quadro 3 – Classificação de Risco

Quadro 4 - Classificação de risco á doença periodontal:

Quadro 5 - Classificação de risco á lesões em tecidos moles:

Classificação Grupo Situação individual 

Risco baixo A Ausência de lesão de cárie, sem placa, sem gengivite e/ou 

mancha branca ativa 

Médio risco

B História de dente restaurado, sem placa, sem gengivite e/ou 

mancha branca ativa 

C Uma ou mais cavidades em situação de carie crônica, mas sem 

placa , sem gengivite e/ou mancha branca ativa 

Alto risco 

D Ausência de lesão de cárie e/ou dente restaurado, mas com 

presença de placa, gengivite e/ou mancha branca ativa 

E Uma ou mais cavidades em situação de lesão de cárie ativa 

F Presença de dor ou abscesso

Classificação Grupo Situação individual 

Baixo risco

0 Elemento com periodonto sadio

X Ausência de elemento no sextante 

Médio risco

1 Elemento com gengivite 

2 Elemento com cálculo supra gengival 

B Sequela de doença periodontal anterior

Alto risco 6 Elemento com calculo subgengival

8 Elemento com mobilidade irreversível e perda de função 

Classificação código Critérios 

Baixo risco 0 Tecidos moles normais 

Risco 

moderado

1 Alterações sem suspeita de malignidade, não contempladas no 

código 2 

Alto risco 

2 Alterações com suspeita de malignidade: úlceras com mais de 15 dias 

de evolução, com sintomatologia dolorosa, ou não, bordas elevadas, 

ou não, lesões brancas e negras com áreas ulceradas, ; lesões 

vermelhas com limites bem definidos, sugerindo eritroplasia, nódulos 

de crescimento rápido com áreas ulceradas. 

Fonte: (SÃO PAULO, 2020)
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A classificação de risco na saúde bucal amplia acesso e assegura atenção ao

princípio da equidade. Um levantamento epidemiológico realizado pelo Ministério

da Saúde em nível nacional mostrou os principais agravos que envolvem a saúde

bucal no país. É necessário que os serviços de saúde estejam organizados para

intervir e controlá-los através de ações (individuais ou coletivas) de promoção a

saúde bucal, ações educativas e preventivas e o tratamento adequado em todos os

casos:

1- Cárie Dentária: Doença multifatorial que se manifesta como uma lesão dentária

de origem bacteriana; para prevenir a doença cárie, é necessário um correto

fluoretação da água, acesso a escovas e dentifrícios fluoretados orientação sobre

dieta, e higienização correta.

2- Doença Periodontal: Infecção e/ou inflamação nos tecidos de sustentação dos

dentes (gengiva), que tem progressão com o tempo; é necessário remover os fatores

retentivos e o biofilme (fator etiológico da doença periodontal) por meio de

raspagem e profilaxia. No quadro 6 a classificação permite programar a

abordagem do usuário.
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Quadro 5 – Classificação e abordagem na saúde bucal

Fonte: (SÃO PAULO, 2020)

A Atenção Primária em Saúde (APS) tem responsabilidade na
coordenação da rede de atenção. Para tanto, a configuração das Redes de Atenção
visa assegurar atenção à saúde bucal aos seus usuários, constituindo-se na principal
porta de entrada no sistema. Ações de saúde de caráter individual e coletivo devem
ser programadas no processo de trabalho de equipes multiprofissionais na
perspectiva de abordagem integral do processo saúde doença.
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Auxiliar 

de Saúde 

Bucal

(ASB) 

- Grupos de orientação: de no mínimo 12 pessoas 

com duração de , no mínimo, 30 minutos. Retorno em 

1 ano em grupo com a ASB. 

- Escovação supervisionada, preferencialmente, no 

dia de triagem.

- Retorno em 1 ano em grupo com ASB

Doença 

periodontal
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Carie B, C Auxiliar 

de Saúde 

Bucal 

e Técnico 

(TSB) em 

Saúde 

Bucal 

Grupos de orientação: de no mínimo 12 pessoas com 

duração de , no mínimo, 30 minutos. 

- Escovação supervisionada, preferencialmente, no dia 

de triagem.

Retorno em 1 ano em grupo com ASB ou TSB 

Doença 

periodontal

B

Tecidos 

moles

1 Cirurgião 

dentista(C

D)

Critério do cirurgião dentista 
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Carie D

Cirurgião 

dentista 

e Técnico 

em Saúde 

Bucal 

Grupos de orientação: de no mínimo 12 pessoas com 

duração de , no mínimo, 30 minutos preferencialmente 

no dia da triagem. 

- Fluoretação intensiva sob a responsabilidade do 

CD ou TSB. 

- Retorno em  8 meses (grupos) 

Doença 

periodontal

1,2

Cárie E, F

Cirurgião 

dentista 

e Técnico 

em Saúde 

Bucal 

Grupos de orientação: de no mínimo 12 pessoas com 

duração de , no mínimo, 30 minutos, preferencialmente 

no dia da triagem

- Prioridade para atendimento clínico que deve ser 

feito por hemiarco, se possível

- Retorno em 4 meses em grupo

Doença 

periodontal

6,8

Tecidos 

moles

2 Cirurgião 

dentista 

Encaminhamento imediato para o Centro de 

Especialidade odontológica.

Fonte: (SÃO PAULO, 2020)
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Conjunto de atividades de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família:

Atividades extra clínicas; visitas domiciliares; Assistência domiciliar; levantamento de

necessidades; Educação em Saúde; e ações coletivas e outras

Figura 4 – Planejamento na Saúde Bucal

Território 
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A garantia do acesso a qualquer outra unidade funcional do sistema em

função das necessidades de cada usuário faz parte de uma rede de atenção

ordenada e coordenada pela Atenção Primária. Nas RAS, os CEO assumem a

posição de referência especializada de saúde bucal para as UBS que oferecem:

cirurgia oral menor, diagnóstico de câncer de boca e outras doenças de tecidos

moles, periodontia, atenção aos pacientes com necessidades especiais e endodontia.

Para dar suporte de apoio e diagnóstico, a rede também foi estruturada pensando

nos serviços de análise de exames histopatológicos, para emissão de laudos

anatomopatológicos. Na hierarquização, são as UBS que deverão, por meio de

critérios pré-definidos e protocolizados, constituir os fluxos de acesso dos usuários

aos CEO que, após a conclusão do tratamento especializado, deverão contra

referenciá-los à atenção básica. (BRASIL, 2019, p.27

Em levantamento epidemiológico realizado pelo Ministério da Saúde em nível

nacional demonstrou os principais agravos que envolvem a saúde bucal no país. É

necessário que os serviços de saúde estejam organizados para intervir e controlá-los

através de ações (individuais ou coletivas) de promoção á saúde bucal, ações

educativas e preventivas e o tratamento adequado em todos os casos:

1- Cárie Dentária: Doença multifatorial que se manifesta como uma lesão dentária

de origem bacteriana; para prevenir a doença cárie, é necessária a correta

fluoretação da água, acesso a escovas e dentifrícios fluoretados orientação sobre

dieta, e higienização correta.

2- Doença Periodontal: Infecção e/ou inflamação nos tecidos de sustentação dos

dentes (gengiva), que tem progressão com o tempo; é necessário remover os fatores

retentivos e o biofilme (fator etiológico da doença periodontal) por meio de

raspagem e profilaxia.

3- Câncer de Boca: São cânceres localizados em lábio, mucosa bucal, gengivas,

palato duro, língua e assoalho da boca. Está entre as principais causa de óbito por

neoplasias; O câncer bucal pode ser diagnosticado de forma precoce facilitando o

tratamento, por isso a importância do auto exame e de ações educativas.

4- Traumatismos Dentários: Problema causado geralmente por acidentes,

agressões, atividades esportivas, brincadeiras e entre outros; além de comprometer

a fala e a mordida, causa problema psicológicos dependendo do caso.

5- Fluorose Dentária: É a ingestão de flúor durante a fase de desenvolvimento dos

dentes de forma incorreta, causa uma anomalia de desenvolvimento, deixando o

dente mais poroso, sendo necessário tratamento odontológico.
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6- Edentulismo: Ausência de elementos dentários geralmente associado a condição

social e financeira do indivíduo e difícil acesso a cobertura odontológica gratuita.

7- Má-oclusão: A má oclusão é o desalinhamento dos dentes. Esse desalinhamento

implica na mastigação de forma incorreta e pode causar um desgaste anormal,

fratura em dentes, disfunção da articulação temporomandibular, além de dificultar a

respiração.

No conjunto de ações destinadas a saúde bucal constam as ações educativas:

A educação em saúde bucal deve fornecer instrumentos para fortalecer a

autonomia dos usuários no controle do processo saúde-doença e na condução de

seus hábitos. Sua finalidade é difundir elementos, respeitando a cultura local, que

possam contribuir com o empoderamento dos sujeitos coletivos, tornando-os capazes

de autogerirem seus processos de saúde-doença, sua vida, com vistas à melhoria da

sua qualidade de vida.

Em geral, o conteúdo para as ações educativas coletivas deve abordar:

(1) As principais doenças bucais, como se manifestam e como se previnem;

(2) A importância do autocuidado, da higiene bucal, da escovação com dentifrício

fluoretado e o uso do fio dental;

(3) Os cuidados a serem tomados para evitar a fluorose;

(4) As orientações gerais sobre dieta;

(5) A orientação para autoexame da boca;

(6) Os cuidados imediatos após traumatismo dentário;

(7) A prevenção à exposição ao sol sem proteção; e,

(8) A prevenção ao uso de álcool e fumo.

O planejamento das ações educativas deve ser feito em conjunto com a

equipe de saúde, principalmente em relação às ações propostas por ciclo de vida,

condição de vida, e por fatores de risco comum para várias doenças.

A educação em saúde deve ser parte das atribuições comuns a todos os membros da

equipe de saúde bucal, mas os profissionais auxiliares podem ser as pessoas ideais

para conduzir o trabalho nos grupos. O ACS tem papel relevante na divulgação de

informações sobre saúde bucal, devendo a equipe de saúde bucal orientar o seu

trabalho. A presença do CD é importante em momentos pontuais e no planejamento

das ações. (BRASIL, 2008)
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No conjunto de ações de promoção à saúde destaca-se:

Para controle e prevenção da cárie na população destacam-se medidas

de saúde pública intersetoriais e educativas, que possibilitem acesso à alguma forma

de flúor, redução do consumo do açúcar e disponibilidade de informação sistemática

sobre os fatores de risco e autocuidado.

São também determinantes, as políticas relacionadas à melhoria das

condições socioeconômicas, da qualidade de vida, do acesso à posse e uso dos

instrumentos de higiene e estímulo à manutenção da saúde.

Neste sentido, cabe à equipe de saúde comprometer-se no planejamento,

organização e suporte técnico à gestão municipal para efetiva prioridade das ações

de promoção da saúde. (BRASIL, 2008)

No conjunto de ações preventivas:

Destacam-se a fluoretação da água de abastecimento considerada um

método seguro e eficaz na prevenção da cárie dentária, que atinge toda a

população com acesso a água tratada. A implantação da fluoretação das águas

deve ser uma política prioritária bem como garantir monitoramento dos teores de

flúor agregados à água.

Outras ações, são aquelas realizadas com grupos de pessoas e, por isso,

usam os espaços sociais (creches, escolas, locais de trabalho, comunidade) e espaços

da unidade de saúde. As crianças em idade pré-escolar e escolar podem ser alvo

dessas ações, pelo impacto de medidas educativas e preventivas nessa faixa etária

e pela importância da atuação na fase de formação de hábitos. Outros grupos

podem ser definidos localmente, de acordo com risco, dados epidemiológicos ou

critérios locais
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A equipe de saúde bucal tem a responsabilidade de ampliar o acesso ao

conjunto de ações envolvendo indivíduos, famílias e comunidades. As ações coletivas

devem ser executadas, preferencialmente, pelo pessoal auxiliar, de forma a

potencializar o trabalho do dentista em relação às atividades clínicas. A abordagem

coletiva pode incluir os seguintes procedimentos:

As ações coletivas devem ser executadas, preferencialmente, pelo pessoal

auxiliar, de forma a potencializar o trabalho do dentista em relação às atividades

clínicas. A abordagem coletiva pode incluir os seguintes procedimentos:

- Exame epidemiológico.

- Educação em saúde bucal.

- Escovação dental supervisionada.

- Entrega de escova e dentifrício fluoretado e, sempre que possível, de fio dental.

- Aplicação tópica de flúor (ATF): para se instituir a aplicação tópica de flúor de

forma coletiva deve ser levada em consideração a situação epidemiológica dos

grupos populacionais locais em que a ação será realizada. Sua utilização com

abrangência universal é recomendada somente para populações nas quais seja

constatada uma ou mais das seguintes situações: exposição à água de

abastecimento sem flúor ou com teores abaixo de 0,4 ppmf e sem acesso à

dentifrício fluoretado.

A ATF pode ser realizada na forma de bochechos fluorados semanais ou

diários ou aplicação trimestral de flúor gel na escova, moldeira ou com

pincelamento. (BRASIL, 2008)
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Considerações finais

A integração dos serviços de saúde

bucal nos serviços de saúde em

geral é um direito de todos e dever

do estado. Esse direito foi adquirido

por meio de muita luta, com

manifestações sociais a fim de

garantir saúde de forma integral e

universal. A equipe de saúde bucal

deve atuar com a equipe

multiprofissional no intuito de acolher

e garantir saúde em geral ao

paciente com o objetivo de

assegurar ações de prevenção de

doenças e agravos, realizando

diagnósticos, tratamentos,

reabilitação e promoção e proteção

da saúde por meio da manutenção

da saúde. Tudo isso exige

planejamento com vistas a

resolubilidade com base no bem

estar e qualidade de vida do

usuário.
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O aleitamento materno traz inúmeros benefícios na promoção da saúde da
criança. Na saúde bucal contribui para o bom desenvolvimento estomatognático e
consequentemente na formação dos dentes decíduos.

Apesar das inúmeras evidências sobre os benefícios do aleitamento materno
exclusivo até o sexto mês e de forma complementar até os dois anos, tanto para o
restabelecimento da mãe quanto para o desenvolvimento da criança, as taxas de
adesão a essa prática se mostram baixas.

O aleitamento materno auxilia na redução da mortalidade infantil, diminuindo a
ocorrência de processos alérgicos e gastrointestinais (NOVAK et al. 2001). Além
desses benefícios, favorece o adequado desenvolvimento das estruturas da face
(NASCIMENTO; ISSLER, 2003).

A amamentação também tem relevância quando se considera áreas de
exclusão social e de grande vulnerabilidade ao reduzir gastos financeiro para a
família.

Amamentar é uma decisão pessoal tomada durante a gestação. Parte-se do
pressuposto de que mulheres orientadas sobre os diversos benefícios da
amamentação tenderão a maior adesão a essa prática. Para LEVY; BÉRTOLO
(2008) muitas mulheres cresceram em um meio aleitante, ou seja, um ambiente em
que o aleitamento materno era praticado de maneira natural, sem ser posta a
questão de como alimentar os bebês; além disso, pesa o fato de essas mulheres
terem sido amamentadas pelas suas mães e terem visto outras mães amamentarem
os seus filhos, construindo, assim, experiências positivas em relação à amamentação,
diante dessas experiencias o que tem contribuído para a baixa adesão ao
aleitamento materno? Discutiremos alguns aspectos relacionados a esse fenômeno e
que mantem relação com a prática da saúde bucal no contexto da Estratégia Saúde
da Família.

As diretrizes operacionais da Estratégia Saúde da Família, principalmente a
territorialização, cadastramento, a longitudinalidade da atenção e o cuidado
centrado na pessoa, possibilita considerar que as equipes que atuam nesses
territórios tem maiores possibilidades de apoiar as mães de modo a manter a
amamentação exclusiva até o sexto mês. Nesse contexto, o cirurgião dentista deveria
atuar de forma mais ativa nos grupos de aleitamento materno e de gestantes com o
objetivo de instrumentalizá-las sobre a importância do aleitamento materno
exclusivo para o bom desenvolvimento da criança e de sua saúde bucal,
considerando-se entre esses benefícios a formação dos dentes decíduos. Alterações
na formação desses dentes podem comprometer a fala, mastigação, deglutição e
respiração da criança, além de sua autoestima e convivência social. Prejuízos que
podem ser prevenidos por meio da integração da equipe de saúde bucal a equipe
nuclear e do acompanhamento da saúde bucal da criança desde a gestação até
minimamente até os dois anos.
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O acompanhamento do desenvolvimento das estruturas buco facial deve ser

feito pelo cirurgião dentista de modo a prevenir alterações que comprometam a

saúde bucal da criança.

Ao nascer a criança apresenta uma desproporção entre o crânio cefálico e

crânio facial, pequena altura da face e disto - relação da mandíbula com a maxila.

O retrognatismo mandibular desaparece durante o período de crescimento, caso o

sistema estomatognático sofra estimulações funcionais adequadas pela

amamentação, respiração, mastigação e deglutição (BALDRIGHI et al. 2001). A

amamentação, além de apresentar vantagens à saúde do bebê é imprescindível

para o correto desenvolvimento da articulação temporo mandibular, maxilares e

oclusão (PIEROTTI, 2001).

O ato da amamentação natural leva o bebê a executar de 2.000 a 3.500

movimentos de ordenha mandibular, enquanto na alimentação artificial (mamadeira)

os movimentos de sucção são apenas de 1500 a 2000 com agravante de não ser

atividades de ordenha. Portanto, no aleitamento materno o bebê amplia a

estimulação do sistema oral moto sensorial, pois a força muscular necessária para o

fluxo de leite durante o processo de ordenha será bem maior em relação ao

aleitamento por mamadeira (KOHLER, 2000).

A amamentação posicionada corretamente, figura 1, é um fator que deve ser

mantido o maior tempo possível para o bom desenvolvimento do sistema

estomatognático, principalmente das vias respiratórias (ESCOTT, 1989; SIMÕES,

2003).

Figura 1 – sinais de boa pega

Fonte: https://drachristiane.wordpress.com/2016/09/06/os-beneficios-da-amamentacao-para-o-bom-

desenvolvimento-da-face-do-bebe/

https://drachristiane.wordpress.com/2016/09/06/os-beneficios-da-amamentacao-para-o-bom-desenvolvimento-da-face-do-bebe/
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A movimentação de todas as estruturas, orais como lábios, língua, bochechas,

ossos e músculos da face envolvidas na amamentação se desenvolvem e se

fortalecem de modo a estimular o crescimento craniofacial. A excitação neural, e em

consequência o ganho de um perfeito desenvolvimento fisiológico, se iniciam no

recém-nascido com a lactância materna e esta deve prolongar-se até a erupção dos

primeiros dentes decíduos, proporcionando o desenvolvimento mandibular póstero-

anteriores e a modelação perfeita dos ângulos goníacos (PLANAS, 1997).

A amamentação por meio dos movimentos de ordenha favorece o

desenvolvimento facial devido ao selamento labial e posicionamento correto da

língua na região palatina dos incisivos centrais, devido à aquisição de tonicidade,

que, por sua vez, é resultante da intensa atividade dos músculos da língua,

impedindo a passagem de ar pela boca e favorecendo a instalação e a

manutenção da respiração nasal. A passagem de ar pelo nariz exerce pressão

sobre o palato, fazendo com que ele abaixe e sofra expansão. Esse fenômeno, por

sua vez, possibilita que os ossos da face acompanhem o crescimento corporal,

gerando espaço para a adequada erupção dos dentes.

Victora et al. (2016) apresenta evidências sobre a importância da

amamentação como fator de proteção para diversos agravos, tais como infecções,

más oclusões (figura 4 e 5), morbidades por diarreia, infecções respiratórias e otites;

há ainda evidências no ganho intelectual e na redução de riscos de obesidade e

diabetes. Assim sendo, a promoção, a proteção e o apoio à prática adequada do

aleitamento materno exclusivo é essencial para os recém-nascidos, pois promove

diversos benefícios ao desenvolvimento biopsicossocial das crianças, os quais

também repercutirão a longo prazo na vida dos indivíduos.

No acompanhamento da criança, o cirurgião dentista deve apoiar e orientar

as mães para que entendam a necessidade de cuidados especiais com a dentição

decídua. Deve destacar que a função mastigatória, favorece o desenvolvimento do

tônus muscular necessário para a chegada da primeira dentição.

O contato do peito com os lábios da criança provoca um estímulo de sucção,

reflexo inato ao ser humano, movimentos adequados fortalecem as estruturas crânio

facial são fundamentais e determinantes para o bom funcionamento do sistema

digestório e para desenvolvimento da adequada dentição decídua, figura 2.
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Figura 3 - Características Anatômicas dos Dentes Decíduos

O aleitamento materno é muito mais que nutrição, é fator decisivo e

primordial para a correta maturação e crescimento das estruturas, mantendo-as

aptas para exercerem o desenvolvimento da musculatura orofacial, que guiará e

estimulará o desenvolvimento das funções fisiológicas, garantindo sobrevivência e

qualidade de vida.

Apoio a mãe e família para a adequada higiene oral da criança também é

muito importante e devem considerar orientações da figura 6 e 7.

Os hábitos de sucção de chupeta, dedo, mamadeira e lábios causam grande

controvérsia entre ortodontistas e os especialistas em reabilitação oral (EHRLICH,

1992)

O hábito é a princípio um reflexo que com o tempo se transforma em

estímulo condicionado, mudar ou eliminar esses hábitos é uma tarefa difícil que

depende da idade, tempo e causa dos mesmos e a motivação do paciente

(MONGUILHOTT, 1986; GONZALES & LOPES, 2000).
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Considerações finais

O aleitamento natural é o materno,
aquele que provém do peito da mãe
e tem grande importância para o
desenvolvimento infantil pelo seu
aspecto nutricional, imunológico e
psíquico, sendo considerado um
alimento vivo, completo e natural,
adequado para os recém-nascidos
(BERTOLO, 2008)

São evidentes os benefícios da
amamentação na formação dos
dentes decíduos. A amamentação
materna exclusiva até o sexto mês
tem recebido ênfase a partir do
final de década de 80. A criança
em aleitamento materno exclusivo. O
desmame deveria ocorrer
naturalmente na medida que criança
se desenvolve. Entretanto, observa-
se a antecipação desse processo
devido a múltiplos fatores
socioculturais. O aleitamento com a
mamadeira está, de uma forma
geral, relacionado com o desmame,
por volta dos quatro meses de vida
do bebê, por causa do término da
licença maternidade e do retorno da
mãe ao trabalho, podendo levar à
ruptura do desenvolvimento motor-
oral adequado, ocasionando
respiração bucal, má oclusão
dentária e comprometimentos na
dentição decídua. (BRASIL, 2009;
VALDUGA et al., 2013).

Entre os benefícios fisiológicos e emocionais da amamentação destacam-se:

redução dos índices de mortalidade infantil; diminui a probabilidade de processos

alérgicos e gastrointestinais; proporciona melhores desenvolvimento cognitivo e

psicomotor; favorece o adequado desenvolvimento da estrutura da face; previne

várias doenças; evita diarreias, infecções respiratórias; ajuda na qualidade de vida

da mãe o do recém-nascido e favorece uma boa dentição decídua.
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A inclusão da equipe de Saúde Bucal, na Estratégia Saúde da Família, tem
entre os objetivos reorientar a organização dos processos de trabalho, a integração
multiprofissional e visa ampliar acesso às ações e serviços de: promoção, prevenção
e recuperação da saúde bucal, prevenção e controle de câncer bucal e incremento
da resolução da urgência. (SILVA, et al., 2011)

A Equipe de Saúde Bucal (eSB) é constituída por um cirurgião-dentista e um
técnico em saúde bucal e/ou auxiliar de saúde bucal. Os profissionais de saúde
bucal devem estar vinculados à uma UBS ou a Unidade Odontológica Móvel,
podendo se organizar nas seguintes modalidades:

Modalidade I: Cirurgião-dentista e auxiliar em saúde bucal (ASB) ou técnico em
saúde bucal (TSB) e;

Modalidade II: Cirurgião-dentista, TSB e ASB, ou outro TSB.

Dado o escopo das ações, a necessidade de ressignificar práticas, antes
hegemônicas na odontologia, de modo a avançar no sentido assegurar atenção
integral numa perspectiva longitudinal. Para tanto, diagnósticos locais, pessoas,
famílias e grupos em situações de risco, vulnerabilidade e exclusão social subsidiam
o planejamento. (BRASIL, 2017)

Entre as funções da Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde
destacam-se:

Cirurgiões Dentista (CD):

“I - Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,
acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde)
individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a
grupos específicos, atividades em grupo na UBS e, quando
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com
planejamento da equipe, com resolubilidade e em
conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas,
bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelo
gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
observadas as disposições legais da profissão;

II - Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil
epidemiológico para o planejamento e a programação em
saúde bucal no território;

[...] IV - Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais;

[...] VIII - Realizar estratificação de risco e elaborar plano de
cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no
território, junto aos demais membros da equipe; [..] e” (BRASIL,
2017 sp)



133

Técnico em Saúde Bucal (TSB):

“I - Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva das

famílias, indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo

na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou

nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre

outros), segundo programação e de acordo com suas

competências técnicas e legais;

[...] III - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades

referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe,

buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma

multidisciplinar;

IV - Apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de

prevenção e promoção da saúde bucal;

VI - Participar das ações educativas atuando na promoção da

saúde e na prevenção das doenças bucais;

[...] VII - Participar da realização de levantamentos e estudos

epidemiológicos, exceto na categoria de examinador;

VIII - Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde

bucal;” (BRASIL, 2017)

Auxiliar em Saúde Bucal (ASB):

“I - Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal

para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento

local e protocolos de atenção à saúde;

[...] IV - Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de

saúde bucal;

V - Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à

saúde bucal com os demais membros da equipe de Atenção

Básica, buscando aproximar e integrar ações de saúde de

forma multidisciplinar;

[...] XI - Participar da realização de levantamentos e estudos

epidemiológicos, exceto na categoria de examinador;”

(BRASIL, 2017 sp)
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Quadro 1 - Entre os principais agravos em saúde bucal estão:

Fonte: Oliveira, 2020

As ações de saúde bucal devem ser pensadas com foco na resolução dos

problemas prevalentes no território e priorizar os grupos de maior risco ou

vulnerabilidade. Nesse caso a doença periodontal em pacientes com diabetes tipo 2

se constitui prioridade, figuras 1.

O que é a Doença Periodontal?
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O diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no

sangue (hiperglicemia). Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do

hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta.

Também considerada uma doença metabólica em razão de estar associada a um

conjunto de fatores dentre os quase: obesidade, dislipidemia, aumento da

circunferência abdominal etc. (LYRA, et al 2006), figuras 3 e 4

Uma vez conhecidos os fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento

do DM2 (obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, stress etc.) programas

de prevenção devem ser implementados. Esses programas, têm como base a

modificação comportamental, o uso de fármacos e o tratamento cirúrgico. O que se

aplica também à saúde bucal.

O diabetes mellitus (DM) tipo II é uma doença com alta prevalência. A

equipe de saúde bucal deve dispor ações de prevenção que evitem doenças bucais,

dentre as quais a doença periodontal.
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Geralmente o paciente adulto procura a equipe de saúde bucal com uma

doença instalada. Na maioria das vezes, não recebeu orientações para a prevenção

de doenças bucais enquanto criança. Além disso, a maior parte dos problemas

bucais, na maioria das vezes, não causa ameaça à vida, sendo compostos de

processos agudos, geralmente espontâneos, mas prontamente tratáveis. O que

também contribui para que os problemas bucais, muitas vezes, não sejam tomados

como fatores prioritários, é a vulnerabilidade sociais e/ou de outras condições

patológicas e crônicas mais sérias, como por exemplo o diabetes mellitus.

Por essas características o usuário com DM compõe um grupo que precisa de

uma avaliação mais cuidadosa, tendo na determinação social fatores distais

extremamente atuantes (desemprego, vida social e lazer, moradia, família e renda).

A figura 5 apresentada na sequência apresenta a relação de causalidade entre o

DM e a doença periodontal e na figura 6, fisiopatologia da doença periodontal.
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FONTE: (ALVES ET AL. 2007; APUD OLIVEIRA, 2020

Na fase inicial predominam a gengivite e periodontite. Se não detectados

precocemente, esses problemas podem evoluir para doença periodontal avançada.

Puberdade, maior duração da doença, mau controle metabólico e higiene bucal

inadequada são fatores que contribuem para progressão e agressividade da DP.

(ALVES et al, 2007)

Entre as ações de prevenção destacam-se:

Atendimento em equipe nuclear e de saúde bucal com prioridade a usuários

diabéticos deforma regular, controle da glicemia, orientação e escovação

adequada, ingestão de alimentos pobres em açúcares.
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Brandão et al. (2011) propõem um protocolo de acompanhamento da doença periodontal
nos usuários diabéticos, quadro 1

Quadro 1 - Protocolo de Atendimento Classificação de risco de usuários diabéticos,
prevenção e tratamento da doença periodontal.

Fonte: (BRANDÃO et. Al, 2011)

Para Brandão et al. (2011) certos cuidados devem ser tomados para se
garantir o sucesso do tratamento odontológico da pessoa com diabetes mellitus:

“• O cirurgião-dentista deve certificar-se de que a insulina
ou medicação para controle de glicemia foi corretamente
administrada (dose e horários corretos);

• Consultas curtas, no meio da manhã, com o uso de
tranquilizantes ou sedação complementar, quando precisos e
prescritos pelo médico que acompanha o paciente;

• Reduzir, ao mínimo, a possibilidade de infecção;

• Evitar os anestésicos com vasoconstrictores adrenérgicos;

• Aferir a pressão arterial antes e após as consultas e medir
a pulsação antes, durante e após a anestesia;

• Os tecidos devem ser manipulados em menor tempo
possível, evitando-se traumas e dilacerações que possam
dificultar, ainda mais, o processo de cicatrização;

• Evitar estresses físicos e/ou emocionais durante o
procedimento odontológico;

• Orientações acerca da higiene oral e dieta são essenciais
na prevenção de doenças bucais.” (BRANDÃO et al, p. 122,
2011)
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O planejamento das equipes de saúde bucal deve considerar resolução dos

problemas identificados no território de responsabilidade da unidade de saúde,

visando a melhoria progressiva das condições de saúde e de qualidade de vida da

população.
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Considerações finais

As ações de saúde bucal destinadas

ao usuário com DM devem ser

planejadas com foco na prevenção

de complicações tanto da saúde

bucal quanto sistêmica.

A reorientação do modelo

assistencial, em conformidade com os

princípios do SUS, visa a

reorganização do sistema de saúde

e a integralidade da atenção. Em se

tratando da saúde bucal a ênfase se

mantem na redução dos problemas

de saúde bucal dos moradores da(s)

área(s) atendida(s), integrar a ESB à

ESF para prestar, na unidade de

saúde e no domicílio, assistência

integral, contínua, com resolutividade

e boa qualidade. (FRAZÃO et al,

1998) Nesse novo contexto de

práticas, as equipes de saúde bucal

se mobilizam com o objetivo de

reorientar as práticas de atenção à

saúde bucal, integrando-se às ações

discutidas e planejadas em conjunto

com a Equipe de Saúde da Família

(ESF). O conjunto de ações está

voltado a assegurar o acesso

progressivo de todas as famílias

residentes nas áreas cobertas pelas

equipes da SF às ações de

promoção e de prevenção, bem

como aquelas de caráter cirúrgico-

restauradoras em saúde bucal. A

equipe de saúde bucal tem por

diretriz o acompanhamento de

grupos de maior risco e, nesse caso

defende-se a importância do

acompanhamento de pessoas com

DM com o objetivo de evitar

complicações sistêmicas decorrentes

de focos bucais.
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Segundo Foucault (2012) nas cidades medievais havia registros da existência

de “insanos” sujeitos reconhecidos como loucos e que eram levados de suas cidades

para outras, onde existiam grandes espaços de aprisionamento. Nesse período,

existia a compreensão de que as cidades onde abitavam loucos, eram lugares que

necessitavam de purificação. O século XIX bem merece o título de “século dos

manicômios”. Em nenhum outro século o número de hospitais destinados a alienados

foi tão grande. Em nenhum outro século a terapêutica da loucura foi tão vinculada à

internação, em nenhum outro século o número de internações atingiu proporções tão

grandes; mais ainda, em nenhum outro século a variedade de diagnósticos, para

justificar a internação, foi tão ampla. (PESSOTI, 1986, pg 9).

A Reforma Psiquiátrica propõe um conjunto de

transformações de práticas, saberes, valores

culturais e sociais. No entanto, apesar de suas

fundamentações avança, marcado por impasses,

tensões, conflitos e desafios (BRASIL, 2005).

O modelo de hospital psiquiátrico foi socialmente

questionado graças a denúncias feitas por

familiares de pacientes e profissionais da saúde.

Questionamentos baseados na experiência

italiana de desinstitucionalização e a crítica

radical ao modelo manicomial que por décadas

“enxergava” a pessoa com sofrimento psíquico

como o louco dentro de um manicômio levam ao

movimento pela reforma psiquiátrica.

A reforma psiquiátrica brasileira foi marcada pelo

surgimento do Movimento Nacional da Luta

Antimanicomial, e da organização política da

sociedade civil.Navio dos Loucos, Hieronymus

Bosch, 1490,1500.

Manicômio Barbacena MG
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Segundo Cabral, et al. (2001), os princípios da reforma psiquiátrica se aliam

a ideia central de que é possível estruturar relações de convivência mais saudáveis

com as diferenças. Uma prática que dialoga diretamente com os princípios e

diretrizes do SUS e Políticas de Saúde Mental.

No Brasil o movimento da Reforma psiquiátrica manifesta-se em 1970,

demonstrando reprovação ao saber psiquiátrico e aos cuidados de saúde das

pessoas com transtornos mentais. Em 1978 ocorreu um movimento de trabalhadores,

familiares, e de pessoas com transtornos mentais em busca da modificação do

modelo hospitalocêntrico e construção de uma rede substitutiva de cuidados, para

que essas pessoas fossem inseridas novamente na sociedade (GAZIGNATO, SILVA,

2014).

A Reforma Psiquiátrica defende a importância de desinstitucionalizar

pessoas com doenças e agravos mentais e a necessidade de se configurar Redes de

Atenção Psicossociais. Nesse contexto, a Atenção Básica/Estratégia de Saúde da

Família contribui na atenção a população que sofre com transtornos mentais. Esse

movimento repercutiu e contribuiu para a criação da lei 10.216, conhecida como lei

da Reforma Psiquiátrica.

A Lei 10.2016, de 6 de abril de 2001 propõe novo modelo de atendimento

em saúde mental e dispõe sobre a proteção e dos direitos das pessoas portadoras

de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Às

pessoas com transtornos mentais são assegurados direitos à proteção, sem qualquer

forma de discriminação, devendo ser atendidas no sistema de saúde conforme suas

necessidades, sendo informadas sobre sua doença e seu tratamento.

A pessoa deve ser tratada de forma menos invasiva em ambiente

terapêutico preferencialmente em serviços comunitários, caso seja necessária uma

internação, deve ser prestado os esclarecimentos necessários para que sua melhora

seja alcançada e o tratamento deve ser realizado com a finalidade de reinserção

social (BRASIL, 2001).

A Portaria 3.088 de 23 de dezembro de 2011 implementa a Rede de

Atenção Psicossocial para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e que

apresentam necessidades devido ao uso de crack, álcool e outras drogas. No

Sistema Único de Saúde (SUS) fica estabelecido que a Rede de Atenção Psicossocial

tem como objetivo a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção as

pessoas com transtornos mentais, e as pessoas em uso de crack, álcool e outras

drogas (BRASIL, 2011)
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A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é constituída por Unidade Básica de

Saúde, equipe de atenção básica para população específica, Equipe de Consultório

na Rua, equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de

Caráter Transitório e Centros de Convivência. A atenção especializada é composta

pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas diferentes modalidades. Os

pontos de atenção de urgência e emergência, são os Serviços de Atendimento Móvel

de Urgências (Samu), Sala de Estabilização, Unidades de Pronto Atendimento (UPA),

hospitais, unidades Básicas de Saúde, entre outros.

As estratégias de desinstitucionalização são formadas pelos seguintes pontos

de atenção Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTS) e reabilitação psicossocial.

Por meio da criação da RAPS, figura 2, pretende-se ampliar e articular os

pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do

Sistema Único de Saúde (SUS).

Figura 2 – Rede de Atenção Psicossocial, Ministério da Saúde

Os Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) se constituem estratégia importante

na configuração das redes de atenção e atuam de maneira disciplinar sendo

constituído por equipe multiprofissional onde realizam o atendimento às pessoas com

transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas em uso decorrente de crack,

álcool e outras drogas. Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas

seguintes modalidades:
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CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e com

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas

etárias; indicado para Municípios com população acima de vinte mil habitantes;

CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, podendo

também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e

outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local, indicado para

Municípios com população acima de setenta mil habitantes;

CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Proporciona

serviços de atenção contínua, com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo

feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a

outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad, indicado para Municípios ou

regiões com população acima de duzentos mil habitantes;

CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do

Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de

crack, álcool e outras drogas. É um serviço de saúde mental aberto e de caráter

comunitário, indicado para Municípios ou regiões com população acima de setenta

mil habitantes.

CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas

do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades de cuidados clínicos

contínuos. Serviço com no máximo doze leitos para observação e monitoramento, de

funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana; indicado para

Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil habitantes.

CAPS I: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes

e em uso de crack, álcool e outras drogas, é um serviço aberto e comunitário

indicado para municípios e regiões com população acima de cento e cinquenta mil

habitantes (BRASIL, 2011).

As atividades realizadas no CAPS devem ser efetuadas nos espaços

coletivos onde são realizadas as assembleias de usuários, reunião diária de equipe

e deve ocorrer de forma articulada e em parceria com os demais pontos de atenção

da rede de serviços. O Projeto Terapêutico Individual é a ferramenta construída com

a equipe, usuário e familiar, sendo o Caps ou a Atenção Básica responsável pelos

casos e acompanhamento longitudinal. O Centro de Atenção Psicossocial é

responsável pelo cuidado, e por participar da articulação intersetorial promovendo

dessa forma a reinserção do usuário na comunidade (BRASIL, 2011).
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Segundo Lancetti et al (2000), a estratégia saúde da família é um
importante dispositivo no atendimento à população em sofrimento mental. A Atenção
Primária à Saúde e as equipes de estratégia Saúde da Família devem atender a
pessoa em sofrimento mental numa perspectiva integral entendendo que é na família
que a loucura emerge então é na família que loucura deve ser cuidada, além disso,
a rede de atenção é necessária para a atenção integral, figura 3.

Figura 3 – Rede de atenção psicossocial.

A equipe multiprofissional, vinculada a Unidade Básica de Saúde, atua de
forma integrada dando suporte as equipes de Saúde da Família e atuando
diretamente no Apoio Matricial e articulando a atenção à rede de apoio
psicossocial. A organização da rede de atenção primária a saúde deverá seguir as
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). A longitudinalidade do cuidado
pressupõe a continuidade da relação clínica, com construção de vínculo e
responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo
permanente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros
elementos na vida dos usuários, ajustando condutas quando necessárias, evitando a
perda de referências e diminuindo os riscos de erros decorrentes do
desconhecimento das histórias de vida e do gerenciamento do cuidado (BRASIL,
2011).
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O apoio matricial e Projeto Terapêutico Singular quando colocados em

prática na perspectiva da reforma psiquiátrica e das diretrizes do Sistema Único de

Saúde são dispositivos que podem contribuir para fortalecimento da RAPS e para a

desconstrução de estigmas.

Segundo Hori et al (2014) diversos estudos descrevem o Projeto Terapêutico

Singular (PTS) como um instrumento potente de cuidado aos usuários de serviços

especializados de saúde mental. Ele também é proposto como ferramenta de

organização e sustentação das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família

(NASF), baseadas nos conceitos de corresponsabilização e gestão integrada do

cuidado. As etapas que compõem um Projeto Terapêutico Singular (PTS) são:

Identificar os Problemas - identificar vulnerabilidades, demandas e necessidades, ou

seja, os problemas que deveriam ser considerados e enfrentados pela equipe.

Definir metas – programação de ações em curto, médio e longo prazo que serão

acordadas com o usuário, equipe e o profissional de referência, ou seja, aquele com

maior vínculo com o sujeito ou família. Nessa etapa, a rede de apoio familiar, ou do

caso índice com vistas a inserção social, visam a ampliação de autonomia no

enfrentamento de fatores que comprometem o equilíbrio saúde e doença.

Dividir responsabilidades: Essa divisão poderá ser feita por ação e deverá

considerar competências de cada profissional ou apoio social. No entanto, deverá

ser designado um profissional de referência que se responsabilizará por mobilizar e

acompanhar o desenvolvimento das ações designadas a cada membro da equipe.

Esse profissional será aquele com maior vínculo com a família ou caso índice,

podendo ser qualquer profissional de saúde.

Reavaliação: Realizada em diversos momentos deve ser conduzida pelo profissional

de referência. Onde se revisa os prazos, expectativas, tarefas, objetivos, métodos e

resultados, intervenções e direcionamentos no caso. (BRASIL, 2007)
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Considerações finais

Historicamente a loucura ocupou o lugar

de exclusão, quem é tido como louco

sofre com preconceitos e estigmas, seja

pela ideia de que a loucura deve ser

tratada no lugar dos loucos. “O acesso,

tomado como acessibilidade aos

serviços de saúde, é a capacidade de

um sistema de atenção à saúde

responder às necessidades de saúde de

uma população”. (DONABEDIAN 1973,

apud MENDES 2011)

A pessoa em sofrimento

psíquico é parte da população e deve

ter seu direito ao atendimento em rede

garantido, e isso inclui os mais diversos

serviços e não exclusivamente os

serviços substitutivos.

A rede de atenção em saúde

constitui-se como um dispositivo

estratégico para a melhoria da

qualidade da Atenção Básica, uma vez

que amplia o escopo de ações. Nessa

rede, o compartilhamento de saberes

amplia a resolutividade das equipes.

Tendo em vista a magnitude epidemiológica dos transtornos mentais, cada

equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família deve contar com pelo menos um

profissional da área de saúde mental (psicólogo, psiquiatra ou terapeuta

ocupacional). O trabalho do Núcleo de Apoio a Saúde da Família é orientado pelo

referencial teórico-metodológico do apoio matricial. Aplicado à APS, isso significa,

uma estratégia de organização do trabalho em saúde que acontece a partir da

integração de equipes de Saúde da Família (com perfil generalista) envolvidas na

atenção às situações/problemas comuns de dado território (também chamadas de

equipes de referência para os usuários) com equipes ou profissionais com outros

núcleos de conhecimento diferentes dos profissionais das equipes de Atenção Básica.

(BRASIL 2014)
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Gestão do cuidado: trabalho multiprofissional – diretrizes do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família

Desde a sua criação em 2008 o Núcleo de Apoio à Saúde da Família já
passou por mudanças importantes em relação a sua composição e ao número de
equipes apoiadas, figura 1. Em 2019, novas alterações são observadas na Portaria
Nº 2.979 que institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de
financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único
de Saúde. (BRASIL, 2009; BRASIL, 2019)

Figura 1 – Histórico das Portarias sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família

Dos princípios e diretrizes sugeridas as equipes do NASF encontram-se
disposições gerais em que se destacam: A integralidade considerada princípio com
base no qual o NASF estabelece o planejamento de suas práticas e ações. Ela pode
ser compreendida em três sentidos:

(a) a abordagem integral do indivíduo levando em
consideração seu contexto social, familiar e cultural e com
garantia de cuidado longitudinal; (b) as práticas de saúde
organizadas a partir da integração das ações de promoção,
prevenção, reabilitação e cura; além de (c) a organização
do sistema de saúde de forma a garantir o acesso às redes
de atenção, conforme as necessidades de sua população.
(BRASIL, 2010 p. 32.)

A interdisciplinaridade deve ser exercida entre as equipes nucleares e as
equipes NASF.
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Os processos de trabalho devem ser estruturados priorizando-se discussões
de casos clínicos; atendimentos compartilhados; educação permanente sobre temas
relevantes para as equipes (demanda explícita ou percebida/pactuada);
participação na construção de protocolos com as equipes; suporte na
implantação/incorporação de novas práticas (ex: grupos terapêuticos e educativos,
técnicas, orientações, bem como, apoio por telefone, e-mail); dar suporte na
construção de projetos terapêuticos singulares e dar suporte no manejo de questões
do território.

Entre as diretrizes para o trabalho do NASF destacam-se: desenvolver
grupos terapêuticos na unidade de saúde e/ou no território, com o intuito de
proporcionar um espaço de relação e trocas interpessoais, viabilizando a busca de
uma maior apropriação dos usuários sobre sua vida e atitudes, levando-os à
expressão e à ressignificação de suas posições assumidas na vida e no processo da
corresponsabilização e gestão do seu cuidado.

O NASF foi estruturado com base num conjunto de Políticas e Programas
(saúde criança, mulher, idoso, mental, alimentação e nutrição, práticas integrativas e
complementares, programas sociais etc., figura 2 considerados prioritários, portanto,
a composição das equipes, o planejamento seguiu objetivos e princípios dessas
políticas.

Figura 2 - Políticas que nortearam a configuração do NASF

Para a organização dos processos de trabalho, seguimentos prioritários são
definidos com os objetivos de capacitar equipes para atender o que é mais comum
nos territórios de abrangência das unidades de saúde. (BRASIL, 2017)
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O Programa Previne Brasil, traz alterações no financiamento da Atenção

Primária à Saúde. Nesse novo processo, o Piso da Atenção Básica Fixo e Variável

sofreram modificações. Além desses, o Programa de Melhoria do Acesso e da

Qualidade (PMAQ) também alterados. O que não muda é a necessidade de

equipes de apoio à equipe nuclear.

Saúde da criança:

Na saúde da criança a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) norteia as práticas que

dialogam com a garantia da proteção e acesso de crianças e do adolescente ao

conjunto de ações que assegurem integralidade e promoção da saúde.

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes,

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade

e de dignidade.” (BRASIL, 1990)

“Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-

se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de

nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor,

religião ou crença, deficiência, condição pessoal de

desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica,

ambiente social, região e local de moradia ou outra

condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a

comunidade em que vivem.” (incluído pela Lei nº 13.257, de

2016)

A Constituição Federal de 1988, deu um grande passo na garantia de

proteção à infância e à adolescência, reconhecendo, em seu artigo 227, esse grupo

populacional como sujeito de direitos, modificando toda uma legislação anterior que

considerava crianças e adolescentes como propriedade dos pais. A Política Nacional

de Saúde da Criança contempla um conjunto de ações que envolve: promoção da

saúde integral da criança, proteção e incentivo ao aleitamento materno, atenção à

saúde do recém-nascido, prevenção da violência e promoção da cultura de paz,

entre outros, além de investigação de óbitos infantis, dessa forma, garantindo o

desenvolvimento físico, moral e psicológico desse grupo etário. (BRASIL, 1988)

Veja mais em: https://youtu.be/1ZF68O8Sa0s
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Em 05 de agosto de 2015 a Portaria nº 1.130 instituiu a Política Nacional de

Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), dentro do âmbito do Sistema Único

de Saúde (SUS). Considera-se, portanto:

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Atenção Integral

à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único

de Saúde (SUS).

Art. 2º A PNAISC tem por objetivo promover e proteger a

saúde da criança e o aleitamento materno, mediante a

atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos

9 (nove) anos de vida, com especial atenção à primeira

infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando

à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à

vida com condições dignas de existência e pleno

desenvolvimento.” (BRASIL, 2015)

A Atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e

ao recém-nascido, assim como o aleitamento materno e alimentação complementar

saudável são considerados essenciais para promoção e acompanhamento do

crescimento e do desenvolvimento integral. Além desses, atenção integral a crianças

com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas, atenção integral à

criança em situação de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura de

paz, atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e de

vulnerabilidade, vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno (BRASIL,

2015).

Em suma, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade

e opressão (BRASIL, 1988)
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Saúde da Mulher:

Em 1983, foi criado pelo Ministério da Saúde o Programa Assistência

Integral à Saúde da Mulher (PAISM) justificado pela explosão demográfica da

população feminina. O Programa, enquanto diretriz tem relevância na proposta de

descentralização, hierarquização, regionalização, equidade nacional e participação

social das decisões sobre a importância de diretrizes específicas, tendo a ruptura do

modelo materno-infantil, dando assim condições para autonomia e defesa do livre

arbítrio na questão da Saúde da Mulher. Naquele contexto, foram apresentadas

propostas de acompanhamento na sequência de fases da vida, como clínico-

ginecológica, reprodução (gestação, parto, dentre outros).

Em 2003, em decorrência do reconhecimento do conjunto de necessidade da

mulher, o Ministério da Saúde tem a iniciativa de criar a Política Nacional de

Atenção Integral à Saúde da Mulher. Entre os princípios e diretrizes estabelece

condições de direcionar e atender a mulher em relação a sua saúde. (BRASIL, 2004)

Em 2005, se estabelece o Plano de Ação, que prevê ações voltadas à

melhoria da qualidade de vida das mulheres, com articulação nos setores

governamentais e não-governamentais. Alguns dos programas relacionados aos

cuidados da Saúde da Mulher são: planejamento reprodutivo (métodos

contraceptivos); atenção obstétrica (pré-natal, parto puerpério, urgências e

emergências obstétricas e aborto), vigilância epidemiológica do óbito materno,

violência sexual e doméstica, climatério; gênero e saúde mental; feminilização da

Aids e Infecções Sexualmente Transmissíveis; câncer de colo de útero e mama. A

atenção integral à saúde da mulher constitui-se como uma das prioridades no

processo de trabalho das equipes de saúde. O conjunto de ações destinado a esse

segmento está fundamentado princípios (universalidade, integralidade e equidade)

e demanda trabalho multidisciplinar (BRASIL, 2009).

É importante destacar que, para a melhor resolutividade das ações voltadas

a população feminina, as equipes do NASF devem trabalhar em conjunto, no

formato de apoio matricial, para atingir os objetivos do Plano Nacional de Atenção

à Saúde da Mulher (PAISM), que visa a atenção integral à saúde da mulher, além de

integrar várias estratégias para a as ações de proteção, prevenção, tratamento e

reabilitação de doenças e promoção da saúde. Para tanto, as desigualdades de

poder entre homens e mulheres devem ser consideradas e superadas de modo a

emancipar e assegurar autonomia na manutenção de sua saúde.

Entre as deliberações do Programa Previne Brasil, os indicadores de

desempenho para 2020, que passam a subsidiar as avaliações do Governo Federal

para concessão no que se refere à saúde da mulher são:
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Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal

realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação.

II. Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.

III. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.

IV. Cobertura de exame citopatológico. (BRASIL, 2020)

FONTE: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.222-de-10-de-

dezembro-de-2019-232670481

Na saúde do idoso

Conforme a legislação brasileira é considerada pessoa idosa quem tem

idade igual ou superior a 60 anos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) apresenta estimativas de crescimento da população considerada idosa. Em

2012, a população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. Os 4,8 milhões de

novos idosos em cinco anos correspondem a um crescimento de 18% desse grupo

etário, que tem se tornado cada vez mais representativo no Brasil. As mulheres são

maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto os

homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo)” “Entre 2012 e 2017, a

quantidade de idosos cresceu em todas as unidades da federação, sendo os estados

com maior proporção de idosos o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, ambas com

18,6% de suas populações dentro do grupo de 60 anos ou mais. O Amapá, por sua

vez, é o estado com menor percentual de idosos, com apenas 7,2% da população.”

Em 2016, em nova publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE): a população idosa era composta por 29.374 milhões de pessoas,

totalizando 14,3% da população total do país. A expectativa de vida em 2016,

para ambos os sexos, aumentou para 75,72 anos, sendo 79,31 anos para a mulher

e 72,18 para o homem. Esse crescimento representa importante conquista social,

resultado da melhoria das condições de vida, ampliação do acesso a bens e serviços

essenciais, dentre os quais, serviços médicos preventivos e curativos,

Nesse campo da atenção, a interdisciplinaridade deve ser exercida entre as

equipes nuclear e equipe multiprofissional. Prática que envolve relações e interações

dinâmicas, com base nas quais, se ampliam os recursos para a atenção ao idoso. No

projeto interdisciplinar não se ensina, nem se aprende: vive-se, e se exerce.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-3.222-de-10-de-dezembro-de-2019-232670481
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A Política Nacional do Idoso, da Lei nº 8.842 de 04 de janeiro de 1994 tem

por objetivo:

Art. 1º [...] assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições

para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na

sociedade. (BRASIL, 1994)

Devido a mudanças na taxa de natalidade ao longo da história, inovações

no cenário do mercado de trabalho, explosão de tecnologia e inovações, a

população idosa se expande. Nesse cenário, Políticas Públicas visam atender as

necessidades e demandas específicas.

Das conquistas, em 1º de outubro de 2003, foi criado o Estatuto do Idoso,

sob a Lei 10.741. O Estatuto do Idoso, visa nortear direitos tais como:

Direito à vida;

À liberdade;

Ao respeito;

À dignidade;

À alimentação;

À saúde;

À convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2003)

Veja mais em: https://youtu.be/9XMyPlDZEPA

Diante das novas necessidades da população idoso, e da necessidade 

programas específicos de atendimento destaca-se como exemplo: Instituição de 

Longa Permanência para Idosos  (ILPI)  

“São instituições governamentais e não governamentais de 

caráter residencial, destinadas a domicílio coletivo de 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem 

suporte familiar, em condições de liberdade e dignidade e 

cidadania.” (BRASIL, 2018)

https://youtu.be/9XMyPlDZEPA
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Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa:

A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é um instrumento estratégico

de qualificação da atenção à pessoa idosa, objetiva contribuir para

a organização do processo de trabalho das equipes de saúde e para

a otimização de ações que possibilitem uma avaliação integral da

saúde da pessoa idosa, identificando suas principais vulnerabilidades

e oferecendo orientações de autocuidado. É um instrumento proposto

para auxiliar no bom manejo da saúde da pessoa idosa, sendo usada

tanto pelas equipes de saúde, quanto pelos idosos, seus familiares e

cuidadores. Também é instrumento de cidadania e de relevância para

os indivíduos idosos, pois “empoderam” os sujeitos sobre sua saúde e

direitos.” (BRASIL, p. 48, 2018)

Além desses, a atenção integral como referência das equipes de saúde,

visam assegurar acesso a serviços de saúde para a promoção da saúde, prevenção,

tratamento e reabilitação da doença, ou seja, atender necessidades de um ser

biopsicossocial. Para tanto, a equipe multiprofissional deve: conhecer dados

demográficos relacionados aos idosos adscritos ao território, as principais doenças e

agravos, condições de vulnerabilidade, exclusão e risco social. Todos esses aspectos,

norteiam a organização do trabalho em equipe.

FONTE: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-da-pessoa-

idosa#publicacoes

Saúde Mental

A Política Nacional de Saúde Mental tem como diretriz principal a redução

gradual e planejada de leitos em hospitais psiquiátricos com a desinstitucionalização

de pessoas com longo histórico de internações. Ao mesmo tempo, prioriza a

implantação e implementação de uma rede diversificada de serviços de saúde

mental de base comunitária eficaz, capaz de atender com resolutividade os

pacientes que necessitem de cuidado. (BRASIL, 2010)

A rede de apoio para as pessoas que sofrem transtornos mentais é composta

por diversas ações de saúde mental na Atenção Primária, Centros de Atenção

Psicossocial (CAPS), ambulatórios, residências terapêuticas, centros de convivência e

cultura, entre outros.
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Segundo disposições da Lei de nº 10.216, a proteção e os direitos das

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em

saúde mental. A lei enumera alguns direitos no 2º parágrafo do artigo, dentre eles

destaco:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas

necessidades;

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua

saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na

comunidade;

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a

necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu

tratamento;

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;

(Brasil, 2011). Sendo assim, cabe ao profissional das equipes de Saúde da Família,

desenvolver a criatividade, o acolhimento e o vínculo e o cuidado para que essas

ações possibilitem oportunidades de exercerem sua cidadania e de atingirem seu

potencial de autonomia.

Reabilitação e a Saúde Integral da Pessoa Idosa

De acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência,

toda pessoa com deficiência tem direto a ser atendida nos serviços de saúde do

SUS, desde as Unidades Básicas de Saúde até os Serviços de Reabilitação e os

hospitais. Esse direito compreende as ações de prevenção, cura e reabilitação,

incluindo consulta médica, tratamento odontológico, procedimentos de enfermagem,

visita dos agentes comunitários de saúde, exames laboratoriais e medicamentos

distribuídos pelo SUS. Isso inclui ainda o direito de receber órteses, próteses e meios

auxiliares de locomoção de que necessitem complementarmente ao trabalho de

reabilitação e terapias. A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência

define, portanto, amplo leque de possibilidades, que vai da prevenção de agravos

à proteção da saúde, passando pela reabilitação (BRASIL, 2010).

Para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas é necessário a

integração dos profissionais de reabilitação, junto com a equipe multiprofissional de

modo a possibilitar a redução de incapacidades e deficiências. Prevenir a

discriminação e favorecer a inclusão social desses indivíduos e de seus familiares é

uma das principais diretrizes do trabalho das equipes.
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Política Nacional de Alimentação e Nutrição

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), tem como princípio o

direito humano à alimentação adequada. Seus fundamentos são marcados pela

transversalidade das ações e pelo perfil epidemiológico, demográfico e social da

população e sua implantação deve responder à contradição entre a fome e o

excesso de peso, figura 3. (BRASIL, 2010)

Figura 3 – Pirâmide alimentar - Bases da alimentação saudável

Fonte:

https://www.google.com.br/search?q=pir%C3%A2mide+alimentar&tbm=isch&hl=p

t-BR&chips=q:pir%C3%A2mide+alimentar,g_1:desenho:1EH-wsDmZp4%3D&hl=pt-

BR&sa=X&ved=2ahUKEwis_9XN4tfrAhUVAdQKHfEABToQ4lYoAHoECAEQFQ&biw=

1349&bih=625#imgrc=nmbmwML-QdT6jM

A PNAN tem como objetivo garantir a qualidade dos alimentos e promover

hábitos alimentares saudáveis para prevenção e o controle dos distúrbios

nutricionais. Mais que isso, busca construir autonomia e cidadania aos brasileiros na

promoção da sua saúde. Programas para o controle da diabetes mellitus tipo II,

Hipertensão Arterial Sistêmica, canceres etc. passam necessariamente pela aquisição

de hábitos alimentares saudáveis. As famílias brasileiras devem ser assessoradas,

tanto na aquisição, quanto no consumo de alimentos. Todos esses fatores e aspectos

justificam a importância e necessidade do profissional de nutrição junto as equipes

de saúde da família.
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Assistência Farmacêutica 

A Política Nacional de Medicamentos e Política Nacional de Assistência
Farmacêutica tem por objetivos: assegurar o acesso da população à farmacoterapia
de qualidade, contribuir para o uso racional de medicamentos, oferecer serviços
farmacêuticos aos usuários e à comunidade. Na Atenção Primária à Saúde, o
profissional farmacêutico ocupa posição privilegiada no apoio ás equipes, que
podem contar com um profissional de apoio para, planos que visem maior adesão a
tratamentos e planos terapêuticos que buscam qualificar a atenção.

A assistência farmacêutica, constitui componente essencial nos serviços e
programas de saúde e, pode contribuir de maneira efetiva e eficiente para
transformar o investimento em medicamentos em incremento de saúde e qualidade
de vida da população (BRASIL, 2010).

Protocolos clínicos relacionados ao Programa de Controle da tuberculose e
outras doenças respiratórias (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, asma, bronquites
etc.; acompanhamento de pessoas com diabetes mellitus e hipertensão; pessoas em
uso prolongado de psicofármacos et., devem ser instituídos por farmacêuticos no
contexto da Atenção Primária à Saúde. O apoio matricial; a prática da clínica
ampliada; a educação em saúde, que visa orientar benefícios e malefícios no uso de
medicamentos; a manutenção e monitoramento dos recursos farmacológicos são
potencialidades advindas da inserção desse profissional.

Política de Assistência Social

A integralidade enquanto princípio norteador da Estratégia de Saúde da
Família (ESF) implica uma abordagem do indivíduo e da comunidade numa visão
abrangente, que deve levar em conta os aspectos sociais, culturais e econômicos.
Assim sendo, cabe às equipes de Saúde da Família e do Núcleo de Saúde da
Família enfrentam, além dos problemas individuais e biológicos, os problemas
coletivos e socioculturais das pessoas e da comunidade pela qual tem
responsabilidade sanitária (BRASIL, 2010).

A interdisciplinaridade se constituiu evidência de
sucesso na medida em que equipes multiprofissionais
possuem mais recursos para atender a complexidade
de demandas e problemas da atenção básica. O
serviço social se destaca pela importante contribuição
na formulação, articulações e estratégias de
intersetorialidade. A construção das redes de apoio
sociais e participação cidadã são bases para o
trabalho dos profissionais da assistência. A integração
entre, profissionais de saúde e do serviço social amplia
possibilidades de atenção as diversas individualidades
no cotidiano de trabalho. Estratégias criativas, que se
complementam na troca de saber com outras
especialidades e no cotidiano do trabalho são
subsidiadas por diagnósticos locais que permitem as
equipes reduzir riscos, vulnerabilidades e exclusão
social.
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As Práticas Integrativas e Complementares

A Portaria Nº 702 de 21 de março de 2018 Alterou a Portaria de

Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir novas práticas

na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares – PNPIC. Resultados

positivos, apurados no segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e

da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ) em que se avaliou mais de 30 mil equipes

de atenção básica no território nacional, evidenciaram que as 14 práticas a serem

incluídas por esta Portaria estão presentes nos serviços de saúde em todo o país.

A PNPIC define responsabilidades institucionais para a implantação e

implementação das práticas integrativas e complementares (PICS) e orienta estados,

distrito federal e municípios a instituírem suas próprias normativas de modo a trazer

para o Sistema único de Saúde (SUS) práticas que atendam as necessidades

regionais. Na atualidade, mais de 5.000 estabelecimentos de saúde pública ofertam

PICS.

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC),

apresenta diretrizes norteadoras para Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura,

Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Medicina Antroposófica, e Termalismo

Social/Crenoterapia, no âmbito do Sistema Único de Saúde. O cuidado, com base

nas Medicinas Tradicionais e Complementares, se faz com a utilização de recursos

terapêuticos que dialogam com o restabelecimento do equilíbrio do sujeito. Com isso

e, a partir disso, recursos internos afloram e se posicionam na linha de frente para

promoção, proteção e, recuperação da saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) referenciada na: "Estratégia da

OMS sobre Medicinas Tradicionais para 2014-2023“, incentiva e fortalece a

inserção, reconhecimento e regulamentação das PICs nos Sistemas Nacionais de

Saúde.

No contexto da Atenção Primária á Saúde, profissionais de todas as

categorias da saúde, assistência e educadores físicos devem desenvolver

competências para a implementação das PICs nas Unidades de Saúde. Essas

práticas são potencias em estratégias para desmedicalização e na qualidade de

vida das pessoas. Um novo paradigma para a atenção á saúde.
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Política Nacional de Promoção da Saúde 

PORTARIA Nº 2.446, de 11 de novembro de 2014 redefine a Política

Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) de março de 2006. (BRASIL, 2006; BRASIL,

2014).

Entre os principais objetivos dessas Políticas estão:

“Promover a equidade e a melhoria das condições e dos modos

de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e

coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde

decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos,

culturais e ambientais; estimular a promoção da saúde como

parte da integralidade do cuidado na Rede de Atenção à

Saúde, articulada às demais redes de proteção social;

Contribuir para a adoção de práticas sociais e de saúde

centradas na equidade, na participação e no controle social, a

fim de reduzir as desigualdades sistemáticas, injustas e

evitáveis, respeitando as diferenças de classe social, de gênero,

de orientação sexual e a identidade de gênero; entre gerações;

étnico-raciais; culturais; territoriais; e relacionadas às pessoas

com deficiências e necessidades especiais, [..] apoiar o

desenvolvimento de espaços de produção social e ambientes

saudáveis, favoráveis ao desenvolvimento humano e ao bem-

viver.” BRASIL, 2015 p. 11)

A Atenção Básica tem como atributos essenciais assegurar acesso ao primeiro

contato, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação, e como atributos

derivados a orientação familiar e comunitária e a competência cultural. Na

Estratégia Saúde da Família esses atributos dialogam com a proposta político-

governamental para a mudança do modelo de atenção à saúde no contexto do

Sistema Único de Saúde no Brasil. (STARFILD, 2002). A promoção da saúde é

referência na busca desses atributos, no entanto demanda rupturas do paradigma

biomédico, no sentido de reconhecer na equidade a bussola para a busca da

melhoria das condições e dos modos de viver das pessoas. O direito à vida e à

saúde, dialogando com reflexões dos profissionais da equipe.

Saiba mais acessando o Caderno NASF, Nº 27, disponível em: http://bvsms.saudeiba 

mais.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf

http://bvsms.saude/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf
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Considerações finais

A prática multiprofissional, por meio
da inclusão/integração de equipes e
profissionais, visa assegurar maior
resolutividade na atenção aos
problemas e demandas mais
prevalentes no contexto da Atenção
Primária. (BRASIL, 2019) Para isso, a
defesa da promoção da saúde se
faz no sentido de atribuir novos
sentidos e novas práticas as equipes
de saúde na Atenção Primária à
Saúde.

Ações desenvolvidas em um território
geograficamente delimitado,
possibilita aos profissionais de saúde
proximidade com seus usuários. Essa
posição permite conhecer a história
de vida das pessoas e de seus
vínculos com a comunidade/território
onde moram, bem como com outros
elementos dos seus contextos de
vida. A equipe multidisciplinar deve
estabelecer planos de ações
voltados a saúde a partir do
diagnóstico do perfil de
necessidades, dos riscos e
vulnerabilidades presentes no
território.

A promoção da saúde tem, portanto, nos Determinantes Sociais de Saúde

(DSS): habitação, alimentação, trabalho/renda, lazer, transporte, acesso a bens e

serviços essenciais, saneamento básico referência para o planejamento da atenção.

A subjetividade das pessoas e dos coletivos, solidariedade, felicidade,

ética, respeito às diversidades, humanização, corresponsabilidade, justiça e a

inclusão social são valores essenciais no processo de atenção e cuidado em defesa

da saúde e da vida. Saúde se faz, portanto, no reconhecimento da equidade,

participação social, autonomia, empoderamento, intersetorialidade,

intrassetorialidade, sustentabilidade, integralidade e territorialidade. (BRASIL,

2015)
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A Atenção Primária à Saúde norteia-se por um conjunto de princípios
(universalidade, integralidade e equidade) para o alcance dos quais define
diretrizes operacionais (regionalização, hierarquização, cadastramento da
população, coordenação do cuidado, cuidado centrado na pessoa,
longitudinalidade da atenção, ordenação da rede, participação e controle social e
resolutividade). Além de todas essas bases, segue os referenciais de Barbara
Starfield (2002) que dispõe sobre os atributos essenciais da Atenção Primária à
Saúde: o acesso (primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde), a
continuidade do cuidado, a integralidade da atenção e a coordenação do cuidado
dentro do sistema e, atributos derivados: a atenção à saúde centrada na família
(orientação familiar), a orientação comunitária e a competência cultural. (BRASIL,
2009; BRASIL, 2017)

No Brasil, a Política Nacional de Atenção Primária à Saúde define a
atenção como um conjunto de ações de dimensões individuais e/ou coletivas que
buscam promover a saúde, prevenir, reabilitar e tratar as doenças. Tem por objetivo
instalar uma nova forma de atuação nas Unidades Básicas de Saúde, com definição
de responsabilidades entre os serviços de saúde e a população, dentre eles: prestar
assistência domiciliar, intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está
exposta, considerar os determinantes sociais presentes na realidade de cada
paciente, estimular a participação social e a corresponsabilização do cuidado, entre
outros. (BRASIL, 2017). É nesse contexto que se insere o Núcleo de Apoio à Saúde da
Família. Equipe, ou profissional de referência para o apoio matricial representa um
tipo de arranjo, que busca mudar o padrão dominante de responsabilidade na
organização do trabalho. Parte do pressuposto de que existe interdependência
entre os profissionais, no entanto, a construção de objetivos comuns em um time com
uma clientela adscrita bem definida amplia possibilidades de intervenções.
(CAMPOS, DOMITTI, 2009)

Contar com profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que atuarão
no apoio e em parceria com os profissionais das equipes de saúde da família (SF) é
uma necessidade. Nesse processo, há o conhecimento nuclear do especialista e o
conhecimento comum e compartilhável entre a equipe de SF e o especialista. Essa
prerrogativa é situacional e mutante. Por exemplo: uma equipe com grande número
de crianças com obesidade ou sobrepeso deve incorporar grande quantidade de
conhecimentos sobre o manejo dessas condições, logo, um nutricionista estaria entre
os profissionais que comporia a equipe multiprofissional (BRASIL, 2014)

Processos de trabalho em equipe visa atendimento compartilhado, para uma
intervenção interdisciplinar, com troca de saberes, capacitação e responsabilidades
mútuas.

a) Ênfase em estudo e discussão de casos e situações, realização de Projeto
Terapêutico Singular, orientações, espaços de reuniões, bem como consultas e
intervenções conjuntas, apoio por telefone, e-mail etc.
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(b) Intervenções específicas do profissional especialista junto aos usuários

e/ou famílias, são definidas a partir de discussões e negociação a priori com os

profissionais da equipe de SF responsáveis pelo caso.

Atenção: o atendimento individualizado pelo especialista, apenas em

situações extremamente necessárias e, quando ocorrer, continuar mantendo contato

com a equipe de SF.

(c) Ações comuns nos territórios devem ser desenvolvidas de forma articulada

entre equipes de SF e especialista. O desenvolvimento do Projeto de Saúde no

Território, planejamentos, apoio aos grupos prioritários, trabalhos educativos, de

inclusão social, enfrentamento da violência, ações junto aos equipamentos públicos,

tais como escolas, creches, igrejas, pastorais etc. (BRASIL, 2009) Matriz de

indicadores e metas:

- Equidade – trabalho multiprofissional deve refletir na maior capacidade de

reconhecer e utilizar critérios de risco e prioridade adequados aos

encaminhamentos);

- Diagnóstico – Resultar em indicadores de resultado no que se refere a grupos 

específicos (criança, mulher, adulto, idoso e doenças endêmicas, revisões de 

indicadores e metas constante;

- Planejamento – fluxos, prioridades, planos de atenção, definição dos números 

de usuários de tratamento temporário ou para exclusão de hipótese junto às 

equipes de SF, mediante apoio pedagógico);

- Plano de educação permanente – temas para capacitação da equipe (BRASIL, 

2014)

Atenção: a introdução da equipe multiprofissional surge da necessidade de grupos 

qualificados de profissionais da saúde para apoiar a Atenção Primária à Saúde. 

(BRASIL, 2014)

A elaboração das agendas precisa contemplar e atender ao perfil de

necessidades. Devem ser formuladas com base em diagnósticos locais e na

capacidade instalada dos serviços. Além do conjunto de itens relacionados ao

processo de trabalho da equipe multiprofissional, ações por área estratégicas

especificadas: Saúde da Criança e Adolescente; Saúde da Mulher; Saúde Mental;

Serviço Social; Assistência Farmacêutica; atividades Física/Práticas Corporais;

Práticas Integrativas e Complementares; Reabilitação/Saúde Integral da Pessoa

Idosa; Alimentação e Nutrição devem ser programadas. (BRASIL, 2009)
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Nesse eixo, agenda se sugere:

- Reservar tempo para atividades pedagógicas (exemplo: participação em reuniões

de equipes de SF, diagnóstico com base nos referenciais de cada disciplina, de

modo a evidenciar dados, necessidades locais individuais e coletivas)

- Discutir e construir projetos terapêuticos e temas teóricos; atendimento

compartilhado; visitas domiciliares, quando necessário;

- Disponibilidade de tempo para as ações em conjunto com as equipes de saúde 

da família no território;

- Disponibilidade para acessos diretos não programados ou contatos telefônicos, 

via internet. (BRASIL, 2014)

- O trabalho nas Unidades de Saúde da Família, na perspectiva do trabalho em 

equipe, tem por base o vínculo de confiança. Integrar-se ao cotidiano das equipes 

favorece o desenvolvimento do trabalho em equipe. Uma equipe integrada 

proporciona aos seus componentes o debate das ideias, o desenvolvimento da 

capacidade criadora e a consciência crítica. Esses são elementos fundamentais 

para o estabelecimento do verdadeiro vínculo de equipe, no espaço 

interdisciplinar. 

Nessa perspectiva, trabalho em equipe, sugere-se: 

- Fomentar e incentivar os grupos - disposição para crítica com maturidade, em 

dupla via: fazer crítica e receber crítica de forma adequada é um aprendizado 

coletivo que deve ser estimulado; 

- Espaço coletivo: cultivado e valorizado como momento extremamente importante, 

no qual ocorrem decisões e aprendizados;

- Decisões devem ser tomadas e executadas, evitar que se termine uma discussão 

sem as decisões possíveis e zelar pelo cumprimento do que for decidido. 

Reavaliar constantemente o que foi decidido. (BRASIL, 2009)

- Integrar uma equipe é mais do que, simplesmente, agregar e somar funções para 

se alcançar um objetivo comum.
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Na organização dos processos de trabalho das equipes existem ações que

são comuns a todos os membros da equipe.

Nesse campo sugere-se:

- Identificar, atividades, as ações e as práticas a serem adotadas em cada uma das

áreas cobertas;

- Identificar, o público prioritário a cada uma das ações;

- Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas equipes de

SF e de Internação Domiciliar;

- Acolher os usuários e humanizar a atenção;

- Desenvolver ações intersetoriais que se integrem a outras políticas sociais, como

educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras;

- Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio

de organização participativa com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde;

- Elaborar estratégias de comunicação para divulgação das atividades por meio de

cartazes, jornais, informativos, faixas, folders e outros veículos de informação;

- Avaliar, em conjunto com as equipes de SF e os Conselhos de Saúde, o

desenvolvimento e a implementação das ações;

- Elaborar e divulgar material educativo e informativo;

- Elaborar projetos terapêuticos, por meio de discussões periódicas e o

acompanhamento dos usuários, por meio de ações multiprofissionais e

transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada. (BRASIL,

2009)

A integração das equipes nuclear e multiprofissional no contexto do trabalho

na APS surge de experiências e iniciativas que produziram evidências dessa

necessidade. Equipes multiprofissionais, com competências para o trabalho na APS se

constituem potência para a integralidade da atenção.

Nesse sentido sugere-se:

O apoio matricial, a Clínica Ampliada, o Projeto Terapêutico Singular (PTS) e

o Projeto de Saúde no Território (PST)
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Apoio matricial - apresenta as dimensões de suporte: assistencial e técnico-

pedagógico. A dimensão assistencial é aquela que vai produzir ação clínica direta

com os usuários, e a ação técnico-pedagógica vai produzir ação de apoio educativo

com e para a equipe. (CAMPOS, 199; CAMPOS; DOMITTI, 2007)

Clínica Ampliada - se direciona a todos os profissionais de saúde - Ampliar a clínica

significa ajustar os recortes teóricos de cada profissão às necessidades dos usuários.

(CUNHA, 2005)

Projeto Terapêutico Singular (PTS) - discussão em equipe de casos clínicos,

principalmente, os mais. Espaço privilegiado de construção da clínica.

Projeto de Saúde no Território (PST) - conceito ampliado da saúde em que se

considera os determinantes sociais da saúde e coloca-se o desafio de se organizar

estratégias de gestão que integrem os diferentes planos de cuidado existentes no

território, seja voltado para as pessoas, famílias, grupo específico (gestantes,

hipertensos etc.) e comunitário. (BRASIL, 2009)
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Considerações finais

A gestão do cuidado por meio do

trabalho multiprofissional representa

possibilidades de avanços na

concretização dos princípios e

diretrizes da Atenção Primária à

Saúde. Entre os critérios para o

trabalho integrado das equipes

estão: apoio matricial, com a criação

de espaços coletivos de discussões e

planejamento.

Espaço para atendimento

compartilhado; elaboração de

Projeto Terapêutico Singular (PTS),

Projeto de Saúde no Território (PST)

é necessário para a efetivação da

Clínica Ampliada e para a

pactuação do apoio.

O contato com os diversos saberes

estimula os profissionais à

elaboração de estratégias comuns

de ações para a resolução de

problemas, proporcionando com isso

uma prática mais humanizada

(BRASIL, 2009 p. 42)

Metas, trabalho em equipe

multiprofissional, no contexto de um

território e sob olhar ampliado do

processo saúde e doença amplia a

eficácia e eficiência desse nível de

atenção.
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A humanidade é plural e atemporal. Nela existem diferentes culturas,

múltiplas raças, distintas religiões, diversidade de gênero, divisão de classe social,

entre outros. Cada ser humano é único e possuí uma individualidade e uma

subjetividade.

O adoecimento se expressa de diferentes formas e, cada um enxerga e lida

com a doença de maneira diferente. Diante disso, por que nós, trabalhadores da

saúde, nos achamos no direito de impor generalizações diante desse fenômeno?

Você já deve ter passado em uma consulta em que não lhe deram atenção,

tampouco escutaram suas queixas de modo a valorizar suas necessidades como você

gostaria ou considerava ser necessário. A conduta foi a prescrição de medicamentos

ou a determinação de posturas e comportamentos aos quais você deveria seguir. Ou

seja, um mero corpo doente, sem espaço para discutir a terapêutica ou tratamento

proposto.

Essa prática ancora-se num modelo de atenção focado na doença, que não

reconhece ou valoriza a amplitude do processo saúde e doença, tampouco a

singularidade de cada pessoa diante da experiência da saúde e da doença. O

sujeito é mero hospedeiro de algo que não se reconhece como “normal”. A

superação de práticas fundamentadas nesse modelo depende de diversos aspectos

e envolve: Competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que possibilitem

atenção à pessoa e não a doença, figura 1.
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Nesse processo, o reconhecimento do

“SER” biopsicossocial e espiritual é

uma potencialidade para ampliação

da clínica.

A percepção de saúde e doença

está diretamente relacionado ao

contexto e momento de vida de

cada pessoa e é influenciada pelos

determinantes sociais de saúde,

figura 3. O território em que vive, a

ausência de saneamento básico, a

precariedade do trabalho e do

transporte público, etc. podem

acarretar enfermidades específicas,

assim como a falta de acesso a

espaços de esporte, cultura e lazer,

etc.

Neste sentido, “para que se. realize

uma clínica ampliada é preciso

saber, além do que o sujeito

apresenta de “igual”, o que ele

apresenta de “diferente”, de

singular” (BRASIL, 2009 pg. 12).
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Certamente, as teorias que buscam a 

gênese da doença com foco na 

descoberta de seus agentes causais 

foram e são extremamente 

importantes, entretanto, não inclui no 

processo de avaliação 

características e recursos necessários 

ao sujeito para o enfrentamento da 

doença. 

A figura 4, apresenta as raízes do modelo assistencial biomédico e alguns acontecimentos 

históricos decorrentes desses fundamentos
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Figura 4 – Série histórica e fatos relacionados à configuração do modelo assistencial 

biomédico.

Assista ao vídeo elaborado pelo Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva

(NESC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com recursos do

Ministério da Saúde, intitulado: Clínica Ampliada e Compartilhada (CUNHA, 2005)

Clique aqui e assista ao vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=4zkbYEczaoA
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A busca por superar a hegemonia das práticas curativistas, referenciais

da clínica ampliada passam a ser debatidos. No quadro 1, fica evidente a série de

possibilidades decorrentes da prática da clínica ampliada. Esse modelo de atenção

busca integrar diferentes enfoques que permitam atender demandas e necessidades

identificadas em um dado momento e situação singular. (BRASIL, 2009)

A Clínica Ampliada reconhece que, em um dado momento e situação singular,

pode existir uma predominância, uma escolha, ou a emergência de um enfoque ou

de um tema, sem que isso signifique a negação de outros enfoques e possibilidades

de ação. Ou seja, o profissional deve se manter atento as necessidades da pessoa.

(FARIA, 2010)

Quadro 1 – Pressupostos da Clínica ampliada em detrimento ao modelo biomédico 

CLÍNICA AMPLIADA MODELO BIOMÉDICO

✓ Considera os determinantes sociais, a história de vida 

do paciente, sua singularidade e sua subjetividade, 

seu contexto familiar e social, sem negar a existência 

da doença.

✓ Corpo como máquina.

✓ Utiliza-se de práticas integrativas e complementares, 

voltadas a prevenção, promoção, recuperação e 

reabilitação em saúde.

✓ Medicalização das doenças

✓ Equipe interdisciplinar (vários olhares).

✓ Negociação da Terapêutica.

✓ Diálogo entre sujeitos (paciente/familiar e profissional 

da saúde).

✓ Escuta ativa.

✓ Desenvolvimento de vínculos.

✓ Fortalecimento do sujeito, promoção de autonomia e 

de responsabilidades.

✓ Centralidade na figura do 

médico.

✓ Médico detentor do saber, 

paciente apenas segue 

orientações e prescrições.

✓ Princípio de Integralidade. Fragmentação do conhecimento 

(modelo cartesiano).

✓ Busca ativa, Projeto de Saúde no Território (PST) e 

Projeto Terapêutico Singular (PTS).

✓ Demanda espontânea
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O Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei Orgânica de Saúde nº

8.080 de 19 de setembro de 1990 se estrutura com base no reconhecimento de que

a saúde e doença são determinadas por diversos fatores, tais como: alimentação,

moradia, saneamento básico, trabalho, educação, lazer, acesso a bens e serviços

essenciais, etc. Nessa perspectiva, o equilíbrio saúde e doença depende e está

relacionado a multifatores. Na busca por configurar um sistema sob bases tão

amplas, políticas e programas passam a ser editados com objetivo de atender

diferentes perfis de necessidades e singularidades locais, familiares e de sujeitos, o

que se denominou de princípio da integralidade da atenção. (BRASIL, 1990)

Programado numa estrutura piramidal, por níveis de atenção (primário,

secundário e terciário), a Atenção Primária à Saúde (APS) se constitui a principal

porta de entrada desse sistema e, centro de comunicação da Rede de Assistência a

Saúde. Entre suas diretrizes estão a coordenação do cuidado e responsabilidade de

ordenar ações e serviços disponibilizados na rede, portanto, espaço estratégico

para acesso e direcionamento das demandas no contexto do SUS. Determinada

essa posição, Políticas Nacionais de Atenção Básica (PNAB) (2006, 2011 e 2017)

apresentam disposições por meio das quais se reafirma que, equipes

multiprofissionais comporão a Estratégia de Saúde da Família e atuarão nas

unidades básicas com população delimitada, com responsabilidade de intervir sobre

fatores de risco da comunidade com vistas a assegurar integralidade da atenção e

a garantia de saúde as diferentes populações. Na Portaria nº 2.436 de 21 de

setembro de 2017, no Art. 5º [...] para que se alcance resultados que atendam às

necessidades de saúde da população são necessários processos de trabalho que

considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e

intersetorialidade. O trabalho na Atenção Primária à Saúde exige conhecimentos

diversos, relacionadas ao campo da saúde coletiva e da clínica individual. Muitos

dos problemas que se apresentam no cotidiano do trabalho na APS envolvem

aspectos não valorizados na tradição da clínica hospitalar. Em muitas situações,

sequer são percebidos, embora estejam presentes, nos conflitos com usuários, na

dificuldade de obter os resultados “esperados”, e até na presença de resultados

contrários aos esperados (iatrogenias). (CUNHA, 2005).
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Os princípios (universalidade de acesso, equidade, integralidade), e as

diretrizes operacionais da APS e Estratégia Saúde da Família (ESF) (regionalização,

hierarquização, territotialização, coordenação o cuidado, cadastramento da

população, longitudinalidde da atenção, ordenação da rede, resolubilidade,

controle e participação social e cuidado centrado na pessoas), se mostram alinhadas

aos pressupostos da clínica ampliada. Entretanto, apesar de resultados positivos,

ainda predomina a prática centrada na clínica em detrimento da clínica ampliada.

(CUNHA, 2005)

A ESF se concretiza como um novo paradigma de promoção da saúde, o foco

está no estabelecimento de vínculos e na criação de laços de compromissos e

corresponsabilização entre os profissionais de saúde e população. (SARTI, 2005)

É nesse contexto que Cunha (2005 p. 59) discute a Construção da Clínica

Ampliada na Atenção Básica e defende:

“A clínica é sempre uma interação complexa entre Sujeitos. Apesar de

todas as proteções institucionais, a clínica efetivamente é um encontro

entre dois Sujeitos singulares. Um profissional e um doente, uma

equipe e um doente, uma equipe e um Sujeito coletivo (uma família,

ou uma comunidade etc.).”

No quadro 2, a comparação entre o que seria foco da Atenção Primária à

Saúde em detrimento daquilo que seria da Atenção Hospitalar permite

compreender a diversidade presente no atendimento e a importância da prática da

clínica ampliada.
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Quadro 2 – Comparação da Clínica na Atenção Básica e na Atenção Hospitalar

Foco e características da prática na Atenção 

Básica 

Foco e características da prática 

na Atenção Hospitalar 

Responsável de 80 a 90% dos problemas de saúde 

numa perspectiva longitudinal e pela coordenação 

do cuidado, ou seja, mesmo aqueles encaminhados 

para outros níveis continuam sob responsabilidade 

da APS

10 a 15% dos problemas de 

Saúde 

É necessário compromisso com o sujeito e com a 

terapêutica. 

É possível compromisso maior com 

o diagnóstico, do que com a 

terapêutica. 

Critério de eficácia: qualidade de vida  e vinculo Critério de eficácia: ALTA 

HOSPITALAR. 

Momentos agudos e crônico, compartilhado e 

focado na coordenação do cuidado 

Momento agudo 

Seguimento no tempo Encontro momentâneo 

Resultado imediato, a médio e longo prazo Resultado imediato

Sujeito in vivo (em relação) Sujeito in vitro (isolado) 

Tratamento negociado com o doente. LIMITES. Relação Autoritária, pouco 

questionada pelo doente.

Sensação de ONIPOTÊNCIA 

Doente Preocupado em "Viver" Doente Preocupado em Sobreviver 

Procedimentos: remédios, exames, atividades, 

intervenções psi, intervenções sociais. Predomina 

intervenção "biopsicossocial", consciente ou não

Procedimentos: remédios, exames. 

Predomina intervenção no corpo 

Fácil produzir dependência (acesso fácil). Fácil produzir dependência (acesso 

fácil). 

Fácil perceber efeitos colaterais dos tratamentos Mais difícil perceber efeitos 

colaterais dos tratamentos 

Análogo a um Filme Análogo a uma fotografia
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Starfield (2002) em sua obra Carta Para Clínica Geral e Medicina de

Família na Europa apresentou quais seriam as características típicas da Atenção

Primária à Saúde e destaca os seguintes eixos: A compreensão ampliada do

processo saúde-doença; Construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas;

Ampliação do “objeto de trabalho”; A transformação dos “meios” ou instrumentos de

trabalho; Suporte para os profissionais de saúde.

Para a autora, a atenção à saúde se desenvolve sob as seguintes

perspectivas:

1- É Geral (não é restrita a faixas etárias, tipos de problemas ou condições).

2- Acessível (em relação ao tempo, lugar, financiamento e cultura).

3- Integrada (curativa, reabilitadora, promotora de saúde e preventiva de

enfermidades)

4- Continuada (longitudinalidade).

5- Utiliza o trabalho em Equipe

6- Holística (perspectivas físicas, psicológicas e sociais dos indivíduos e das

comunidades).

7- Pessoal: atenção centrada na pessoa e não na enfermidade

8- Orientada para a família.

9- Orientada para a comunidade.

10- Coordenada.

11- Confidencial

12- Defensora dos pacientes em questões de saúde, em relação a todos os outros

provedores de atenção à saúde.” (STARFIELD, 2002: 53)

A Clínica Ampliada prioriza a ética do cuidado que considera o “Ser” numa

perspectiva biopsicossocial, além disso, seu lugar no mundo como cidadão dotado

de direitos e de deveres, de modo que se reconhece ser impossível apreender a

todos esses aspectos ancorados apenas num só campo disciplinar. Portanto, a clínica

ampliada depende e está relacionada a interdisciplinaridade e se concretiza sob

práticas intersetoriais. Ela traduz o sujeito como histórico e temporal, aberto a

multiplicidade em que se recusa o “achatamento” do sujeito a uma passividade que

pede assistencialismo ou a um sujeito-corpo (orgânico-biológico) que pede solução

medicamentosa, busca situar-se frente as queixas dos usuários, sem deturpá-las ou

reduzi-las.
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A interdisciplinaridade acena essa mudança. Busca suprir uma anormalidade
do sistema anterior, não destrói o antigo, apenas é mais aberta, mais ampla. Exige
tecer laços entre vários caminhos, o biológico, o psicológico, o social. (GORNICK,
2014. pg. 09) A figura 5 representa todas essas perspectivas.

Reconhecer a pluralidade do gênero
humano, a individualidade e a
subjetividade de cada pessoa e a
complexidade das demandas que
chegam aos serviços de saúde é
reconhecer a necessidade do trabalho
interdisciplinar, visto que um só campo
do saber não dá conta de garantir a
integralidade da atenção em saúde.
Portanto trabalhar com a equipe
interdisciplinar também é promover a
ampliação da clínica. (BRASIL, 2006)

Para apreensão das dimensões biopsicossociais os processos de trabalho
devem ser estruturados priorizando-se discussões de casos clínicos; atendimentos
compartilhados; educação permanente sobre temas relevantes para as equipes
(demanda explícita ou percebida/pactuada); participação na construção de
protocolos com as equipes; suporte na implantação/incorporação de novas práticas
(ex: grupos terapêuticos e educativos, técnicas, orientações, bem como, apoio por
telefone, e-mail); dar suporte na construção de projetos terapêuticos singulares e dar
suporte no manejo de questões do território com vistas a efetivar a clínica
ampliada, ex. figura 5. (BRASIL, 2007)

Figura 3. Representação esquemática das interações

da pessoa com o meio ambiente e vice-versa segundo Engel,

1980.

Fonte: (ANDERSON; RODRIGUES, 2016 apud Engel 1980)
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Figura 5. Integralidade e clínica ampliada

A abordagem interdisciplinar orientada pelo diálogo amplia possibilidades

de se oferecer atenção na perspectiva da integralidade e da clínica ampliada de

modo a superar as práticas predominantes no modelo biomédico.

Fonte: (ANDERSON; RODRIGUES, 2016)
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Considerações finais

A prática da clínica ampliada

envolve e depende do

reconhecimento dos múltiplos fatores

que comprometem o equilíbrio saúde

e doença. O trabalho multidisciplinar

apresenta potencialidades no

alcance dessa prática. A Clínica

Ampliada se constitui ferramenta de

articulação e inclusão dos diferentes

enfoques e disciplinas. Parte do

princípio de que cada situação é

singular e nesse momento, pode

existir uma predominância, uma

escolha, ou a emergência de um

enfoque ou de um tema, sem que

isso signifique a negação de outros

enfoques e possibilidades de ação.

As pessoas não se limitam às

expressões das doenças de que são

portadoras, vivem e se relacionam

com outras pessoas, famílias,

comunidades e realidades muito

mais amplas, tais como, setores e

políticas públicas adjacentes que

podem constituir ferramentas para

projetos terapêuticos Singulares e de

saúde no território.

Alguns problemas, como a baixa

adesão a tratamentos, as

iatrogenias (danos), os pacientes

refratários (ou “poliqueixosos”) e a

dependência dos usuários dos

serviços de saúde, entre outros,

evidenciam a complexidade dos

sujeitos que utilizam serviços de

saúde e os limites da prática clínica

centrada na doença. (BRASIL, 2009)
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Apesar de a Portaria Nº 2.979, de 12 de novembro de 2019 instituir o

Programa Previne Brasil e por meio dele estabelecer um novo modelo de

financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) e excluir o Núcleo

de Apoio à Saúde da Família (NASF), as bases operacionais do NASF devem se

constituir referência para as equipes multiprofissionais na APS. O NASF foi criado

em 2008 e entre seus objetivos estava ampliar a oferta de Saúde na rede de

Serviços, assim como a resolutividade e a abrangência da APS. (BRASIL, 2009)

Os processos de trabalho do NASF estiveram orientados por algumas

ferramentas tecnológicas adotadas com o objetivo de alcançar maior

resolutividade. São elas Matriciamento, a Clínica Ampliada, o Projeto Terapêutico

Singular (PTS) e o Projeto de Saúde no Território (PST). (BRASIL, 2004)

Apoio matricial

O apoio matricial ancora-se em arranjos na organização dos serviços de

modo a ampliar a capacidade de cuidado das equipes referenciadas (Atenção

Básica ou da Estratégia Saúde da Família). A equipe de Atenção Básica,

responsável pelos usuários do seu território, antes de encaminhá-los a outros

pontos de atenção, pode solicitar apoio matricial de uma equipe multiprofissional

ou de um especialista para lidar com os casos mais complexos. (CAMPOS;

DOMITTI, 2007; CUNHA; CAMPOS, 2011)

O apoio matricial em saúde tem por objetivo assegurar retaguarda

especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção aos problemas

de saúde, de maneira personalizada e interativa. Nesse processo, um especialista

em determinado núcleo assegura apoio matricial.
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O pressuposto básico do matriacimanto é o compartilhamento de saberes

entre os apoiadores e a equipe de saúde da família. (BRASIL, 2015), figura 1.

Figura 1 – Diretrizes do Trabalho do Núcleo de apoio à Saúde da Família

A equipe nuclear será sempre a porta de entrada do usuário no sistema de

saúde. No entanto, o apoio matricial permite aumento da resolutividade e

qualificação da atenção. (BRASIL, 2009)

Porta de entrada – equipe 
nuclear

Necessidades e ou 
dificuldades, ou limites 
dos profissionais das 
equipes de Atenção 

Primária à Saúde 

Apoio 
matricial 
a equipe 
nuclear 

Equipe ou 
profissional  

de referência 
e apoio 

longitudinal

Educação 
permanente 

Discussão 
de casos

Troca de saberes e 
práticas entre 

diversos 
profissionais 

Discussões de caso 
e construção de 

projetos 
terapêuticos por 
ambas as equipes 

Capacitar membros da 
equipe para 

abordagem e manejo 
das principais doenças 

e agravos 



197

A figura 2 apresenta potencialidades do matriciamento e destacam

possibilidades em sua aplicação segundo percepções de profissionais de diferentes

categorias. : figura 2.

Figura 2 – Matriciamento na perspectiva da equipe multiprofissional em Saúde da

Família, São Paulo, 2020.

A figura 2 é produto das discussões de profissionais de diferentes áreas do

conhecimento, durante curso de pós graduação em saúde da família, em São Paulo

2020.
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As experiências são a base para as discussões de quais são as prioridades

de Atenção que norteiam projetos terapêuticos e projetos de Saúde nos territórios,

logo deposita-se ao matriciamento possibilidade de trocas e ampliação da

experiencia.

Saiba mais, 

assista ao vídeo 

sobre o 

matriciamento

Vídeo de Apoio Matricial

https://www.youtube.com/watch?v=4I4AIDRTPno

https://www.youtube.com/watch?v=4I4AIDRTPno
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As ferramentas de trabalho do NASF (matriciamento, clínica ampliada e

Projetos Terapêutico singular e de Saúde no Território) são propostas de discussões e

construções coletivas dos diferentes profissionais. Os resultados refletem

necessidades locais e perfis de necessidades de indivíduos, famílias e comunidades.

Figura 3.

Figura 3 – possibilidades e potencialidades no matriciamento

A organização do acesso deve considerar a experiência de cuidado e

satisfação das pessoas e famílias. Práticas de agendamento; tempos de espera;

ciclos de tempo nos atendimentos; e experiências com modelos de atenção

alternativos como teleasssistência ampliam qualidade e acesso. (MENDES, (2016)
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Considerações finais

O trabalho em equipe na Atenção

Primária à Saúde somado ao uso

de ferramentas como o apoio

matricial , têm resultado em

ampliação do acesso e aumento da

resolutividade.

O apoio matricial propõe um modo

de produzir saúde ao possibilitar

suporte entre duas ou mais equipes,

num processo de construção

compartilhada orientada por

proposta de intervenção

pedagógica e terapêutica. Aplicado

à Atenção Primária à Saúde,

contribui para a organização do

trabalho em saúde pensada a partir

da necessidade de ampliar e

qualificar ao cesso. O apoio

matricial se concretiza por meio do

compartilhamento de problemas e

construção compartilhada de

projetos terapêuticos e de saúde.
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A interdisciplinaridade possibilita olhar ampliado e reconhecimento da

complexidade presente em diferentes situações e realidades. Contribui com a assistência

humanizada ao ampliar a percepção do “SER” em suas diversas dimensões. (FARIAS, 2015).

Para tanto, exige reformulações na formação e nas práticas de cada profissional.

A interdisciplinaridade extrapola fronteiras superando os limites da linearidade e

pressupõe que especialistas ultrapassem os limites da própria especialidade

conscientizando-se de seus limites e da potencialidade de apoiar e receber contribuições

dos outros, de modo a efetivar a reciprocidade. (FARIAS, 2015).

Em 2001, Diretrizes Curriculares Nacionais para a área de saúde, passam a

sinalizar bases norteadoras para o sistema de saúde do país em que se destaca a

necessidade de se desenvolver competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que

valorizem o trabalho em equipe com vistas a concretizar os ideais da atenção integral a

indivíduos, famílias, grupos e comunidades. (FARIAS, 2015).

A interdisciplinaridade propõe redimensionar o velho, por meio do envolvimento e

comprometimento com os projetos e com as pessoas neles envolvidos. O compromisso e

objetivo comum são construir sempre da melhor forma possível um plano de atenção que

vise a emancipação do sujeito. Para tanto, responsabilidade, alegria, inovação, criatividade

coadunam com intencionalidades de melhorar a vida das pessoas, famílias e comunidades.

(FARIAS, 2015)

O diagnóstico e o manejo das necessidades de saúde orientam-se por

conhecimentos nas suas diversas possibilidades, científico, senso comum, da cultura etc. Os

encontros das equipes são determinados pela necessidade de conhecer mais e melhor cada

sujeito e suas necessidades. Nesses momentos, a reciprocidade favorece a troca e o diálogo

para a definição do que seria melhor e possível no contexto das realidades e das

possibilidades na elaboração do PTS.

Projeto Terapêutico Singular – PTS

O PTS é indicado para casos mais complexos podendo ser considerado estudo de

caso clínico orientado pela clínica ampliada. A denominação Projeto Terapêutico Singular

ao invés de Projeto Terapêutico Individual propõe melhor assimilação das singularidades de

um indivíduo, família ou grupo.

O PTS é um recurso bastante utilizado nos serviços de atenção à saúde mental. Sua

elaboração pressupõe atuação integrada dos profissionais da equipe enfatizando além do

diagnóstico e da medicação as necessidades biopsicossociais e as relações entre família e

comunidade. Na medida do possível, toda a equipe e o paciente devem ser envolvidos

nesta ação. Parte-se do princípio de que todas as contribuições são relevantes e ajudam a

entender o sujeito, suas necessidades e por conseguinte a estruturação dos planos de

atenção.
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Discussões ancoradas e direcionadas por diagnósticos tem a finalidade de

buscar particularidades. A equipe deve considerar a necessidade de superar a

hegemonia do modelo assistencial biomédico que, na maioria das situações, reduz o

sujeito a sua patologia: hipertensão, diabetes, doença mental o “Ser” é muito mais

que isso. (BRASIL, 2007)

De acordo com o Ministério da Saúde na Cartilha PNH (2007, p. 41) o PTS é

caracterizado por quatro etapas:

1) Diagnóstico: deverá conter uma avaliação orgânica, psicológica e social, que

possibilite uma conclusão a respeito dos riscos e da vulnerabilidade do usuário.

Deve tentar captar como o sujeito singular diante de forças como as doenças, os

desejos e os interesses, assim como também o trabalho, a cultura, a família e a

rede social. Ou seja, tentar entender o que o sujeito faz de tudo que fizeram dele.

2) Definição de Metas: uma vez que a equipe fez os diagnósticos, ela faz propostas

de curto, médio e longo prazo, que serão negociadas com o sujeito doente pelo

membro da equipe que tiver um vínculo melhor.

3) Divisão de responsabilidades: é importante definir as tarefas de cada um com

clareza.

4) Reavaliação: momento em que se discutirá a evolução e se farão as devidas

correções de rumo.

A equipe ou um profissional pode indicar os casos, considerados complexos

e complicados, que demandariam a organização do PTS. Não há necessidade, nem

a possibilidade de produzir PTS para todos os atendidos.

Projeto Terapêutico Singular – PTS - planejamento: os profissionais envolvidos na

construção do PTS devem ter vínculo com o sujeito e a família.

O vínculo permitirá levar a reunião considerações importantes obtidas a

partir deste. Esse profissional deve receber tarefas distintas de acordo com a

intensidade desse vínculo. Sugere-se ainda que este assuma a coordenação do PTS.
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Prazo de um PTS: Depende da complexidade do caso, estrutura da rede, e

recursos d equipe para condução do caso. Serviços de Atenção Básica e Centros de

especialidades com demandas crônicas, por manter acompanhamento longitudinal

tem maiores possibilidades de estabelecer prazos maiores para a concretização dos

objetivos do PTS. Enquanto, aquelas com atendimentos mais pontuais tendem a

menor vínculo e pouco tempo a, tanto para atendimento quanto para a elaboração

do PTS. A cultura hospitalar é imediatista, sendo árduo desfazer esse viés

entranhado nos profissionais e nos sujeitos, no entanto, defende-se que o PTS pode e

deve ser pensado nesses serviços que poderiam fazer um atendimento integral em

um só encontro, mesmo em uma consulta. A dedicação de um médico num

ambulatório de especialidades, que reconheceu dificuldades, vulnerabilidades e

riscos de determinado paciente deveria mobilizar a explicações mais detalhadas do

tratamento, encaminhamentos para serviço social, enfermeiros etc.

O apoio e o estímulo podem contribuir para evitar a inerte por parte do

sujeito. O êxito no trabalho de uma equipe de saúde é garantido quando o usuário

assume um projeto terapêutico solidário, visando a reconstrução e acreditando que

poderá ser mais feliz, assim certamente tende a ter um resultado clínico positivo.

(BRASIL, 2007)

[...] é imprescindível no PTS acreditar que o sujeito tem enorme poder de mudar a

sua relação com a vida e com a própria doença. [...] Essa proposta trás para a

equipe o exercício de abertura para o inesperado e para o inédito, e enfrentar a

possível apreensão que os cabe exercitar.

De acordo com Brasil (2007 p.45)

“Nas situações em que só se enxergava as certezas, podem-

se ver possibilidades. Nas situações em que se enxergava

apenas igualdades, podem-se encontrar, a partir dos

esforços dos PTS, grandes diferenças. Nas situações em que

se imaginava haver pouco o que fazer, pode-se encontrar,

muito trabalho. [...]. O caminho do usuário ou do coletivo é

somente dele, e é ele que dirá se e quer ir, negociando ou

rejeitando as ofertas da equipe de saúde.”

O cuidado precisa ser planejado em equipe e com base no perfil de

necessidade das pessoas e das possibilidades de enfrentamento presentes na

família, na comunidade e noutras formas de coletividade. Sujeitos que se julgam

incapazes por si só de enfrentar situações, que para eles são insuperáveis, tais como:

alcoolismo, desemprego crônico, drogadição ou doenças graves se sentirão mais

fortalecidos se apoiadas e acolhidas. (BRASIL, 2017)
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Para a elaboração do PTS a identificação, conhecimento do funcionamento e

dos critérios e fluxos de encaminhamentos são essenciais. por exemplo, um assistente

social, deve matriciar a equipe no que se refere aos direitos e recursos da rede de

proteção social. Além disso, conhecer os recursos existentes na rede de atenção e

planejar fluxos para encaminhamentos com responsabilidade orientados pelas

diretrizes do acolhimento, humanização, longitudinalidade e coordenação do

cuidado.

Ao passo que cada profissional (psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista,

farmacêutico, etc.) se dedica ao diagnóstico dos problemas mais prevalentes no

território, reconhece as linhas de cuidado para cada um desses problemas e

identifica os pontos importantes da rede, os usuários tenderão a qualificação do

acesso e atenção integral. Nesse sentido, o trabalho em equipe tem objetivos comuns

e tenderá a planos terapêuticos mais adequados aos perfis de necessidades. A rede

não pode ter solução de continuidade, tampouco favorecer rupturas, pois essas

comprometeriam a atenção integral.

O trabalho criativo, entusiástico, comprometido e com base em competências

entre profissionais, serviços de saúde é o que garante qualidade da atenção. Além

desses aspectos, a gestão viabiliza a comunicação e revigora o convívio proativo.

Assim a proposta de equipe interdisciplinar (de referência) e apoio matricial tem por

objetivo simplificar a humanização da gestão e da atenção ao mesmo tempo.

(BRASIL, 2004) Para tanto, equipe de referência tem como proposta possibilitar PTS

em que o usuário é o centro do processo gerencial e da atenção. (BRASIL, 2007)

Veja o vídeo a seguir: trabalho interdisciplinar:
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O PTS é uma importante ferramenta para que se amplie a clínica pois,

permite ajustar recursos técnicos às necessidades dos usuários e pressupõe:

1. Compreensão ampliada do processo saúde-doença;

2. Construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas;

3. Ampliação do objeto de trabalho;

4. Transformação dos meios, fluxos e/ou instrumentos de trabalho com vistas em

acolher, assegurar acompanhamento integral e longitudinal. (BRASIL, 2009).

Assista ao vídeo a seguir, nele detalhes importantes sobre a elaboração do

Projeto Terapêutico Singular no contexto da Estratégia Saúde da Família:
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Considerações finais

A interdisciplinaridade é

determinante para que se

estabeleçam conexões capazes de

produzir combinações de saberes

para a análise e para a abordagem

de problemas complexos e

multideterminados, como problemas

de saúde que envolvem elementos

objetivos, subjetivos e sociais.

A Atenção Primária à Saúde tem

papel importante na hierarquização

do Sistema Único de Saúde ao

atender e resolver a parcela que lhe

cabe na atenção aos problemas e as

demandas mais prevalentes de uma

população adscrita a um território. A

integração dos serviços está no

escopo de atribuições desse nível de

atenção. (BRASIL, 2017)

A organização dos processos de trabalho das equipes de saúde da família e

dos fluxos das Unidades de Saúde devem dialogar com pressupostos da equidade e

integralidade. Para isso, mapas do território permitirão à equipe identificar

potencialidades e fragilidades. O cadastramento se constituirá base para que se

estabeleça os perfis de necessidades biopsicossociais.

Ao analisar o território é fundamental que a equipe entenda que não se

trata apenas de um espaço geograficamente delimitado, mas, de um espaço onde as

pessoas vivem, estabelecem relações sociais, trabalham, cultivam suas crenças e

cultura. (LIMA; YASUI, 2014)

O Cuidado Centrado na Pessoa pressupõe cuidado singularizado com o

objetivo de auxiliar as pessoas a desenvolverem conhecimentos, aptidões,

competências e confiança para gerir e tomar decisões sobre sua própria saúde.

Todos esses elementos permitem a equipe a elaboração de PTS com potencialidades

de assegurar atenção integral a pessoas, famílias e comunidades.
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As diretrizes operacionais para o trabalho na Estratégia Saúde da Família
têm como diferencial o trabalho em equipe multiprofissional com responsabilidade
sanitária por uma população adscrita a um território de abrangência. As Unidades
de Saúde da Família (USF) caracterizam-se como unidade ambulatorial de saúde
pública destinada a realizar assistência contínua nas especialidades básicas. Devem
dispor um conjunto de ações de saúde individual, familiar e coletiva que envolvam
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de
danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas
de cuidado integrado e gestão qualificada. (BRASIL, 2017)

Entre os critérios para a construção de uma unidade de saúde da família
considera-se que seja o mais próximo de onde as pessoas vivem e trabalham
constituindo-se dessa forma no primeiro contato da população com o sistema de
saúde.

As equipes de Saúde da Família devem assegurar resolubilidade das
demandas no contexto da área de abrangência da USF, de acordo com seu aporte
tecnológico considerando os determinantes e condicionantes de saúde. Nessa
perspectiva, equipes e profissionais de saúde, devem priorizar alguns processos em
detrimento de outros para que sua prática se mostre contextualizada e alinhada ao
perfil de necessidades da população adscrita. Espera-se, que no processo de
organização do trabalho, o reconhecimento do território geográfico, socioeconômico,
cultural, demográfico, epidemiológico, sanitário etc. se constitua base para o
planejamento das ações e definições de fluxos de acesso com base no princípio da
equidade da atenção. (SAITO, 2019)

Na USF, competências específicas são exigidas dos profissionais que se
depararão com a complexidade das demandas e necessidades que se apresentam
no dia a dia do trabalho com famílias.

As famílias para os quais se destinam as ações devem ser classificadas
segundo situação de risco, exclusão social e vulnerabilidade. A depender do perfil
de risco e vulnerabilidade, Projetos Terapêuticos Singulares devem ser construídos
com vistas a fortalecê-las para que mantenham seu papel de proteção e apoio aos
seus membros. Parte-se do pressuposto de que a família é produto do recorte
histórico-social. Essa demarcação permite conhecer e interpretá-la em seu movimento
ao longo do tempo.

Para que se entenda a estrutura, funcionamento e relações na família é
necessário um conjunto de instrumentos advindos de diversos campos do saber
(históricos, sociais, filosóficos, psicológicos, religiosos, entre outros) por isso, situam-se
dentro de um campo complexo que exige abordagem interdisciplinar. (SAMARA,
1987).
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A teoria de sistemas de Ludwig Von Bertallanfy fundamenta o trabalho com

famílias. Essa teoria defende que em todas as manifestações da natureza (física e

humana) encontra-se uma organização sistêmica. O sistema é produto de interações

interdependentes em que qualquer modificação ou intervenção em um dos seus

membros repercute prontamente sobre os outros, dando a impressão de um móbile,

que ao mover uma peça, inevitavelmente, compromete em maior ou menor grau as

demais. De acordo com Von Bertalanffy sistema é o conjunto de unidades em inter-

relações mútuas. Sistemas que interagem com o meio exterior é designado por

sistema aberto; as relações do sistema com o exterior processam-se através de

trocas de energia e/ou informação por meio de canais de comunicação.

As ideias centrais da teoria de Ludwig são:

- O todo é maior que a soma das suas partes;

- Cada parte, só pode ser entendida no contexto do todo;

- Uma mudança em uma das partes afeta o todo, que por sua vez afeta a parte

alterada;

Não há como manter isolamento entre as partes.

Pressupostos teóricos no trabalho com família

As ideias centrais da teoria de sistemas orientam o conjunto de estratégias que

norteiam o trabalho com famílias;

A família é um sistema ativo em constante transformação;

Os sistemas familiares têm capacidade auto reguladora; e

Um sistema familiar é parte de um supra sistema mais amplo composto de

muitos níveis. As interações e estressores repercutem no equilíbrio saúde e de

doença nas suas diversas formas, biopsicossociais, figura 1.
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A família é um sistema que é parte de um outro maior e composto de muitos

subsistemas: subsistema mãe e filho, o casal; e os irmãos. Ao mesmo tempo, a família

é uma unidade que faz parte de um supra sistema que é composto pelos vizinhos,

organizações, igreja, instituições de saúde, escola etc. É papel do profissional

facilitar a mudança e interação. Todo trabalho com famílias é colaborativo, é

processual e deve se dar por sucessivas aproximações. (WHRIGT; LEAHEY, 2008;

CERVENY; BERTHOUD, 2002)

O sistema família deve ser visto do ponto de vista de uma causalidade

circular, mesmo quando o foco da atenção está direcionado a apenas um de seus

membros. Por exemplo, situações que envolvam dependência de álcool e/ou drogas,

a abordagem e o manejo desse problema passa pelo diagnóstico da estrutura,

funcionamento e das relações da família e, a partir desse ponto, posicionamento do

sujeito, ou caso índice, de modo a poder perceber relações de inclusão ou exclusão,

vínculos, conflitos etc.

A premissa de que o trabalho com famílias não visa apenas à cura de

processos patológicos, pois há inúmeras situações em que não cabe resolução clínica,

mas sempre caberá o cuidado, se constitui parâmetro para o planejamento do

trabalho das equipes.

Dada a singularidade de cada família, a equipe deve contextualizá-las,

reconhecendo suas mais variadas formas de organização. Nos territórios de trabalho

coexistem as famílias nucleares, ampliadas ou consanguíneas, família conjugal

extensa, famílias homoafetivas, famílias monoparentais ou pais únicos, famílias

recompostas, família comunitárias, entre outras. Famílias que em suas diversidades,

precisam ser reconhecidas e respeitadas. O diagnóstico e a avaliação das famílias

possibilitarão às equipes o estabelecimento de prioridades e a aplicação de ações

de prevenção e proteção.
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Para o diagnóstico de famílias em situação de risco, vulnerabilidade e

exclusão social, o conhecimento, da estrutura, desenvolvimento e funcionalidade são

essenciais, figura 2, 3,4 e 5.

Figura 2 – Possibilidades de avaliação das famílias

Conhecer a estrutura, figura 3, permite identificar composição e extensão

da família, ferramentas como o Genograma, ecomapa podem se mostrar

extremamente uteis nesse processo.

Figura 3 – Avaliação da estrutura familiar
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Aspectos do desenvolvimento podem evidenciar padrões de

comportamentos que favorecem a manutenção do equilíbrio saúde e doença e outros

que podem colocar em risco esse equilíbrio. Nesse estágio, referencias do ciclo vital

da família podem contribuir para o diagnóstico dos possíveis enfrentamentos da

família, figura 4

Figura 4 – Avaliação do desenvolvimento familiar

A funcionalidade, figura 5, está relacionada as relações de seus membros e

pode auxiliar na inclusão dos membros da família no projeto terapêutico

desenvolvido pela equipe.

Figura 5 – Avaliação da funcionalidade familiar
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Ferramentas para o trabalho com famílias:

As ferramentas: ciclo de vida familiar, genograma, ecomapa e Escala de

Risco Familiar são instrumentos aos quais as equipes podem lançar mão para o

diagnóstico das famílias. (COELHO, SAVASSI, 2004; CAMPOS; GARCIA, 2007)

Ciclo vital familiar:

O ciclo vital familiar é um conjunto de etapas ou fases definidas sob alguns

critérios (idade dos pais, dos filhos, tempo de união) pelos quais as famílias passam,

desde o início da sua constituição em uma geração até a morte do ou dos indivíduos

que a iniciaram. No ciclo evolutivo, essa instituição passa por quatro fases não

rigidamente circunscritas que podem ser comparadas às fases da lua: (CERVENY;

BERTHOUD, 2002)

1. Família na Fase de Aquisição - lua nova.

2. Família na Fase Adolescente - lua crescente.

3. Família na Fase Madura - lua cheia.

4. Família na fase Última - lua minguante.

Veja ao vídeo: https://youtu.be/y14_XXlBY9M

Em cada etapa do ciclo vital familiar, o significado do sistema para cada

indivíduo é diferenciado. O ciclo individual acontece dentro e concomitante ao ciclo

familiar, constituindo-se em etapas que implicam mudanças e tarefas a

desempenhar.

Os quadros apresentados na sequência apresentam categorias e

subcategorias inerentes ao processo e vivência dos diferentes ciclos evolutivos das

famílias.

https://youtu.be/y14_XXlBY9M
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Família na Fase de Aquisição - Período que se inicia com a união do casal,

englobando diferentes momentos da vida familiar, como a vinda dos filhos e a vida

dos filhos pequenos. Considera-se que quando um novo núcleo familiar se constitui,

ele começa novo período do ciclo vital. Construir a vida da família; Aquisição de

bens materiais etc. quadro 1.

Quadro 1 - Família na Fase de Aquisição - lua nova.

Fenômen
o 

Categoria Subcategoria 

Unindo-
se 

Conquistando Apaixonando-se; Apostando na relação; Criando 
laços; Decidindo; Medo da aproximação; Analisando 
as diferenças 

Vivendo processo 
inicial da união

Acontecendo; Consolidando; Despedindo-se; Estar 
preparado; Mantendo a independência;  Realizando 
um sonho; Estabelecendo metas

Preparando Novo papel 

Adaptando-se Planejamento; Afastando-se da família de origem 
Cedendo; Foco da vida

Vivendo um novo 
casamento

Experienciando a estabilidade; Filho de um só; 
testando

Vida a 
dois 

Vivendo um 
tempo de 
adaptação

Novos sentimentos

Iniciando a 
família 

Construindo cumplicidade construindo a relação
convivendo

Relacionando-se 
com as famílias 
de origem 

Estabelecendo fronteiras; Reproduzindo papeis
Cumprindo rituais; Avaliando valores familiares 

Relacionando-se 
socialmente 

Formando uma rede; Mantendo-se isolado

Vivendo sem 
filhos 

Mantendo a independência; Mantendo hábitos e 
padrões

Filhos??
Decidindo em conjunto; Optando; Sentindo-se não 
preparado; Sentindo-se imaturo

Vivendo 
a 
parentali
dade 

Vinda do filho

Descobrindo novos sentimentos; Vivendo 
dificuldades pessoais; Vivenciando a maturidade; 
Sentindo as mudanças; Planejando; Reproduzindo 
padrões; Sentindo a rede; sendo surpreendido

Vivendo com 
filhos pequenos 

Reestruturando a vida; Assumindo novos papeis; 
Preocupando-se 

Fonte: Adaptada de Cerveny; Berthoud 2002.
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Família na Fase Adolescente - Nessa fase, na maioria das famílias acontecem

profundas transformações de todos os membros da família, visto que nesse momento

do ciclo vital, crises evolutivas geram uma forte necessidade de mudanças e

readaptações familiares. quadro 2.

Quadro 2 - Família na Fase Adolescente - lua crescente

Fenômeno Categoria Subcategoria 

Reajustan
do as 
lentes: 
reconfigur
ando as 
relações 
pais/filhos 

Construindo a família Relacionando-se em/com família 

Ainda cuidando Abrindo mão 

Sentindo-se 
decepcionado

Preocupando-se; tendo dúvidas 

Adotando Estratégias Adaptando-se aos filhos; compartilhando; 
depositando confiança; buscando 
orientação; dando limites; dialogando; 
aprendendo; renovando; colhendo 

Relacionando com os 
filhos 

Vivendo conflitos; reproduzindo padrões; 
sentindo-se perdido 

Vivendo a Transição Flexibilizando 

Não mais cuidador Perdendo; trabalhando as perdas 

Novo casamento Convivência com os filhos

Vivendo 
novo ritmo 
na vida em 
família 

Conciliando a vida 
profissional 

Buscando estabilidade

Filhos crescendo Relacionando-se com os pais de modo 
diferente: autonomia, rompendo hierarquia, 
distancia, questionamento, dando espaço. 

Voltando-se para os 
filhos 

Vivendo em função dos filhos 

Papel da mulher Equilibrando as relações 

Relacionamento do 
casal

Discordando; lutando pela relação; mais 
tempo; sentindo as mudanças 

Fonte: Adaptada de Cerveny; Berthoud 2002.
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Família na Fase Madura - Essa é a fase mais longa do ciclo vital. Nesse

momento a família: Divide-se em autonomia dos filhos e a saída deles de casa,

quadro 3.

Quadro 3 - Família na Fase Madura - lua cheia.

Fenômeno Categoria Subcategoria 

Remodelando 
as relações 

Remodelando as relações 
pais/filhos: construindo 
uma parceria 

Filhos despedindo-se: tornando-se 
adultos; estabelecendo objetivos de 
vida; Pais deixando partir, 
acompanhando a experiencia; 
construindo um modo diferente de 
parentar; compartilhando como iguais. 
Relações transformadas. 

Ressignificando a relação 
conjugal

Voltando o olhar para o casamento; 
bagagem de vida; avaliando; 
redescobrindo, investindo. 

Renovando o laço conjugal Alcançando relacionamento maduro e 
consolidação

Rompendo laço conjugal 

Adaptando-se 
as mudanças: 
acomodando a 
estrutura e 
funcionamento 
da família 

Despedindo-se e dando 
boas vindas 

Novos papéis: sogros, sogras, avós, 
cuidadores; Avaliando sentimentos: 
continuidade, finitude 

Repensando papéis e 
relações hierárquicas 

Redefinido ou mantendo padrões 

Consolidando a família

Preservando e mudando 
costumes 

Ampliando e consolidando 
a rede. Contato com 
família e agregados 

Enfrentando 
desafios 

Assumindo Buscando finalizar uma missão. 
Cuidando  do ninho que não esvazia. 
Enfrentando desafios econômicos. 
Encarando aposentadoria 

Transpondo obstáculos Buscando recursos internos e externos 

Buscando qualidade de 
vida 

Cuidando da saúde, curtindo a vida 

Olhando para o 
futuro

Buscando expansão Novos objetivos

Esperando colher frutos Herança; netos 

Fonte: Adaptada de Cerveny; Berthoud 2002.
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Família na fase Última - Traz uma longa viagem através do tempo e vai

demonstrando como alguns papéis se mantêm, como os valores se modificam, se

ajustam, se ampliam ou são substituídos. Traz a família verticalmente expandida,

quadro 4.

As equipes de saúde da família devem considerar o ciclo familiar vital

vivenciado pela família de modo a poder assessorá-la no enfrentamento das

transições e suas consequências. Cada fase do ciclo evolutivo demanda rearranjos

de seus membros e, no caso do trabalho em saúde, o apoio as famílias está em

reconhecer os riscos e vulnerabilidades inerentes a cada ciclo. (CERVENY;

BERTHOUD, 2002)

Quadro 4 - Família na fase Última - lua minguante.

Fenômeno Categoria Subcategoria 

Fazendo 
retrospectiva 

Até que a morte nos separe Atravessando crises 

Acompanhando os filhos 

Persistindo na relação

Preparando para o futuro 

Formando filhos 

Vivendo o 
presente 

Crescendo 
profissionalmente 

Sendo provedor profissional 

Exercendo a parentalidade 
Consolidando papéis; convivendo com 
novos valores; convivendo com vários 
modelos; relacionando-se com os 
filhos; relacionando-se com o cônjuge 

Ficando por perto Voltando-se para si
Voltando-se para própria história 

Fechando o 
ciclo 

Perdendo e ressignificando 
papéis 

Sentindo os efeitos da aposentadoria
Desfazendo-se de bens; Perdendo 
amigos
Perdendo parentes; Diminuindo 
atividades 

Invertendo a parentalidade Sendo cuidado; Ficando só

Esperando o futuro Fazendo planos
Esperando para partir 

Fonte: Adaptada de Cerveny; Berthoud 2002.
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Equipes de saúde da família tem no genograma uma importante ferramenta

para avaliação da família.

Genograma:

O Genograma ou familiograma é um diagrama (representação gráfica)

sobre a família, que possibilita detalhar a estrutura e o histórico familiar. Utiliza

símbolos universais, figura 6, para representação de cada membro e permite

registro do nome, idade, doença, ocupação e falecimento. Além disso, é possível

registrar tipos de relações familiares (conflito, laço efetivo forte, rompimentos etc.).

(WRIGHT; LEAHEY, 2008)

Informações importantes que devem constar no genograma:

1. Incluir um mínimo de três gerações.

2. Registrar os nomes de todos os membros da família, idade ou ano de nascimento.

3. Registrar as mortes na família, especificando a idade em que ocorreu, ou a data

da morte e a causa.

4. Registrar doenças de problemas significativos dos membros da família.

5. Indicar os membros que vivem juntos na mesma casa.

6. Registrar as datas dos casamentos e divórcios.

7. Listar os primeiros nascimentos de cada família à esquerda, com irmãos

sequencialmente à direita.

8. Elaborar uma legenda/código explicando todos os símbolos utilizados.

9. Símbolos selecionados por sua simplicidade e visibilidade máxima

10. O caso índice deve ser registado com símbolo duplo, figura 6.

Utilize o programa para fazer genograma: link
http://www.genopro.com/archives/

http://www.genopro.com/archives/
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Figura 6 – Alguns símbolos do genograma

Fonte: disponível em 
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk02y6fxMluWAzRgQTLt5MzyLrPVAgA:1595716769638&source=univ
&tbm=isch&q=genograma+como+fazer&hl=pt-
BR&sa=X&ved=2ahUKEwix99yZvOnqAhXbDrkGHWW7A_oQ7Al6BAgHEDI&biw=1366&bih=625#imgrc=DsT23OUbGa
EFoM

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk02y6fxMluWAzRgQTLt5MzyLrPVAgA:1595716769638&source=univ&tbm=isch&q=genograma+como+fazer&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwix99yZvOnqAhXbDrkGHWW7A_oQ7Al6BAgHEDI&biw=1366&bih=625#imgrc=DsT23OUbGaEFoM
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O Genograma pode ser construído em uma única entrevista clínica ou em

vários encontros, com um único membro da família ou vários. No entanto, colher

informações de vários membros possibilita maior fidelidade dos dados, propiciando

de forma direta as observações das interações/dinâmica familiar.

Esse recurso, figura 7 possibilita mostrar para a família relações talvez

antes despercebidas e que podem mudar. (BURD; BAPTISTA, 2004)

Figura 7 – Genograma – modelo

Fonte: disponível em: 
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk02y6fxMluWAzRgQTLt5MzyLrPVAgA:1595716769638&source=univ&tbm
=isch&q=genograma+como+fazer&hl=pt-
BR&sa=X&ved=2ahUKEwix99yZvOnqAhXbDrkGHWW7A_oQ7Al6BAgHEDI&biw=1366&bih=625#imgrc=z4wt9LN6996n3M

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk02y6fxMluWAzRgQTLt5MzyLrPVAgA:1595716769638&source=univ&tbm=isch&q=genograma+como+fazer&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwix99yZvOnqAhXbDrkGHWW7A_oQ7Al6BAgHEDI&biw=1366&bih=625#imgrc=z4wt9LN6996n3M
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Ecomapa:

O ecomapa permite representar os relacionamentos dos membros da

família com os sistemas mais amplos (pessoas significativas e instituições, recursos

públicos, etc.). Ajuda a avaliar o apoio e suporte disponíveis à família. Uma família

com poucas conexões com a comunidade e entre seus membros necessita maior

investimento da equipe para melhorar seu bem-estar.

Como fazer o ecomapa - Os círculos externos representam pessoas, órgãos

ou instituições relacionadas ao contexto familiar. Desenham-se linhas entre a

família e os círculos externos para indicar a natureza dos vínculos existentes

(WHRIGT; LEAHEY, 2008)

Figura 8 - Ecomapa modelo

Fonte: disponível em: 
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk02y6fxMluWAzRgQTLt5MzyLrPVAgA:1595716769638&source=univ
&tbm=isch&q=genograma+como+fazer&hl=pt-
BR&sa=X&ved=2ahUKEwix99yZvOnqAhXbDrkGHWW7A_oQ7Al6BAgHEDI&biw=1366&bih=625#imgrc=z4wt9LN6996
n3M

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ALeKk02y6fxMluWAzRgQTLt5MzyLrPVAgA:1595716769638&source=univ&tbm=isch&q=genograma+como+fazer&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwix99yZvOnqAhXbDrkGHWW7A_oQ7Al6BAgHEDI&biw=1366&bih=625#imgrc=z4wt9LN6996n3M
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A avaliação de famílias exige um arsenal ampliado de ferramentas e

conhecimentos. Equipes da estratégia saúde da família estão numa posição

privilegiado no sistema de saúde para a elaboração dos diagnósticos das famílias

de seu território. Além do ciclo vital familiar, Genograma e ecomapa, a Escala de

Risco familiar de Coelho e Savassi (2004) deve ser considerada um recurso capaz

de somar a esse arsenal. (MELLO et al. 2005)

No caderno Nº 4 da Avaliação da Melhoria e da Qualidade na Atenção

Básica (AMQ), referência para o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade,

na categoria: Acolhimento, Humanização e Responsabilização a primeira pergunta é:

Existe atenção diferenciada as famílias em situação de risco,

vulnerabilidade e ou isolamento social?

A equipe conhece e presta assistência de maneira diferenciada às famílias

em situações de risco, vulnerabilidade e ou isolamento social?

Em nota explicativa está: Considerar a resposta afirmativa quando ações

concretas em relação a estas famílias puderem ser apresentadas, tais como: maior

número de Visitas Domiciliares (VD), priorização no agendamento das consultas,

mobilização da rede social etc. (BRASIL, 2009)

A Escala de Coelho

A Escala de Risco Familiar – Escala de Coelho – é um instrumento para o

diagnóstico de riscos e vulnerabilidades das famílias. Elaborada com o objetivo de

subsidiar o planejamento de visitas domiciliares sob o critério da equidade.

(COELHO e SAVASSI, 2004)
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A escala classifica o risco familiar em: Risco 1, Risco 2 ou Risco 3,

respectivamente (leve, moderado ou grave). O quadro 5 traz os marcadores

sentinelas utilizados na escala de Coelho e Savassi, 2004).

Quadro 05.  Sentinelas de risco, definições das sentinelas e escore de risco

Dados da Ficha 

A e/ou do 

cadastro 

individual e 

domiciliar 

Sentinela de risco Escore

Acamado

Acamado toda pessoa restrita ao seu domicílio, por falta de

habilidade e/ou incapacidade de locomoção por si só a qualquer

unidade de saúde.

3

Deficiência 

Física

Defeito ou condição física de longa duração ou permanente que

dificulta ou impede a realização de determinadas atividades

cotidianas, escolares, e trabalho ou de lazer.

3

Deficiência 

Mental

Defeito ou condição mental de longa duração ou permanente que

dificulta ou impede a realização de determinadas atividades

cotidianas, escolares, de trabalho ou de lazer.

3

Baixas 

Condições de 

Saneamento

Saneamento implica no controle dos fatores do meio físico do homem

que podem exercer efeitos prejudiciais à sua saúde.

3

Desnutrição 

(Grave)

Escore Z (- 2 e -3) peso muito baixo para a idade. 3

Drogadição

Utilização compulsiva de drogas lícitas ou ilícitas que apresentem

potencial para causar dependência química (álcool, tabaco,

benzodiazepínicos, barbitúricos, e drogas ilícitas).

2

Desemprego

Situação na qual a pessoa não esteja exercendo nenhuma ocupação

(não incluir na avaliação férias, licenças ou afastamentos temporários).

A realização de tarefas domésticas é considerada ocupação (trabalho

doméstico), mesmo que não seja remunerado.

2

Analfabetismo

Pessoa que, a partir da idade escolar, não sabe ler nem escrever no

mínimo um bilhete, e/ou que sabe apenas assinar o nome.

1

Menor de Seis 

Meses

Lactente com idade até 5 meses e 29 dias. 1

Maior de 

Setenta Anos

Toda pessoa com mais de 70 anos completos. 1

Hipertensão 

Arterial

Sistêmica

Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140mmHg e pressão arterial

diastólica maior ou igual a 90mmHg, em indivíduos que não usam

medicação anti-hipertensiva.

1

Diabetes 

Mellitus

Grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e

associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos.

1

Relação 

Morador/Côm

odo

Número de cômodos na residência dividido pelo número de moradores

do domicílio. São considerados cômodos todos os compartimentos

integrantes do domicílio, inclusive banheiro e cozinha, separados por

paredes, e os existentes na parte externa do prédio, desde que

constituam parte integrante do domicílio, com exceção de corredores,

alpendres, varandas abertas, garagens, depósitos.

> que 

1 - 3

Igual a 

1 - 2

<que 1 

- 0

Fonte: (COELHO E SAVASSI, 2004)
Disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2145.pdf
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A soma das sentinelas da escala de Coelho é feita conforme quadro 6.

Quadro 6 – Soma dos sentinelas da Escala de coelho e Savassi, 2004

Por utilizar dados da Ficha A, do Sistema de Informação da Atenção Básica,

ou do cadastro individual e domiciliar do E-SUS, a escala é um instrumento simples e

eficiente de análise do risco familiar. A escala e risco familiar não é um instrumento

estático, a equipe pode incluir ou retirar indicadores e adequá-la a sua realidade

local.

Classificadas as famílias é o momento de a equipe se aproximar das

famílias de risco 3 para que se proceda um diagnóstico mais apurado. A

elaboração do genograma de cada uma dessas famílias permitirá conhecer a

estrutura, o funcionamento e as relações entre seus membros. A avaliação por meio

da construção do genograma permitirá identificar quais são efetivamente as

famílias em situação de risco vulnerabilidade e/ou exclusão social, pois

personalizará o diagnóstico de cada família. (CERVENY E BERTHOUD, 2002;

WRIGHT; LEAHEY, 2002)

Fonte: (COELHO E SAVASSI, 2004)
Disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2145.pdf
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Considerações finais

A avaliação do grupo familiar é

uma tarefa clínica e permite ao

profissional de cuidados primários

entender os caminhos pelos quais

surgem as diferentes situações,

agravos à saúde, como por

exemplo o alcoolismo, ou doenças

circulatórias, canceres, gravidez na

adolescência, violência etc.

Depois de classificar as famílias,

segundo sua estrutura,

desenvolvimento e funcionalidade,

o próximo passo é elaborar um

Projeto Terapêutico Singular (PTS)

para aquelas famílias de risco 3.

Nesse PTS será importante definir

em equipe um plano de

acompanhamento para essa

família em que se considere:

periodicidade das consultas,

visitas domiciliares, acesso dos

membros da família à unidade de

saúde e a inserção em grupos e

programas específicos da unidade

(criança, hipertensão e diabetes

mellitus, tabagismo, bolsa família

etc.)
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Habilidades de comunicação contribuirão para que se estabeleça uma

relação de confiança entre interlocutor e receptor. Para isso, intencionalidade de

atender as necessidades da pessoa, acolhimento, respeito e manutenção da

dignidade humana são fundamentais. Discussões de equipe se constituem base

essencial quando se propõe a elaboração de Projetos Terapêuticos Singulares.

No momento em que o processo de comunicação se efetiva, as

potencialidades do diagnóstico, educação em saúde, do planejamento, se ampliam.

Além dos benefícios para o paciente que poderá transformar a doença em um

fenômeno passível de enfrentamento e a saúde com um bem a ser preservado,

discussões organizadas tendem a se mostrar mais efetivas.

Do ponto de vista dos referenciais da comunicação, ao considerar

possibilidades de se organizar os processos de trabalho com foco no cuidado

centrado na pessoa, a equipe deve discutir fatores que podem comprometer a

comunicação. Nesse caso, a ambiência, sala de recepção inadequada, grande

quantidade de pessoas, arquitetura e decoração inapropriadas, interrupções à

consulta, chamadas telefônicas etc. podem interferir na atenção de ambos,

profissional e paciente/usuário. (BRASIL, 2017) Esses são pontos a serem

considerados para que o tempo em equipe se mostre produtivo. Além desses

aspectos, ferramentas podem direcionar as discussões e embasar a elaboração de

PTS alinhados ao que se entende de integralidade na perspectiva do sujeito

biopsicossocial.

As ferramentas podem ajudar a equipe a perceber a diversidade de

problemas ou necessidades implicadas num determinado caso. Entre as mais

utilizadas apresentamos: Tempestade de ideias, diagrama de Ishikawa ou arvore de

problemas.
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Tempestade de ideias.

A Tempestade de ideias, também conhecida como “brainstorming” pode ser

utilizada em qualquer contexto. Criada em 1948 pelo publicitário Alex Osborn a

tempestade de ideias é uma técnica que pode ser aplicada de diversas formas e

continua atual.

As regras de ouro do brainstorming são:

- Defina bem o problema, ou contexto em que a situação se situa. No caso da

saúde da família, a utilização da Escala de Risco Familiar de coelho e Savassi

(2004), o Genograma podem situar a equipe e nortear de alguma forma o objetivo

comum a todos, solucionar os problemas da família, individuo ou grupo para o qual

se propõe a realização do PTS.

- Não critique ou julgue as ideias. Dê autonomia para que elas digam

qualquer coisa, até mesmo as mais absurdas.

- Incentive grande quantidade de ideias.

- Construa uma perspectiva diferente a do outro, lance mão de palavras

chaves para levar a discussão para campos ampliados de ideias, exemplo: aspectos

sociais, biológicos e mentais. Ou, em se tratando do conjunto de ações, aquelas

relacionadas a assistência, prevenção e reabilitação da doença ou a promoção da

saúde.

- Mesmo aquelas ideias que inicialmente pareçam inadequadas podem

ampliar a visão sobre o problema. Incentive ideias exageradas.

- Estabeleça tempo e lugar para as discussões de caso.

- Valorize as contribuições dos diversos participantes.

- Eleja um facilitador.
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Em síntese, a tempestade de ideias tem como objetivo estimular um grupo de

pessoas a detectar problemas ou produzir ideias e soluções para questões existentes

de maneira rápida e direta.

Para a realização do Projeto Terapêutico Singular (PTS), particularidades da

situação problema ou necessidade de saúde da pessoa, família, ou grupo devem ser

consideradas. E nesse caso, a tempestade de ideias pode ajudar a equipe a

identificar diferentes nuances de um problema. Muitas vezes as equipes se dedicam

a enfrentar efeitos e não as causas do problema perpetuando com isso doenças e

agravos passíveis de prevenção. Ex. Quando falamos do uso abusivo de álcool e

outras drogas por adolescentes e jovens é fundamental que a equipe concentre

recursos no enfrentamento das causas que levam a esse efeito/agravo. Dessa forma,

ações de prevenção podem ser planejadas por meio de um PTS destinado a esse

grupo dada a alta prevalência desse agravo em muitos territórios. (BRASIL, 2007)

Utilizando esse exemplo, para que se chegue à profundidade que se deseja

quando se propõe a elaboração de um PTS a tempestade de ideias segue no

sentido de identificar quais são as causas desse problema. Se possível é interessante

que a equipe facilite e mobilize o envolvimento da comunidade e/ou do Conselho

Gestor de Saúde da unidade nesse processo. O produto poderia ser, (desestrutura

familiar, falta de projeto de vida etc. conforme figura 1. (BRASIL, 2007)

De posse das causas apresentadas na tempestade de ideias, a equipe deve

separar as causas, por categorias: causas atribuídas à família, causas atribuídas aos

adolescentes e jovens, causas atribuídas a escola e causas atribuídas ao serviço de

saúde.
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Para esse processo de organização por agrupamento das causas sugere-se a

utilização do diagrama de causa e efeito ou arvore de problemas.

A arvore de problemas permite identificar e selecionar um problema

identificando as suas causas e consequências, com o fim de focar nas causas

principais, pois elas garantirão que o problema, se não resolvido, seja minimizado.

Parte-se do pressuposto de que o foco nas consequências do problema apenas

mascou a sua resolução. Daí a importância aplicativa da metodologia “Árvore de

Problemas” que tem como fulcro a definição do que é causa e do que é

consequência de um problema (SOUZA, 2010)

O Diagrama de Árvore surgiu no Japão e estava relacionada ao controle da

qualidade de processos de trabalho. A elaboração desse diagrama/ferramenta é

simples, fácil de ser utilizada e apresenta vantagens em relação a outras

metodologias, principalmente devido ao fácil manuseio, pelo fato de se adequar

aos diversos ambientes, contextos e áreas de atuação, além do melhor desempenho

no processo de identificação da causa raiz, fundamental para qualquer método de

solução de problemas, figura 2 (ORIBE, 2012).

Figura 2 – Árvore de problemas – fome

Disponível em: https://planejamento.rs.gov.br/upload/arquivos/201906/24144133-

ma-dulo-2.pdf

https://planejamento.rs.gov.br/upload/arquivos/201906/24144133-ma-dulo-2.pdf
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Método De Construção Da “Árvore De Problemas”

ETAPA 1: Escreva o problema central identificado num pedaço de cartolina e

coloque-o na parede

ETAPA 2: Identifique as causas do problema principal perguntando, “Mas, por

quê?” até que não seja possível ir mais adiante. Escreva cada uma das causas

em um pedaço de cartolina. Alguns problemas poderão ter mais do que uma

causa.

ETAPA 3: Identifique os efeitos do problema principal perguntando “Então, o

quê?” até que não seja possível ir mais adiante. Escreva cada um dos efeitos

num pedaço de cartolina. Alguns problemas poderão ter mais do que um

efeito.

ETAPA 4: montar a “árvore do problema” numa parede ou numa folha grande

de flips charp. Incentive uma discussão para garantir que os participantes se

sintam capazes de movimentar os bilhetes adesivos ou os pedaços de cartolina.

Confira a “árvore do problema” para garantir que cada problema conduza

ao próximo, de forma lógica. Desenhe linhas verticais para mostrar o

relacionamento entre as causas e os efeitos. Desenhe linhas horizontais para

mostrar onde existem causas conjuntas e efeitos combinados. (EU-PANNE,

2004 p. 21)

Posicionadas as causas, a equipe estará mais bem instrumentalizada para a

definição de quais serão as metas propostas para a solução das causas do

problema. As metas quantificam o que se pretende em relação ao alcance dos

objetivos específicos que foram colocados anteriormente; é uma forma de qualificar

o PTS.

O Diagrama de Ishikawa, ou Diagrama de Causa e Efeito, ou ainda

Diagrama Espinha de Peixe segue a mesma lógica do Diagrama Arvore de

Problemas.
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Nesse momento, para exemplificar a estrutura de um diagrama de Ishikawa

se retoma as causas da tempestade de ideias apresentadas na figura 1.

Aquelas causas foram separadas por categorias, ou seja, causas atribuídas

a: família, adolescentes e jovens, escola e causas atribuídas ao serviço de saúde.

Veja como ficaram posicionadas no diagrama de causa e efeito.

Figura 3 -Diagrama de Ishikawa – Uso e dependência de adolescentes e jovens a 

álcool e outras drogas, 2019

O uso dessas ferramentas pode auxiliar a equipe no aprofundamento das

causas e consequentemente na redução de seus efeitos. Ou seja, PTS com maior

potencial de resolução dos problemas.

 

Fonte: (SAITO, 2019)
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Considerações finais

A tempestade de ideias é uma

ferramenta interessante em

encontros das equipes com objetivo

de discutir casos e construir PTS.

Assegurar liberdade de expressão,

valorização da participação e

contribuição de tosos é fundamental

para o sucesso do processo. Isso fará

com que todos se sintam mais livres

para pensar, sabendo que não

serão criticados nem na reunião, nem

após ela.

As ferramentas Arvore de Problemas

e Diagrama de Ishikawa permitem a

equipe análise mais aprofundada

das causas que geram efeitos no

equilíbrio saúde e doença de

sujeitos, famílias e grupos. Além

desses, a Escala de Risco Famíliar de

Coelho e Savassi (2004) o

Genograma e ecomapa, permitirão

a elaboração de Projetos

Terapêuticos Singulares estruturados

com foco em causas e não em

efeitos.

Ao se deparar com problemas

comuns a muitos sujeitos do território,

esse deve ser deslocado para um

PTS de grupo, ex. baixa adesão ao

tratamento da Hipertensão Arterial

Sistêmica (HAS). A não observação

a esse critério poderá resultar em

dezenas de PTS sem que as equipes

consigam desenvolvê-los. Nesses

encontros, a equipe deve considerar

a importância de incluir a

comunidade e o Conselho Gestor.
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Grande parte das famílias, da região de Nova Esperança possuem renda de

até um salário mínimo. Alguns habitantes exercem trabalho formal na usina que

movimenta a economia da região. outros se deslocam para outros distritos do

município, geralmente na região central. Embora existam pequenos estabelecimentos

para comercializar alimentos, roupas, produtos de limpeza e utensílios, não são

suficientes para gerar número significativo de vagas de trabalho. A maioria da

população se encontra em situação de desemprego, ou de trabalho informal na

agricultura em condições precárias. Para aqueles que se deslocam de um distrito

para o outro, o transporte público os expõe a longas horas no percurso, extraindo

desses, um tempo precioso que poderia ser dedicado a convivência com a família,

descanso e autocuidado.

Nova Esperança, tem baixa cobertura de saneamento básico e essa situação

contribui para altos índices de doenças infectocontagiosas. O uso de álcool e outras

drogas têm alta prevalência nas famílias. Adolescentes e adultos jovens são os

grupos mais envolvidos no consumo abusivo de drogas.

Existem constantes relatos sobre atos de violência e tráfico de drogas na

região, não somente em Nova Esperança, mas também nas proximidades do

município, como em Riacho Doce e Vila Feliz que também estão à margem do rio em

situações menos favorecidas de recursos municipais.

A vulnerabilidade social e programática é muito grande em Nova Esperança,

faltam espaços de cultura e lazer, nesse quesito, eventos esporádicos organizados

pela comunidade em conjunto com as unidades escolares são as únicas opções dos

jovens e adolescentes. Os serviços de saúde e socioassistenciais também são escassos

e a falta desses recursos faz com que os moradores se desloquem ao centro na

busca de assistência e benefícios sociais. Entre os problemas sociais mais prevalentes

se destacam o rompimento dos vínculos familiares, violência, abandono de incapaz,

maus tratos de crianças e idosos, evasão escolar de crianças e adolescentes etc.

Em razão das deficiências existentes em Nova Esperança, as equipes da

Estratégia Saúde da Família (ESF), da Atenção Básica (AB) e do Núcleo de Apoio à

Saúde da Família enfrentam muitos desafios para assegurar atenção as pessoas e

famílias. Os profissionais acabam consumindo grande parte dos recursos no

atendimento dos casos mais complexos que necessitam de intervenções

multidisciplinar. A exemplo disso, o caso da família de Dona. Márcia.
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Na reunião de equipe, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) André e a
Farmacêutica Denise trouxeram à discussão, o caso da família de Dona. Márcia de
48 anos que reside com três filhos: Paulo de 26 anos, Aline de 10 e Alice de sete
anos. Ela, viúva do primeiro casamento, Sr. José, morreu assassinado há
aproximadamente 15 anos. Teve outro relacionamento com Sr. Joaquim, pai das
meninas, porém atualmente não convivem, segundo ela por questões relacionadas ao
alcoolismo. Essa família não busca atendimento frequente na UBS, entretanto, Paulo
está sempre com febre e vai à UBS para retirada de antitérmico sem receita
médica. A farmacêutica já orientou e disse que não fornecerá mais o medicamento
caso ele, Paulo, não passe em consulta médica. Tanto André quanto Denise não
souberam dar mais detalhes do caso. Em razão disso, a Dra. Mônica e a enfermeira
Luíza decidiram agendar uma visita domiciliar para compreender melhor o caso.

Na visita domiciliar encontraram dona Márcia que, no decorrer da conversa
relata que ninguém na residência faz tratamento com remédios, porém Paulo está
sempre solicitando medicamento para febre.

No decorrer da visita, verificam a pressão arterial de dona Márcia que estava
120/90 mmHg e as carteirinhas de vacina das crianças, todas com as vacinas em
dia.

O filho Paulo, que assistia televisão, enquanto a mãe conversava com a
equipe de saúde, demostrou desinteresse no atendimento, se manifestando apenas
quando a mãe fala que ele sempre quer medicamento para febre. Quando Paulo se
pronuncia a Drª Mônica observa que Paulo estava pálido e emagrecido, tosse seca
persistente, e ao ser questionado sobre outros sintomas, além da perda de peso e
tosse persistente referiu sudorese noturna. Ao realizar um breve exame, a ausculta
pulmonar apresentava diminuição do murmúrio vesicular, roncos e estertores em terço
superior do pulmão direito e febrícula de 37, 9ºC. Nesse momento, Dona Márcia
interrompe e relata que o filho é um irresponsável que sai para beber com os
amigos e que não procura um trabalho fixo. A Drª Mônica e a enfermeira Luiza
trocam olhares e ambas já suspeitam se tratar de um caso de tuberculose pelos
sinais clínicos. A Drª já deixa com Paulo o pedido de RX de tórax na incidência PA e
perfil e solicitação de Prova Tuberculínica e baciloscopia de escarro. A enfermeira já
deixa os potes para a coleta do escarro, pois sempre que sai para visita já os
carrega em sua maleta, ela sempre faz busca de sintomáticos respiratório nesses
momentos. Paulo foi orientado e tentar fazer o RX no período da tarde, e a levá-lo
na UBS juntamente com o escarro na manhã do dia seguinte. Dra. Monica deixou
uma receita de antitérmico para Paulo.

Nesse momento, Aline e Alice chegam da escola e aparentemente, as crianças
estavam bem cuidadas. Aline já pergunta do almoço porque precisa voltar à tarde
para aula de reforço. A enfermeira perguntou se a criança está com dificuldades na
escola, e dona Márcia informa que sim, reprovou duas vezes a 3ª série, informa que
é preguiçosa para as atividades escolares.
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Dona Joana, cunhada de Márcia, que reside no mesmo quintal, informa a

equipe que a sobrinha Aline, é muito tímida, não consegue tirar as dúvidas da aula

com a professora e acredita que isso prejudica seu desempenho. Márcia, justifica

que trabalha como diarista quatro vezes por semana, na região central e costuma

“sair cedo” e “chegar tarde”, está em casa somente nas segundas-feiras, e conta

com a ajuda da cunhada, Joana e do irmão Mauricio, no cuidado das meninas e

apoio nas atividades escolares, porém não conseguem contribuir muito, considerando

que não terminaram o ensino fundamental.

Como conduta, a Dra. Mônica e a Enfermeira Luiza, saíram da visita com o

compromisso de agendar atendimento médico na UBS para iniciar investigação dos

sinais e sintomas apresentados por Paulo que suscitam a hipótese diagnóstica de

tuberculose pulmonar. Sobre o acompanhamento das crianças, o caso será discutido

em equipe, para otimizar os encaminhamentos em rede, e articulação com o setor da

educação na discussão do caso e possíveis ações. Chegando à UBS a enfermeira

Luiza pede ao ACS André e para a auxiliar de enfermagem da equipe Cristina que

construam o Genograma da família, desse modo poderão entender melhor a

estrutura, as relações e o funcionamento dessa família. O resultado foi o

apresentado na figura 1.

Numa outra reunião de equipe o caso foi apresentado e juntos decidiram

pela necessidade de se organizar um projeto terapêutico para a família.
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Nas discussões, a equipe decide que essa família precisa de apoio e que os

problemas apresentados trazem evidências de vulnerabilidades importantes que

envolvem praticamente todos os membros da família. Para sistematizar o processo

de acompanhamento da família construirão um Projeto Terapêutico Singular. Paulo é

o caso índice e deverá ser considerado uma prioridade da equipe multiprofissional

para que inicie e conclua o tratamento da tuberculose.

A Estratégia Saúde da Família tem a incumbência de superar a hegemonia

do modelo assistencial vigente, caracterizado pela racionalidade técnico-

instrumental das práticas, num cenário médico-hegemônico, de parcos recursos

financeiros e grandes problemas. Para tanto, promover a família como o núcleo

básico da abordagem no atendimento à saúde da população, em um enfoque

comunitário se torna uma diretriz (BRASIL, 1994)

A abordagem e o trabalho com famílias pressupõem conhecimento das

diferentes configurações de famílias e suas classificações:

Família elementar ou nuclear: unidade formada por homem, sua esposa e

seus filhos, que vivem juntos em uma união reconhecida pelos membros de uma

sociedade. Quando a relação não é formal, recebe o nome de concubinato. É na

família nuclear que se instituem as bases sociais, onde se originam as relações

primárias de parentesco. Esse modelo de família vem diminuindo.

Família extensa: unidade formada de duas ou mais famílias nucleares,

ligadas por laços consanguíneos, por um dos lados (esposa ou cônjuge) ou ambos, e

ainda, duas ou mais gerações. Nesse tipo de família, além do grau de parentesco,

dos laços consanguíneos, existem deveres e direitos mútuos reconhecidos que

fortalecem a união. A família extensa pode ser formada por avós, tios, sobrinhos.

Família recomposta: também conhecida como família complexa ou

conjunta, formada por três ou mais cônjuges e seus filhos. A família complexa é

formada por um núcleo de famílias separadas, mas ligadas pela relação com um

pai comum.

Família conjugada fraterna: família formada de dois ou mais irmãos, suas

respectivas esposas e filhos.
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Família fantasma: formada por uma mulher casada e seus filhos e o

fantasma. Nesse tipo de família, o pai não desempenha a função de pai, mas

apenas de genitor, sendo a função do pai desenvolvida pelo irmão mais velho da

mulher.

Para Berquó (1998) embora as famílias nucleares, isto é, o casal com ou

sem filhos continue predominante, o tamanho da família diminuiu, cresceram as uniões

conjugais sem vínculos legais e as famílias reconstituídas. Famílias monoparentais,

aqueles caracterizados pela presença do pai ou da mãe com filhos tem aumentado

consideravelmente.

Essa nova realidade resultou em mudanças nos padrões de relacionamento

e os modelos de autoridade passaram a ser questionados. A posição da mulher

alterou-se profundamente. (PETRINI, 2005)

A inserção da mulher no mercado de trabalho contribuiu para grande parte

dessas mudanças. Por outro lado, o aumento dessa participação não se traduziu em

diminuição do tempo destinado aos afazeres e atribuições domésticas. A mulher fica,

nesses casos, com as maiores responsabilidades para sustentar e educar os filhos,

devendo administrar a casa e ter, de fato, dupla jornada de trabalho (PETRINI,

2005. p.45)

As famílias monoparentais chefiadas por mulheres, apesar de já

expressivas historicamente, cresceram mais entre as camadas mais baixas, o que, de

modo geral, lhes confere acentuado grau de vulnerabilidade, visto que passam a

depender mais dos recursos públicos, cuja disponibilidade de oferta é sempre

insuficiente. Esse perfil é muito presente nos territórios de atuação das equipes de

saúde da família. Famílias chefiadas por mulheres estão em situação estruturalmente

mais precária, quando comparadas com famílias pobres, equivalentes no ciclo de

vida familiar, que têm chefe masculino. Nesse cenário, quando se vincula

monoparentalidade, sexo e etnia, a dimensão da pobreza amplia-se. (LOPES,

GOTTSCHALK, 1990)

Para as famílias pobres, as redes que se instituem em torno dos filhos, dos

vizinhos, dos compadrios, dos parentes são importantes elementos na formação das

redes de apoio, principalmente por representarem condições de resistência e

sobrevivência (SARTI, 2005)

Nas discussões, a equipe decide que a família de Dona Marcia precisa de

apoio e que os problemas apresentados trazem evidências de vulnerabilidades

importantes que envolvem praticamente todos os membros da família. Para

sistematizar o processo de acompanhamento da família construirão um Projeto

Terapêutico Singular.
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Primeira etapa - Diagnóstico multiaxial dos problemas apresentados pela família de

dona Márcia, quadro 2

Quadro 2 – Diagnóstico multiaxial (biopsicossocial) problemas identificados na

família de dona Márcia

O quadro 3 apresenta a segunda e terceira etapas do PTS (metas e

responsáveis) para atenção as demandas identificadas no contexto da família de

dona Márcia,

Quadro 3 – definição de metas a curto médio e longo prazo e responsáveis para

resolução dos problemas da família de dona Márcia

DIMENSÕES

(usuário e/ou família)

Problema 

BIOLÓGICA Estado consumptivo de Paulo - tuberculose 

PSICOLÓGICA Alcoolismo - Paulo

Baixo desempenho escolar - Aline

FAMILIAR Relações distantes 

SOCIAL-ECONÔMICA Mãe – diarista única renda da família

Desemprego - Paulo 

Fonte: a autora, 2020

Prazo/

Dimensão

Biológica Psicológica Social-

Econômica

Rede de serviços

Curto Prazo

(até 1 mês)

Encaminhar ao 

Caps, 

prosseguir 

investigação 

tuberculose  

Responsável: 

médica e 

enfermeira e 

farmacêutico e 

ACS 

Agendar 

acompanhame

nto equipe de 

saúde mental 

da UBS

Responsável: 

enfermeira, 

psicólogo e 

ACS 

Estabelecer um 

plano de apoio 

social, propor 

curso 

profissionalizan

te  

Responsável:  

Assistente social

Integrar saúde e 

educação, maior 

proximidade do 

ACS da UBS

Responsável:

Enfermeira, ACS e 

assistente social  

Fonte: a autora, 2020
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Continuação do quadro 3 em que se apresenta a segunda e terceira etapas do PTS

(metas e responsáveis) para atenção as demandas identificadas no contexto da

família de dona Márcia,

Na quarta etapa do PTS (avaliação) para atenção as demandas

identificadas no contexto da família de dona Márcia, nova discussão do caso em

reunião de equipe em três meses. Profissional de referência do PTS apresentará

resoluções das diversas ações e como está cada membro da família. Espaço para

redefinição de metas ou readequação daquelas já definidas.

Prazo/

Dimensão

Biológica Psicológica Social-

Econômica

Rede de serviços

Médio Prazo

(de 3 a 6 

meses)

Monitorar  

tratamento da 

tuberculose

Responsável: 

médica, 

enfermeira, ACS 

e farmacêutico 

Assegurar e 

monitorar 

Continuidade no 

atendimento em 

saúde mental 

Responsável: 

enfermeira, 

psicólogo e ACS 

Acompanhar 

inserção 

mercado de 

trabalho, 

mobilizar rede 

de apoio para 

Márcia  

Responsável:  

Assistente 

social

Monitorar 

desempenho da 

criança na escola, 

adesão de Paulo 

ao tratamento

Responsável: 

Enfermeira, ACS e 

assistente social 

Longo Prazo

(de 8 a 12 

meses)

Assegurar e 

monitorar 

Continuidade no 

atendimento 

para saúde 

mental até alta

Responsável: 

enfermeira, 

psicólogo e ACS 

Encaminhar 

Márcia e 

Paulo para 

cursos 

profissionaliza

ntes para 

ampliar 

possibilidades 

de trabalho

Responsável:  

Assistente 

social

Monitorar 

Continuidade no

atendimento

Responsável: 

Enfermeira, ACS e 

assistente social 

Fonte: a autora, 2020
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Considerações finais

O trabalho desenvolvido pela
Estratégia Saúde da Família
caracteriza-se pela continuidade e
integralidade da atenção e mantêm
centralidade na família, como
espaço de interações e relações que
protegem o indivíduo. O Projeto
Terapêutico Singular (PTS) é uma
ferramenta potente que permite as
equipes sistematizar planos de
atenção aos casos mais complexos.
Para isso, demanda de bases da
clínica ampliada e do trabalho
interdisciplinar.

A estrutura do PTS comtempla
quatro etapas: diagnósticos dos
problemas, definição de metas de
curto, médio e longo, a
determinação de responsáveis por
cada meta, e aquele se
responsabilizará pelo
acompanhamento da realização de
todas as metas, ou seja, a
referência/responsável pelo projeto
como um todo.

Projetos terapêuticos precisam
considerar a rede de apoio como
recurso potencial para se qualificar
a atenção as pessoas, família e
comunidade.

Para Sarti (2005) a família tem sido
uma ilustre desconhecida, em que os
pactos são unilaterais. Programas e
políticas continuam a desconhecer
suas diferentes conformações
contemporâneas e de origem
histórica. Valores familiares,
composição, estratégias e os
diferentes papéis assumidos pelos
componentes dessas famílias são
determinantes na manutenção do
equilíbrio saúde e doença, logo
precisam ser valorizados.
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As diretrizes operacionais da Atenção Básica e Estratégia Saúde da Família

direciona equipes à organização de processos de trabalho que visam ao

acompanhamento longitudinal de pessoas e famílias.

As ciências clássicas, em que nos foram apresentados o corpo, a doença, a

semiologia e a terapêutica não incluiu o universo familiar entre seus conteúdos, de

modo que para iniciarmos o cuidado às famílias será necessária a apropriação de

ferramentas conceituais que orientem novos modos de ação.

É preciso construir ângulos ampliados que possibilitem o olhar sobre os

indivíduos, suas famílias e seus contextos de vida, identificando como as famílias

vivem, quem são, como são compostas, como se desenvolveram, como funcionam, que

papéis desempenham, suas fragilidades e quais são as forças que os grupos

familiares constituíram ao longo da sua trajetória e nesse cenário se propõe a Co

construir do cuidado às famílias, reconhecendo-as, respeitando sua autonomia e

favorecendo a resolução dos seus problemas. (RODRIGUES, 2014)
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Dona Jailma de 80 anos é cadastrada na UBS Flor de Lis, equipe verde,

microárea 3, do distrito de Riacho Doce, figura 1. Essa UBS tem quatro equipes e 12

microáreas, figura 1.

Figura 1 – UBS Flor de Lis, equipes e microáreas

As categorias e números de profissionais, inclusive equipe NASF que atuam

na UBS Flor de Liz estão quantificadas no quadro 1

Quadro 1 – Profissionais da equipe nuclear e NASF da UBS Flor de Lis

Microárea
3 

Área 3

Área 4

Área 2

UBS

Área 1
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Dona Jailma, 80 anos, analfabeta e viúva há 48 anos do senhor José Santos

que era alcoolista e se suicidou aos 35 anos de idade. Possui 2 filhos e recebe o

Benefício de Prestação Continuada (BPC). Reside no bairro Riacho Doce, no município

de Águas de Março na margem do rio que corta a cidade, figura 2. Na casa de

alvenaria de três cômodos residem ela, o filho mais novo, Jerônimo de 51 anos e o

neto Hugo de 16 anos. Jerônimo é viúvo de Antônia que faleceu de câncer de

mama. Trabalhava como ajudante geral em uma transportadora no centro da

cidade, atualmente está desempregado faz alguns bicos, mas usa praticamente todo

o dinheiro que ganha para manter seus vícios. É dependente químico e foi

encaminhado ao CAPS pela UBS, no entanto, não aceita, pois acredita não ser

dependente.

Gilson de 55 anos, o outro filho de Dna Jailma é casado e há muito tempo se

distanciou da família em razão dos conflitos que tinha com o pai que era alcoolista e

depois com o irmão Jeronimo. Por dificuldades de locomoção de dona Jailma, os

atendimentos têm sido realizados no domicílio.

Figura 2 – bairro Riacho Doce e residência de Dona Jailma .
Fonte:https://www.google.com/search?q=comunidade+a+beira+do+rio&tbm=isch&ved=2ahUKEwjYtLLa7PToA
hXtMLkGHYDYDNAQ2cCegQIABAA&oq=comunidade+a+beira+do+rio&gs_lcp=CgNpbWcQA1D2Xljxf2DZhgF
oAXAAeACAAXOIAZcKkgEDNy42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=JnScXtiJD-
3h5OUPgLGzgA0&bih=625&biw=1366#imgrc=-E5szZMwBUAD8M
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O caso é complexo, pois apesar da idade avançada, o filho e o neto não são
presentes na atenção e cuidados com dona Jailma, chega a ser um caso de
negligência. O caso foi levado a reunião de equipe pela Agente Comunitário de
Saúde (ACS) Vilma, que vem acompanhando a família há algum tempo. A
preocupação de Vilma é a de que na Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa
(AMPI) dona Jailma atingiu uma pontuação de 14 na escala de dependência
(Frágil). Além disso, é hipertensa, tem artrite reumatoide e sofreu Acidente Vascular
Cerebral em março de 2018 sem sequelas, edêntula, não por opção, nunca foi
levada ao dentista para uso de prótese dentária; diabética, apresenta lesão em
Membro Inferior Esquerdo (MIE) com odor fétido e presença de secreção
amarelada. A lesão fica coberta com papel higiênico e um saco plástico que
Jerônimo coloca com base nas orientações que recebeu da vizinha. Jerônimo não
sabe referir a quanto tempo a mãe está com essa lesão. Dna Jailma queixa-se de
dores nas articulações, fraqueza, tontura, visão turva, prurido em couro cabeludo e
corpo com lesões avermelhadas. Em razão de todas as dores que sente, passa o dia
deitada, apesar de conseguir deambular com dispositivo de auxílio (andador).
Levanta-se- se apenas para ir ao banheiro, por medo de cair, visto que apresentou
duas quedas no último mês. Não se alimenta nos horários corretos, pois Jerônimo não
consegue prover alimentação e pagar as contas de casa por fazer uso do benefício
da mãe inadvertidamente. Jerônimo não consegue assegurar a mãe os cuidados de
higiene e com a alimentação. Além disso, sua dependência de substâncias
psicoativas (álcool e cocaína) faz com que use o benefício da mãe para suprir seu
vício.

Diante da fragilidade familiar e social o adolescente Hugo (filho de
Jerônimo) abandonou a escola há 2 anos. Atualmente frequenta bailes funks na
região e anda na companhia de outros adolescentes que fazem parte do tráfico de
drogas na comunidade local. Foi mencionado por seu pai que seu comportamento
está diferente, apresenta-se arredio e distante, manifestando episódios de
irritabilidade e agressividade.

De acordo com informações obtidas pelos Agentes Comunitários de Saúde o
adolescente está usando substâncias psicoativas, tais como álcool, maconha e lança
perfume. Apresenta grande chance de se envolver com práticas criminosas, visto sua
proximidade com o tráfico de drogas, isolamento familiar e pelas características
próprias da adolescência.

Na última reunião de equipe lembram que a ACS Cleusa de outra micro área
obteve um relato em uma visita domiciliar de que uma adolescente de 15 anos de
sua microárea está com queixas ginecológicas de: dor em baixo ventre, corrimento
vaginal, dor ao urinar e verrugas na região genital e, informou ter múltiplos
parceiros, mas que depois de ter saído com Hugo, há um mês iniciaram esses
sintomas e lembra que não fez uso de preservativo na relação sexual. Hugo não
relatou essa informação para a ACS Vilma, até porque, dificilmente é encontrado
em domicílio e às vezes em que estava é pouco comunicativo.

A equipe resolve fazer o Genograma da família para entender melhor a
estrutura, funcionamento e relações da família, figura 3. (BRASIL, 2008)
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O Genograma permite identificar a estrutura, funcionamento e relações da

família e mostra que apesar de Jerônimo ser dependente químico a relação dele

com Dona Jailma é muito forte, já em relação a Hugo não se tem ideia de como está

a relação entre eles.

Nesse Genograma o caso índice é Dna Jailma. Vê-se que o símbolo tem

duplo traçado. Os problemas da família estão apresentados na sequência e devem

nortear a elaboração do PTS.

Jailma: lesão em M.M.I.I, quedas, lesões avermelhadas em couro cabeludo e corpo,

alimentação, higiene, ausência de vínculo com o filho Gilson, consultas, medicamentos,

restrita ao lar, limitação para atividades da vida diária, inatividade.

Jerônimo: Dependência química, desemprego, relacionamento ineficaz com o filho,

uso inadvertido do Benefício de Prestação Continuada e ausência de círculo social.

Hugo: abandono escolar, uso de substâncias psicoativas, comportamento agressivo,

distanciamento afetivo com o pai, amizades com os traficantes, múltiplas parceiras

sem prevenção.
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O envelhecimento gera modificações fisiológicas (senescência) e patológicas

(senilidade) consideradas típicas da terceira idade. (MASCARENHAS, et al, 2012).

No Brasil é considerada idosa uma pessoa com 60 anos ou mais de idade.

Essa faixa etária vem apresentando rápido crescimento demográfico no Brasil sendo

que os denominados “mais idosos, muito idosos ou idosos em velhice avançada”

(acima de 80 anos), também vêm aumentando proporcionalmente e de maneira mais

acelerada, constituindo o segmento populacional que mais cresce nos últimos tempos,

sendo hoje mais de 10,8% da população. (BRASIL, 2010).

Para o Ministério da Saúde o envelhecimento populacional resulta da

mudança na estrutura etária da população, o que produz um aumento do peso

relativo das pessoas acima de determinada idade, considerada como definidora do

início da velhice. As figuras abaixo mostram uma tendência de crescimento

significativo desse grupo etário, com estimativas de modificações importantes no

período de 2012 a 2060.

Fatores como: redução da mortalidade, melhoria relativa no acesso da

população aos serviços de saúde, campanhas nacionais de vacinação, avanços

tecnológicos da medicina, investimentos na infraestrutura de saneamento básico e

percepção dos indivíduos com relação às enfermidades e redução dos níveis de

fecundidade e da mortalidade no Brasil contribuem para a transição demográfica.

(BRASIL, 2010)

Fonte:https://www.google.com/search?q=piramide+de+envelhecimento+no+brasil+2012+a+2050&tbm=isch&ve
d=2ahUKEwigwP3_7ovpAhWfJrkGHZs7BrEQ2-
cCegQIABAA&oq=piramide+de+envelhecimento+no+brasil+2012+a+2050&gs_lcp=CgNpbWcQA1DhigFY4YoBYMq
WAWgAcAB4AIABeIgBeJIBAzAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=j4WoXuC8OJ_N5OUPm_eYi
As#imgrc=xGTHKVg6JFh-LM

https://www.google.com/search?q=piramide+de+envelhecimento+no+brasil+2012+a+2050&tbm=isch&ved=2ahUKEwigwP3_7ovpAhWfJrkGHZs7BrEQ2-cCegQIABAA&oq=piramide+de+envelhecimento+no+brasil+2012+a+2050&gs_lcp=CgNpbWcQA1DhigFY4YoBYMqWAWgAcAB4AIABeIgBeJIBAzAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=j4WoXuC8OJ_N5OUPm_eYiAs#imgrc=xGTHKVg6JFh-LM
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As responsabilidades do governo, assim como o ônus social aumentam, pois,
essa transição demográfica exige investimentos em recursos e ampliação do acesso
a serviços essenciais. Políticas que visam assegurar proteção, qualidade de vida aos
idosos compõem as agendas do governo e reconfiguram redes de atenção e
práticas nos serviços.

O Estatuto do idoso pode ser considerado um dos mais importantes
instrumento para a proteção do idoso e, dispõe no capítulo IV artigo 15º que seja
assegurado por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) a atenção integral ao
idoso, de maneira universal e igualitária, por meio de ações e serviços articulados,
buscando a promoção, prevenção e recuperação à saúde do idoso. (BRASIL, 2013)

O Documento do Ministério da Saúde com Orientações Técnicas para
implantação de Linha de Cuidado para a atenção integral à Pessoa idosa no SUS,
traz uma concepção ampliada de envelhecimento saudável, que preconiza a
manutenção da capacidade funcional, do bem-estar físico, mental e social, sendo
está a meta a ser alcançada pelo setor de saúde, bem como pelas políticas públicas.
Devendo ser planejadas, organizadas e implementadas, a fim de possibilitar
independência e autonomia do idoso. A Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa
(AMPI) permite classificar a pessoa idosa em: idoso saudável, idoso pré-frágil e
idoso frágil. Esse score permite identificar vulnerabilidades, riscos e necessidades,
bem como as potencialidades no contexto familiar e social. A implantação da AMPI-
AB estimula a mudança de paradigma no atendimento ao idoso na rede pública do
município. Entre as principais mudanças está o modelo de preservação funcional, que
significa manter ao máximo possível as capacidades e autonomia dos idosos. Na
transição espera-se que além das equipes discutirem a importância de se aumentar
a expectativa de vida que possam discutir a importância da qualidade de vida.

A AMPI-AB visa instrumentalizar as Unidades Básicas de Saúde para
qualificação da demanda, planejamento e gestão do cuidado em saúde das
pessoas idosas na Rede de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa – RASPI.

Essa avaliação, realizada inicialmente na Atenção Primaria, possibilita a
realização de (PTS) Projeto Terapêutico Singular adequado ao perfil de
necessidade do idoso. Ou ainda, depois de aplicar o AMPI para todos os idosos da
área, programar PTS de grupo, no qual a equipe proponha ações para essa faixa
etária com vistas a alcançar a maioria dos idosos do território. (BRASIL, 2018)

O PTS pode ser definido como uma estratégia de cuidado que articula um
conjunto de ações resultantes do diálogo e da construção coletiva de uma equipe
multidisciplinar e leva em conta as necessidades, as expectativas, as crenças e o
contexto social da pessoa ou do coletivo para o qual está dirigido (BRASIL, 2007).

Na avaliação, Dna Jailma foi classificada em estado de fragilidade. Esse
quadro posiciona Dna Jailma no grupo de prioridades da equipe. Certamente, a
complexidade dos problemas apresentados deve mobilizar as equipes a realização
do Projeto Terapêutico Singular.
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Considerações finais

Equipes de saúde, ou mesmo um técnico

que chegue para trabalhar na Atenção

Básica – com modelo assistencial de

Saúde da Família, ou equipe

parametrizada precisará priorizar

alguns processos em detrimento de

outros para que sua prática se mostre

contextualizada e alinhada ao perfil de

necessidades da população adscrita.

Diante disso espera-se que:

1) Conheça o território.

Visite o território, fale com as pessoas,

em equipe desenhe mapas da área de

abrangência, identifique áreas de risco

e equipamentos intersetoriais (escola,

igreja, associações, parques etc.).

2) Conheça o perfil da

população. Os dados dos cadastros

individuais e domiciliares presentes no

E-SUS permitirão analisar a faixa

etária, perfil epidemiológico, sanitário e

sócio cultural da população adscrita.

3) Identifique as famílias em situação de risco, exclusão social e

vulnerabilidade. Utilize para isso a Escala de Coelho por meio da qual poderá

classificar as famílias de acordo com escore de risco.

4) Aprofunde conhecimentos das famílias de risco 3, por meio do

Genograma, ecomapa e ciclo vital da família.

5) Elabore Projetos Terapêuticos Singulares para aquelas famílias que

necessitem de acompanhamento diferenciado, ou seja, inicialmente as de risco.

6) Estabeleça fluxos e processos para atenção por ciclo de vida (criança,

adultos e idoso) gênero (mulher e homem) para o controle dos problemas e agravos

mais frequentes.
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Em visita domiciliar realizada pelo psicólogo Danilo e pela assistente social

Juliana, Dona Jailma diz que Jerônimo é um bom filho. Sempre foi trabalhador e

cuidava muito bem da esposa falecida e do filho Hugo, no entanto, depois da morte

da esposa perdeu o sentido da vida não se fixando mais nos empregos, acabando-

se nos vícios. Dona Jailma “chora” e nesse momento pede a equipe “ajudem meu

filho”. Vilma a ACS relembra a equipe que Jeronimo já havia sido encaminhado ao

CAPs, mas não aderiu ao acompanhamento.

No Genograma, ao posicionar Jerônimo como caso índice se observa que o

vínculo com Dona Jailma é de fato bem forte e que Jerônimo é um membro dessa

família que precisa ser resgatado e fortalecido para que os demais possam

restabelecer a proteção, tanto na perspectiva social, quanto na perspectiva biopsico.

Diante disso, a equipe precisará, além de focar as necessidades e vulnerabilidades

de Dona Jailma considerar que as possibilidades e potencialidades para isso

emergem da própria família.

Danilo questiona Dona Jailma sabre quais poderiam ser os motivos

apresentados por Jerônimo para que não fosse ao CAPs, ela afirma, não saber mas

acha que ele perdeu a vontade de viver.

Juliana e Danilo discutem ser possível que não tenha superado o luto da

esposa e vivencie desde então alguma doença ou agravo mental (depressão,

isolamento social, ansiedade, etc) Danilo, vou agendar um atendimento

compartilhado com o médico e enfermeira, o que você acha Jú?. Acho importante

Danilo.
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A coordenação do cuidado é uma diretriz da Atenção Primária à Saúde e
pressupõe que, mesmo quando um cadastrado é encaminhado à rede de atenção, a
equipe deva continuar seu monitoramento e acompanhamento. Fazer o
encaminhamento não significa adesão e acesso ao serviço referenciado. Nesse caso,
houve solução de continuidade e isso comprometeu a longitudinalidade da atenção,
que também é uma diretriz da Atenção Primária à Saúde/Estratégia Saúde da
Família.

A Portaria Nº 2.979, de 12 de novembro de 2019 institui o Programa
Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção
Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da
Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. No eixo
avaliação por desempenho os indicadores, metas direcionam o acompanhamento de:
(BRASIL, 2019)
Gestantes
Saúde da Mulher
Saúde da Criança
Doenças Crônicas
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)
Tuberculose
Saúde Bucal
Saúde Mental
Indicadores Globais a portaria (BRASIL, 2017; BRASIL, 2019)

A equipe multiprofissional orientada pelas diretrizes operacionais da
Atenção Primária à Saúde e nos indicadores de desempenho da atenção, Programa
Previne Brasil, devem assegurar atenção integral no contexto e de acordo com os
programas considerados prioritários. Desse modo, Jerônimo é uma prioridade de
atenção e demanda disponibilidade das equipes para estabelecer um PTS alinhado
ao seu perfil de necessidades.

O inciso II do art. 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, de
1988, dispõe sobre a integralidade da atenção como diretriz do Sistema Único de
Saúde – SUS. O parágrafo único do art. 3º da lei nº 8.080, de 1990, dispõe sobre
as ações de saúde destinadas a garantir às pessoas e à coletividade condições de
bem-estar físico, mental e social.

O trabalho da equipe multiprofissional têm na clínica ampliada, segundo
pressupostos da Política Nacional de Humanização, compromisso com o sujeito de
modo singular; responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde; integração
da atenção Básica com outros setores (intersetorialidade); reconhecimento dos
limites dos conhecimentos dos profissionais de saúde e das tecnologias por eles
empregadas e assegurar acesso a uma rede de serviços que assegure integralidade
da atenção. Outro aspecto fundamental da clínica ampliada, é o de que, além da
busca de autonomia, a construção de capacidades para a manutenção do equilíbrio
saúde e doença e a produção de vida traduz objetivo essencial. (BRASIL, 2008)

Nessa proposta de trabalho, as diversas ações, saberes e práticas se
complementam. Disciplinas implicam condutas, valores, crenças, modos de
relacionamento que incluem tanto modos de relacionamento humano quanto relação
entre o sujeito e conhecimento.
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Os processos de trabalho devem ser estruturados priorizando-se discussões
de casos clínicos; atendimentos compartilhados; educação permanente sobre temas
relevantes para as equipes (demanda explícita ou percebida/pactuada);
participação na construção de protocolos com as equipes; suporte na
implantação/incorporação de novas práticas (ex: grupos terapêuticos e educativos,
técnicas, orientações, bem como, apoio por telefone, e-mail); dar suporte na
construção de projetos terapêuticos singulares e dar suporte no manejo de questões
do território.

Quando se trata da Saúde Mental, o acompanhamento significa estar com a
saúde mental em equilíbrio, harmonia com o ambiente em que se relaciona, ter
autonomia e autodeterminação, ser positivo, entre outros. Mas, quando isso não
ocorre, por conta de desajustes, sentimentos contrários, confusão de pensamentos,
depressão, ansiedade, dependência de substâncias psicoativas, como álcool, crack,
outras drogas e demais fatores, o acompanhamento de profissionais qualificados
para o acompanhamento permite restabelecer e equilibrar a Saúde Mental.

A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei 10.216/01, visa
implantar condições de tratamento que conceda aos usuários, não o isolamento e sim
o convívio com a família e com a comunidade. Programas que viabilizam o
tratamento de transtornos mentais, oferecidos pelos serviços da rede de saúde como:
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT),
Centros de Convivência e Cultura e os Leitos de Atenção Integral (em Hospitais
Gerais, nos CAPS III) e o Programa de Volta para Casa. (BRASIL, 2001)

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um instrumento potente de cuidado
aos usuários de serviços especializados de saúde mental. Ele também é proposto
como ferramenta de organização e sustentação das atividades da equipe
multiprofissional.

Os conceitos de corresponsabilização e gestão integrada do cuidado
potencializam planos de atenção, no entanto, a utilização de outras ferramentas,
tempestade de ideias, diagrama de Ishikawa e árvore de problemas, podem
potencializar ainda mais a elaboração do PTS.

O trabalho em equipe se constitui elemento essencial para a elaboração
pactuada e compartilhada do Projeto Terapêutico Singular. Compartilhar
percepções e reflexões entre profissionais de diferentes áreas do conhecimento na
busca pela compreensão da situação ou problema em questão.

O papel do PTS como ferramenta de cuidado em saúde sugere viabilidade
tecnológica. A equipe deve considerar o risco de que o PTS se torne uma mera
transposição de ferramentas tecnológicas. Jerônimo precisa de suporte para o
enfrentamento da dependência química, desemprego, relacionamento ineficaz com o
filho, uso inadvertido do Benefício de Prestação Continuada e ausência de círculo
social. Essa situação justifica a realização do PTS que será elaborado para a família
e apresentado na sequência.
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Entre os critérios que justificam a

inserção da equipe multiprofissional

na Atenção Primária à Saúde as

Políticas do Ministério da Saúde de

saúde da criança, da mulher, do

adulto, do idoso, de saúde mental,

das pessoas com deficiência, Política

Nacional de Nutrição etc. são

referências.

Com a criação do Sistema Único de

Saúde (SUS) no ano de 1988,

baseado nas diretrizes de

universalidade, equidade,

integralidade, hierarquização,

resolubilidade e descentralização

houve um grande avanço na

assistência à saúde. As equipes da

Estratégia Saúde da Família

tornaram-se a principal estratégia

da Atenção Primária à Saúde e têm

por objetivo a reorganização da

Atenção. O trabalho em equipe

multiprofissional visa orientar e

nortear os processos de trabalho.

Essas equipes estão em posição

privilegiada e seguem diretrizes

operacionais que permitem conhecer

as famílias e sujeitos, assim como

suas necessidades e

vulnerabilidades, como se evidencia

no caso de Jerônimo. A partir disso,

a construção de PTS tende a

qualificar a atenção.
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Depois de discussões entre membros da equipe multidisciplinar e nuclear, os

principais problemas, da família de Dna Jailma, foram apresentados. Será com base

neles que se construirá o PTS. A equipe retoma o Genograma, assim como os

problemas identificados para entender melhor as posições dos membros da família,

figura 1.

Além do Genograma, Vilma apresenta a Escala de Coelho e Savassi (2004)

para visualizar melhor os riscos, vulnerabilidades e exclusão social. O resultados da

escala é apresentado no quadro 1,
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Quadro -1 Escala de risco e vulnerabilidade familiar de Coelho e Savassi (2004) da 

família de Dna Jailma

A família apresenta scores que a classifica como em alto risco e

vulnerabilidade. Risco 3.

A clínica ampliada, o diagnóstico multiaxial orientado pela discussão e troca

de perspectivas entre os diversos profissionais permitirá identificar quais são as

raízes dos problemas vivenciados por sujeitos, sujeitos no contexto da família e

sujeitos no contexto da comunidade. Diagnóstico, metas, responsáveis e avaliação

compõem a estrutura do PTS. (BRASIL, 2007)

 
Escore 

 
Total Risco Familiar 

 
5 ou 6 

 
R1 – Risco menor 

 
7 ou 8 

 
R2 – Risco médio 

 
Acima de 9 

 
R3 – Risco máximo 
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Os problemas estão apresentados no diagnóstico multiaxial –

perspectiva biopsicossocial, quadro 2

Quadro 2 – Projeto Terapêutico singular – Família dona Jailma

Avaliação 
multiaxial 

Diagnóstico Metas Responsável Avaliação 

Pr
ob

le
m
a
s 

b
io
ló
gi
co

s 

D
na

J
a
il
m
a

Negligência de 
cuidados 
básicos

- Estabelecer em uma semana 
um plano de cuidados: 
curativo, controle da 
diabetes e pressão  realizado 
por Auxiliar de Enfermagem 
(AE) 2x/semana até melhora; 
- Monitorar por meio de 
visitas domiciliares 
intercaladas na semana: AE,  
ACS,  Assistente Social. 
fisioterapeuta e enfermeiro 
(mínimo de 3/semana.

- Enfermeir
o 

- Equipe 
nuclear e 
NASF

-
Realização 
do plano de 
cuidados,

-
Realização 
das visitas 

Casa não é 
adaptada para 
idoso, perda de 
funcionalidades 

- Buscar parcerias, utilizar 
recursos do BPC para 
adequar a casa para 
mobilidade e para redução do 
risco de quedas (60 dias), 
Nobilizar Jeronimo e Hugo a 
adaptar a casa 

- ACS, 
assistente 
social, 
Conselho 
gestor 

- Parcerias 
encontrada
s, 
adaptação 
da casa 

Falta plano de 
acompanhamen
to longitudinal 
para curativos, 
medicação e 
consultas  

- Capacitar Jeronimo e Hugo 
para cuidados básicos (banho, 
dieta, deambulação e 
alimentação) 30 dias.  

- ACS, 
auxiliar de 
enfermagem, 
fisioterapeut
a e 
nutricionista 

-
capacitaçã
o de 
Jeronimo e 
Hugo 

Edêntula

- Agendar avaliação 
odontológica (30 dias)
- Encaminhar e monitorar 
acesso a referencias para 
restabelecer funcionalidades 
mastigatórias, 

-ACS, 
auxiliar de 
enfermagem
-Equipe de 
saúde bucal  

- Avaliação 
odontológic
a
-Encaminha
-mento à 
referencia  

J
e
ro

ni
m
o 

Dependência 
química

- Realizar atendimento 
compartilhado (enfermeiro, 
assistente socie e psicólogo) 
para avaliação da 
dependência e questões 
sociais (30 dias) 
- Referenciar novamente ao 
CAPS (30 dias) 

-Enf. 
Assistente 
social, 
psicólogo

-Psicólogo  

H
ug

o Dependência 
química

- Realizar atendimento 
compartilhado (enfermeiro, 
assistente socie e psicólogo) 
para avaliação da 
dependência e questões 
sociais (30 dias) 
- Estabelecer plano de 
atenção de acordo com 
diagnóstico do atendimento 

- Enf. 
Assistente 
social, 
psicólogo

- Psicólogo 
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Os problemas estão apresentados no diagnóstico multiaxial –

perspectiva biopsicossocial, quadro 2

Avaliação 
multiaxial 

Diagnóstico Metas Responsável Avaliação 

Pr
ob

le
m

as
 s

oc
ia

is

D
na

J
a
il
m
a

- Uso indevido 
do BPC pelo 
filho 

- Reforçar durante o 
atendimento compartilhado 
de Jerônimo  (enfermeiro, 
assistente social e psicólogo) 
para avaliação da dependência 
e questões sociais os riscos 
do uso indevido do benefício 
da mãe 

- Assistente 
social 

-
Atendimentos 
compartilhados 

J
e
rô

ni
m
o - Desemprego - Verificar situação de 

documentos, Encaminhar para 
cursos profissionalizantes na 
área da construção civil, 
cadastrar em programas de 
emprego, 

- Assistente 
social e 
enfermeiro 

- Encaminhar 
para 
documentos 

- Cadastro 
em cursos  

H
ug

o 

- Evasão 
escolar, 

- risco de 
infecção 
sexualment
e 
transmissív
el  

- Retomar durante 
atendimento compartilhado 
de Hugo (enfermeiro, 
assistente socie e psicólogo) 
para avaliação da dependência 
e questões sociais (30 dias) 
seu interesse em retomar os 
estudos. Intermediar junto a 
escola a reinserção, 
Apresentar possibilidades de 
cursos técnicos e 
profissionalizantes 

- Assistente 
social e 
enfermeiro 

-
Atendimentos 
compartilhados 
- Reinserção 

na escola 
- Cursos 
ofertados 

Pr
ob

le
m

as
 p

si
co

ló
gi

co
s 

 

D
na

J
a
il
m
a

Ruptura do 
vinculo com o 
filho Gilson

- Contactar Gilson e incluí-lo 
de alguma forma no plano de 
cuidado da mãe (30 dias). 

-Assistente 
social e 
auxiliar de 
enfermagem  

-Contato com o 
filho
-Responsabiliz
ação do filho  

J
e
rô

ni
m
o Ausência de 

circulo social, 
relacionamento 
ineficaz com o 
filho

- Assegurar acompanhamento 
compartilhado longitudinal 
(mínimo 6 meses) CAPS e 
equipe NASF – supervisionado 
pelo ACS 

Assistente 
social, 
psicólogo,   
enfermeiro e 
ACS  

- Acompanha 
-

mento 
longitudinal 6 
meses 

H
ug

o Comportament
o agressivo, 
distanciamento 
afetivo com o 
pai

- Assegurar acompanhamento 
compartilhado longitudinal  6 
meses equipe NASF –
supervisionado pelo ACS 

Assistente 
social, 
psicólogo,   
enfermeiro e 
ACS 

Acompanhamen
to longitudinal 
6 meses 
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Nas visitas domiciliares, atendimentos realizados pela equipe evidenciaram

pontos positivos no caso, dentre os quais: a confiança de dona Jailma na equipe de

saúde, a disponibilidade de Jeronimo em cuidar da mãe e seu interesse pelo filho

Hugo. Essa percepção leva a consideração da existência de vínculos que mesmo

enfraquecidos podem ser potencialidades para o sucesso do PTS.

A Unidade de Saúde e a equipe de saúde da família são pontos estratégicos

e porta de entrada no sistema de saúde. (BRASIL, 2017) A organização dos

processos de trabalho, nesse nível de atenção, visa garantir a universalidade do

acesso, a integralidade da atenção e a equidade na utilização das redes de

atenção. Para qualificar a atenção, a prioridade de atenção a grupos e seguimentos

em situação de maior risco e vulnerabilidade é um dever da equipe apoiar a família

de modo a fortalecê-la para o enfrentamento de situações adversas. (BRASIL, 2009)

A equipe conclui a construção do Projeto Terapêutico Singular para a família

de dona Jailma com a definição dos critérios de reavaliação e decidem:

Reavaliar o caso em três meses;

Profissional de referência do Projeto Terapêutico Singular será a ACS Vilma

e, por se tratar de diversos problemas sociais a Assistente Social Juliana será a

principal referência de Vilma para discussão de novos fatos.

Ficou decidido que assistente social, enfermeira, médico da equipe, ACS

Vilma, psicólogo Danilo farão uma reunião com a família para tratar dos pontos que

serão acompanhados e de como monitorarão a resolutividade do caso. Todos

consideraram importante essa ação, pois será uma oportunidade de se criar vínculo

e corresponsabilizar alguns membros, Jerônimo, Gilson e Hugo no cuidado de Dona

Jailma.
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Considerações finais

A Atenção Primária à Saúde e a
Estratégia de Saúde da Família têm
entre suas responsabilidades o
acompanhamento longitudinal de
uma população adscrita e a atenção
as doenças e agravos prevalentes.

A equipe deve conhecer e prestar
assistência diferenciada às famílias
em situações de risco,
vulnerabilidade e ou isolamento
social. A atenção a um caso
complexo, como o caso de Dona
Jailma demanda trabalho integrado
entre os membros da equipe.
Inicialmente os problemas a serem
enfrentados deverão ser discutidos.
Na sequência a definição de metas
e os respectivos responsáveis será
essencial para encaminhamentos das
ações. Por fim a definição dos
processos de reavaliação precisam
estar programados para que se
mantenha o monitoramento do caso
e que haja readequações das ações
programadas caso necessário. Ao
longo dos anos observou-se
significativas mudanças nos modelos
assistenciais de saúde. Entre os
referenciais a Promoção da Saúde
se constitui base na criação do PTS e
pressupõe:

“capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de

vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo.

Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os

indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer

necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. (BRASIL, 2002 p

89)”

A promoção da saúde segue no sentido de emancipar sujeitos e da

aquisição de recursos e ferramentas para o enfrentamento das agressões que

comprometem o equilíbrio saúde e doença.
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Equipes de Saúde da Família e do Núcleo de Apoio à Saude da Família

devem considerar a responsabilidade de assegurar um conjunto ampliado de ações

entre as quais estão as ações de promoção da saúde. A promoção da saúde não

está relacionada diretamente a nenhum agravo ou doença. Caso essa relação

estivesse presente não se trataria de uma ação de promoção e sim de prevenção. A

promoção da saúde está relacionada a garantia dos Determinantes Sociais de

Saúde (DSS) em que consta o acesso a bens e serviços essenciais, habitação,

educação, trabalho e renda, transporte, alimentação, lazer etc. O acesso a esse

conjunto de determinantes certamente possibilitaria as pessoas maiores e melhores

condições para enfrentar fatores e eventos potencializadores do desequilíbrio saúde

e doença. Tomaremos essa relação para destacar a importância das ações de

promoção da saúde no enfrentamento da dependência de álcool e outras drogas,

prevenção da gravidez na adolescência e da sífilis congênita e no enfrentamento da

violência doméstica contra a mulher. (BUSS, 2000)

A primeira conferência internacional sobre promoção da saúde aconteceu em

1986 no Canadá na cidade de Ottawa. Essa conferência chamou a atenção dos

países sobre a necessidade de assegurar a população melhores condições de vida

para que pudessem ampliar seu arsenal de recursos biológico e de direitos sociais

para enfrentamento das agressões biológicas, psicológicas e sociais. Na definição

consta: Promoção da Saúde como o processo de capacitação da comunidade para

atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior

participação no controle deste processo (BRASIL, 2002)

Paulo Marchiori Buss é um dos representantes do Brasil junto ao grupo da

Organização Mundial de Saúde (OMS) para definição dos Determinantes Sociais de

Saúde (DSS). Os membros desse grupo partem de uma visão mais ampla do

processo saúde doença e consideram saúde como bem-estar e qualidade de vida, e

não simplesmente com ausência de doença. O alcance desse estado depende de

articulação de saberes técnicos e populares, recursos públicos e privados e

comunitários, para manutenção do equilíbrio saúde e doença e para qualidade de

vida (BUSS, 2000).

As ações de promoção da saúde se concentram em fortalecer a autonomia

dos sujeitos e dos grupos sociais. Nesta perspectiva, a saúde pública se posiciona

como responsável por assegurar ações que visem a promoção da saúde.
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Na diferenciação entre prevenção e promoção as ponderações de Czeresnia

(1999) são esclarecedoras e consideram:

A base da prevenção de doenças é o conhecimento epidemiológico, seu

objetivo é o controle da transmissão de doenças infecciosas e a redução do risco de

doenças degenerativas ou outros agravos específicos. Os projetos de prevenção e

de educação em saúde estruturam-se mediante a divulgação de informação

científica e de recomendações normativas de mudanças de hábitos.

Enquanto, a ideia de promoção envolve o fortalecimento da capacidade

individual e coletiva para lidar com a multiplicidade dos condicionantes da saúde.

Promoção, nesse sentido, vai além de uma aplicação técnica e normativa, aceitando-

se que não basta conhecer o funcionamento das doenças e encontrar mecanismos

para seu controle. Essa concepção diz respeito ao fortalecimento da saúde por meio

da construção de capacidade de escolha, bem como à utilização do conhecimento

com o discernimento de atentar para as diferenças e singularidades dos

acontecimentos. Nesse trabalho considera-se que adolescentes e jovens com acesso a

educação emancipadora, lazer, habitação e perspectivas de trabalho e renda para

a realização de seus projetos e sonhos estarão mais bem instrumentalizados para

dizer não ao álcool e as drogas. Além desses aspectos, famílias fortalecidas

poderão apoiá-los no enfrentamento desses agravos. Sendo assim, a promoção da

saúde está numa posição muito anterior quando se trata do enfrentamento do uso

de álcool e drogas e dos demais agravos apresentados.

Fragilidades nas políticas públicas voltadas para educação sobre álcool e

drogas no Brasil decorrem de compreensões reduzidas dos fatores que envolvem a

iniciação do consumo. A educação sobre drogas se inscreve hegemonicamente em

escolas teórico-metodológicas de caráter conservador, com estratégias de

adestramento e amedrontamento que acabam por afastar os jovens e causar

ceticismo (SOARES, JACOBI, 2000). Desconsiderar o tráfico de drogas como

mercado de trabalho que remunera e emprega mais do que o mercado de trabalho

legal, a falta de perspectiva e até mesmo a inserção de classe social, significa

discursos vazios e estratégias obsoletas no enfrentamento desse problema. Neste

sentido, o consumo de drogas é visto como “opção”, num contexto de sociabilidade,

pode significar uma sociabilidade, e esta, pode ampliar para esses jovens as

possibilidades de consumo de artigos de luxo. Dificuldades para a inserção em

outros campos de trabalho, decorrem também da insuficiência da escola, que seria

decisiva para a qualificação e facilitação da entrada no mercado de trabalho, pela

via da formação. Esse setor, apesar de não ser o único responsável, poderia

potencializar o caminhar.
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Partindo dessas definições, será que a diminuição da dependência de álcool

e drogas entre jovens, a gravidez na adolescência e a violência doméstica contra

mulheres não estaria mais relacionada promoção da saúde?

A realidade é a de que ainda há predominância das ações de controle de

doenças em detrimento daquelas voltadas a promoção da saúde. Desse modo, não

se considera o sujeito numa perspectiva biopsicossocial e isso se constitui barreira

para a construção da atenção integral (NASCIMENTO, OLIVEIRA, 2006).

A Clínica Ampliada ancora-se em pressupostos que transpõem apenas o

biológico e sinalizam a necessidade de reconhecer o sujeito em seu contexto sócio-

histórico, seu modo de viver, seu território. A clínica ampliada passa a ser

denominada “Clínica do Sujeito”, que exige um deslocamento da ênfase na doença

para centrá-la na pessoa. Trata-se aqui de saber o que o sujeito apresenta de

regularidade na clínica e mais, o que ele manifesta de diferente, de singular, que

não se repete e que é só dele. Isto pressupõe a construção de um vínculo com o

usuário (CAMPOS, 2003).

As expectativas dos usuários e o tempo das relações terapêuticas são

diferentes na atenção primária e, em particular, na atenção em saúde mental. Trata-

se também de uma prática capaz de reconhecer as potencialidades dos sujeitos em

cada situação e que os profissionais, familiares e usuários estão imersos em uma teia

de forças que os constitui (CAMPOS, 2003; TENÓRIO, 2007).

A maneira como agem os diversos atores sociais (usuários, familiares, técnicos,

Estado) faz com que seja produzido um determinado modo de cuidar, sustentado

pela cultura e instigado pelas novas maneiras de assistir. Nesse sentido, “somos em

certas situações, a partir de certos recortes, sujeitos de saberes e das ações que nos

permitem agir protagonizando processos novos como força de mudança. Mas, ao

mesmo tempo, sob outros recortes e sentidos, somos reprodutores de situações

dadas” (MEHRY, 2002: p.14-5).

Não se pode reduzir a amplitude de um serviço a um local físico e aos seus

profissionais, mas a toda gama de oportunidades e lugares que favoreçam a

reabilitação psicossocial do paciente, logo a promoção da saúde. A ausência de

inventividade, somada às ações fragmentadas podem contribuir para o surgimento

do que se denomina nova cronicidade (ROTELLI, MAURI, 2001; PANDE, MARANTE,

2011).
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Se por um lado, a iniciação no mundo das drogas represente para os jovens
“uma posição” “um lugar no mundo”, por outro, os impactos da dependência de
drogas na vida dos familiares resulta em sentimentos de vulnerabilidade, desamparo
e frustração com o comportamento do dependente, que abre mão do conforto e das
benfeitorias oferecidas pela família para viver em condições sub-humanas nas ruas,
deflagra, nos familiares, a não compreensão de tais atitudes, associada aos
sentimentos de vergonha, compaixão e medo do julgamento social, que pode culpar
a família por isso. Sentimentos de incapacidade resulta, em muitas situações, em
distanciamento, postura que dificulta a identificação do conjunto de fatores e
comorbidades relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Na prática, a
convivência com esses familiares muitas vezes acarreta insatisfação nos profissionais
de saúde, que se sentem incapazes de assegurar resultado satisfatório em curto
prazo. Nos planos e projetos, pouco se fala sobre como os familiares vivenciam a
dependência em seu cotidiano. Situação a ser superada, uma vez que a equipe
deve buscar compreender as estratégias e recursos utilizados pela família que
vivencia a dependência. Essa aproximação favorece a adesão do dependente
químico ao tratamento; melhora os padrões adaptativos da família (funcionamento
familiar); reestrutura a interação familiar; reduz o consumo de drogas; diminui a
taxa de recidivas; e refina a resolução de problemas (ÁLVARO, GUERRA, 2013).

No campo da saúde mental e, na vertente do uso de álcool e drogas, a
promoção da saúde está no reconhecimento de que o uso das drogas lícitas tem
início precoce no ciclo de vida e na maioria das situações os jovens não consideram
para onde de fato a dependência os levará. Situações disparadoras do uso e/ou
abuso possivelmente foram constituídos como recurso para lidar com as tragédias,
perdas em geral, morte por doença, assassinato e luto. Para se falar em redução de
danos do uso e/ou abuso das drogas, os desafios contemporâneos, nesse campo,
envolvem a superação do preconceito e aponta exigências intersetoriais para o
enfrentamento (MACHADO, BOARINI, 2013).

A dependência é um fenômeno e acontece em qualquer classe social (REIS,
MOREIRA, 2013).

A violência familiar, o uso de substâncias psicoativas por um dos integrantes
da família, as pressões socioeconômicas, os padrões educacionais rígidos e punitivos
com os filhos, a comunicação conflituosa, a presença de conflitos conjugais, os
modelos culturais repetitivos de perpetuação do uso de drogas e o ambiente
familiar desfavorável ao afeto são alguns dos aspectos que podem predizer o uso
de substâncias psicoativas (PAZ, COLOSSI, 2013).

No período da adolescência a família encontra-se em um momento do ciclo
vital em que os jovens vivenciam a necessidade de se separarem na busca por
pertencimento em outros grupos sociais. A necessidade de afirmação, por si só, já
possibilita uma crise familiar, na qual papeis e funções sofrem alterações, nesses
momentos, novos arranjos e acordos precisam ser definidos, para que a busca de
autonomia do jovem não resulte na quebra do vínculo familiar. O vínculo da equipe
com a família, que teoricamente compreende essa fase do ciclo vital familiar,
possibilita a discussão desse momento e de como a integração da família resultará
na proteção de seus adolescentes e jovens.
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A proteção de jovens e adolescente também depende de ações intersetoriais

e, nesse caso, será fundamental a inserção da equipe de saúde nas escolas do

território. A escola precisa retomar seu papel de construção de cidadania para que

adolescentes e jovens de modo que esses possam vislumbrar possibilidades de

realizarem seus projetos e sonhos a partir dos recursos obtidos por meio da

educação.

Para exemplificar, possibilidades de intervenções das equipes nuclear e

NASF frente ao agravo do uso de álcool e drogas o caso Maria do Socorro será

referência e subsidiará a configuração dos capítulos seguintes que tratam do uso de

álcool e drogas, da gravidez na adolescência, sífilis congênita, e violência contra a

mulher. Todas essas doenças e agravos no contexto de uma única família, a de Maria

do Socorro.

Maria do Socorro é cadastrada na UBS Santa Esperança, localizada no

distrito de Vila Feliz. Como visto no início, o bairro é resultado da expansão de

ilegal do bairro vizinho que cresceu em direção à área de preservação ao longo

das margens do rio. Vila Feliz tem 12.000 habitantes e apenas duas equipes de

Saúde da Família, sobrecarregadas e com poucos recursos. A equipe Azul tem

cadastrada 1.300 famílias e uma média de 5000 pessoas, já a equipe amarela tem

1200 famílias e em torno de 4800 pessoas. As demais pessoas são atendidas em

situações agudas e sempre passam por constrangimentos e negativas da UBS a cada

procura do serviço. De modo geral, toda a população sofre com a escassez de

serviços de saúde, escolas, saneamento básico, coleta de lixo e transporte público,

Além de ser o mais afastado da cidade, Vila Feliz é considerado um dos bolsões de

miséria e tem um grande lixão ilegal em seu território.

Recentemente, depois de uma reunião com a secretaria da saúde, a gerente

Paula marcou uma reunião com as equipes para discutir as altas taxas de sífilis

congênita no território. Na reunião, as equipes queixam-se da grande quantidade

de gestantes e da dificuldade de adesão ao pré-natal, Paula afirma que essa será

uma prioridade e que precisam ser pensadas estratégias para o controle da

doença, principalmente para as adolescentes. Nesse momento, a equipe tece uma

série de lamentações em relação as dificuldades e pressão da comunidade.

Queixam-se das dificuldades de adentrarem à comunidade que frequentemente

está em toque de recolher e que é raro o mês em que não aconteça chacinas. A

gerente por sua vez chama a atenção da equipe para a importância de realizarem

atividades de campo sempre na companhia dos Agentes Comunitários de Saúde que

conhecem bem o movimento da favela.
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Terminada a reunião segue o dia de trabalho.

Na recepção, Maria do Socorro tece argumentos na recepção sobre sua

necessidade de passar em atendimento. Parecia angustiada, pois acabara de saber

que sua filha Lúcia de 15 anos havia feito um teste de gravidez e ele estava

positivo. O medo de Socorro é a reação do marido quando souber que a filha está

gravida.

Maria do Socorro, diarista 42 anos, casada com José de 47 anos,

desempregado, faz bicos de pedreiro e é usuário de álcool e maconha. Ambos, sem

completar o ensino fundamental. O casal tem seis filhos: Kelly 3 anos, Marley 5, José

7, Joice 10, Lúcia 15, e Wesley 17 anos. Também mora com a família, o cunhado 38

anos egresso de uma internação de 10 anos em hospital psiquiátrico em Águas de

Março. A família buscou acompanhamento no Centro de Apoio Psicossocial (Caps),

mas o cunhado não comparece as consultas e fica longos períodos ausente sem dar

notícias e em situação de rua. A família mora numa pequena casa alugada

que tem: dois quartos, alguns dos filhos dormem no quarto do casal. A solicitação de

atendimento de Socorro é passada para a enfermeira Vilma que está responsável

pelo acolhimento naquela manhã. Ao receber o caso, Vilma afirma ser melhor

atender, pois, a família tem problemas muito complexos e comenta, no último

atendimento de Socorro ela estava muito machucada, o marido chegou até a ser

preso, mas saiu e voltou para casa.

Vilma atende Socorro que está com a pressão alta 180X 110 mmHg e chora

muito a conduta foi encaminhar para atendimento médico. No atendimento, a

médica da equipe, prescreve um ansiolítico para Socorro que se acalma e desabafa

referindo estar cansada e preocupada, pois além da gravidez da filha, Wesley

apresenta comportamentos estranhos levantando a suspeita de que ele esteja

usando drogas e envolvido com o tráfico, pois tem chegado em casa com roupas

novas, celular e dinheiro. Além disso, as vizinhas já comentam. Socorro pede ajuda.

O caso de Socorro foi levado por Vilma a reunião de equipe e juntos construíram o

Genograma para tentar compreender melhor a estrutura, funcionamento e relações

no contexto da família. (COELHO, SAVASSI, 2004)
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Figura 1- Genograma da família de Maria do socorro

O caso índice do genograma é Maria do Socorro e nele há destaque para a

relação conflituosa com o marido José e dele com os filhos Wesley e Lúcia. O vínculo

de Socorro com os filhos menores é bem forte.

Na avaliação, baseada na Escala de Coelho, a família ficou classificada com

risco 3, quadro 1, que indica alto risco e vulnerabilidade. O Projeto Terapêutico da

Família exigirá integração da equipe, pois envolve problemas biopsicossociais.

Quadro 1 – Escala de risco familiar de Coelho e Savassi (2004), indicadores

relacionados na família Maria do socorro e suas respectivas pontuações.
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Durante as discussões a Assistente Social Ana Rosa chama atenção da equipe

sobre o fato de que os problemas apresentados pela família de Socorro são comuns

a muitas famílias do território e que em decorrência disso, a equipe deveria pensar

se um PTS para grupos não seria mais adequado. Vale destacar que apesar das

dificuldades a equipe é integrada e comprometida com a saúde da comunidade.

(COELHO, SAVASSI, 2004) A equipe decide começar a discussão a partir dos

problemas de Wesley de 17 anos que estão relacionados ao possível consumo de

álcool e outras drogas. O PTS deve valorizar as singularidades de cada usuário.

Fazer uma clínica ampliada significa romper fronteiras e limites nos quais se esbarra

com a abordagem e tratamento tradicional. Buscar ferramentas de articulação ou

novos caminhos, para a inclusão dos diferentes enfoques e disciplinas se constitui

base da clínica ampliada e compartilhada. Trata-se da prática interdisciplinar,

fazendo conexões e parcerias com outras práticas de fazer saúde (a

interdisciplinaridade na transversalidade) sempre que necessário for, em busca das

soluções possíveis para às necessidades do usuário (SUNDFELD, 2010).

O caso:

Wesley 17 anos, filho mais velho da Maria do Socorro e José, sempre foi um

menino tímido, mas muito amoroso com a mãe, viu por diversas vezes o seu pai

agredir a mãe sem poder nada fazer. Cursando o 2º ano do Ensino Fundamental,

reprovou uma vez por faltas quando conseguiu um bico como ajudante de pedreiro

com José. O pai falava que era perda de tempo estudar, que tinha que trabalhar,

mas por insistência de Maria do Socorro retornou aos estudos. Começou a frequentar

uma praça onde alguns alunos da sua sala ficavam depois da aula, experimentou

cigarro, maconha, bebia algumas vezes. Em alguns meses começou a usar crack.

Parecia que ninguém em casa percebia que ele estava se drogando, sentia-se

sozinho. E depois que a irmã Lucia ficou grávida, sente-se menos notado ainda. Está

realizando pequenos furtos para poder comprar drogas. Maria do Socorro vem

percebendo a mudança de comportamento do filho, tentou conversar, mas ele se

esquiva, grita e sai de casa. Uma vizinha disse que viu Wesley com meninos que

trabalham para a “boca”, Maria do Socorro não sabe o que fazer, está muito

preocupada.

Esse caso torna evidente o conjunto de fatores que contribuíram para que

Wesley declinasse ao consumo de álcool e outras drogas, para o furto e

provavelmente tráfico.
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O caso apresenta: necessidades socioeconômicas, violência, falta de afeto

etc. ou seja, equipes de saúde precisam diagnosticar em seus territórios essas

situações e intervir sobre elas com o objetivo de promover a saúde dos integrantes.

O acompanhamento da dependência de Wesley é uma ação tardia e, em parte,

consequência da dificuldade da equipe em ampliar seu conjunto de ações.

Retoma-se conforme sugere Ana Rosa (assistente Social da equipe) a

tempestade de ideias e o PTS de grupo apresentado em capítulo anterior. As causas

identificadas no caso de Wesley estão quase que totalmente relacionadas as

apresentadas no exemplo.

Figura 2 – Tempestade de ideias

O diagrama de Ishikawa, figura 3, também será muito útil para a

organização dos problemas e, possibilitará as equipes organização dos problemas

por grupo de causas.
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Figura 3 – Diagrama de Ishikawa - causas relacionadas ao uso e

dependência de álcool e drogas por jovens e adolescentes

A construção de PTS demanda trabalho interdisciplinar com vistas à atenção

integral. Diferentes profissionais em diferentes níveis de atenção por meio de apoio

e trocas de conhecimentos produzem com base num denominador comum um conjunto

de intervenções centradas nos sujeitos. (VILELA,2003).

A Clínica Ampliada, reconhece a qualidade de vida como o resultado de

fatores biopsicossociais. Outro pilar é a criação de vínculo e o acompanhamento

longitudinal. Sendo assim a clínica ampliada é: compromisso, responsabilidade,

intersetorialidade, compromisso ético, escuta qualificada e vínculo (BRASIL, 2014).

 

Fonte: (Saito, 2019). 
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Figura 4 - Projeto Terapêutico Singular – pressupostos básicos

Caminhos para a construção de um PTS: Humanização e Cuidado: Cuidar

implica em interessar- se pelo outro e humanizar tornar humano e dar condição

humana. Na saúde o termo significa olhar a singularidade de cada indivíduo e

personalizar a assistência. Os termos “Cuidado humanizado” e “Humanização do

cuidado” tornam-se pares sendo assim interligados quando se trata de qualidade na

assistência e acesso. (WALDOW, BORGES, 2011)
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As causas apresentadas no diagrama de Ishikawa compõem o conjunto de 
problemas que serão considerados no PTS (SAITO, 2019).

Quadro 1 - Adolescentes e Jovens: uso e dependência de álcool e outras
drogas, Saito (2019)

O diagrama de Ishikawa também será muito útil para a organização dos
problemas e, possibilitará as equipes organização dos problemas por grupo de
causas.

Quadro 1 Projeto Terapêutico Singular – Caso Maria do Socorro - Wesley

S
e
rv

iç
o

s 
d

e
 S

a
ú

d
e

Diagnóstico Meta Responsáveis Avaliação

Equipe não 

está 

capacitada 

para o 

diagnóstico 

e manejo do 

uso e 

dependência 

de álcool e 

outras 

drogas 

Capacitar 80% da equipe com 6h de

atividades em 2 meses

- Definições uso e dependência a álcool e

drogas 2 h

- Fatores que contribuem para o uso de

drogas 2h

- Agravos relacionados ao uso e

dependência a drogas 2h

Temas: 

- Psicólogo;

- Assistente 

Social;

- médico da 

equipe; etc

% de 

profissionais 

capacitados, 

quantas horas 

e em quanto 

tempo 

A rede de 

apoio 

psicossocial 

não existe ou 

é 

desconhecida 

pela equipe 

Realizar 4 oficinas de 2 h em um mês com 

30% da equipe nuclear e NASF com objetivo 

de desenhar a rede de apoio psicossocial, e 

visitar equipamentos e central de regulação

Enfermeiro –

escala dos 

profissionais a 

enfermagem;

Equipe (NASF)

Médico da

equipe nuclear

Número de

oficinas

realizadas,

tempo e % de

profissionais

participantes

Fluxos da 

Unidade de 

Saúde não 

favorecem a 

presença de 

adolescentes e 

jovens 

Programar junto com a escola um plano para

ações de educação em saúde para 12 meses com

20h para 60% dos adolescentes e jovens:

- Saúde mental e adolescência 4h

- Consequências do uso de drogas 2h

- Efeitos das principais drogas 2h

- Saúde sexual e reprodutiva 4h

- Apresentar os principais Programas de Saúde

e as deliberações do Estatuto da Criança e

Adolescente (ECA) 4h

- Família e segurança 4h

- Criar 2 gincanas no decorrer do ano para

identificar agentes de prevenção entres os jovens

e adolescentes

- Definir membros inserido no projeto como

referência dos adolescentes para o acesso à

Unidade de Saúde

–Psicólogo NASF

- Polícia Militar –

PROERD Programa

Educacional de

Resistencia às

drogas e à

violência

- Médico

- Enfermeiro

-Assistente Social

- Enfermeiro,

assistente social e

psicólogo

Agentes

Comunitários e

Educador físico do

NASF e da escola,

- Grupo envolvido

no projeto

Elaboração do

plano,

quantidade de

horas de

educação em

saúde, número

de gincanas de

5 dos

adolescentes e

jovens

envolvidos
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Analise as causas relacionadas a família, apresentadas na continuidade do 

PTS. (SAITO, 2019).

Quadro 2 - Projeto Terapêutico Singular – Caso Maria do Socorro – Wesley

Diagnóstico Metas Responsáveis Avaliação

F
A

M
ÍL

IA
  

 

a

F
a
lt
a
 r

e
fe

rê
n

ci
a
 p

a
ra

 a
d

o
le

sc
e
n

te
 e

 j
o

v
e
m

- Identificar 90% das famílias que

vivenciam padrões de repetição de

uso de álcool e drogas a partir da

escala de Coelho e Genograma em

dois meses;

- Estabelecer um plano de

acompanhamento para 50% dessas

famílias com consultas mensais

intercaladas

- Encaminhar para rede de apoio em

três meses 30% das famílias em

situação de dependência de um ou

mais de seus membros que não

possam ser acompanhados na

Unidade.

-Agente Comunitário

de Saúde

-Psicólogo, assistente

social, terapeuta

ocupacional,

enfermeiro, médico etc.

-Psicólogo, assistente

social, terapeuta

ocupacional,

enfermeiro, médico

etc.

- % das famílias que 

vivenciam padrões de 

repetição de uso de 

álcool e drogas a partir 

da escala de Coelho e 

Genograma em dois 

meses;

Elaboração do plano 

de acompanhamento e 

% de famílias com 

consultas mensais 

intercaladas

F
a
m

íl
ia

 n
ã
o

 t
e
m

 p
ro

je
to

 d
e
 v

id
a
 f

a
m

il
ia

r 

-Estabelecer em 2 meses parceria com

pelo menos 3 instituições

profissionalizantes para oferta de

cursos para membros da família;

- Inserir, em 6 meses pelo menos 20%

dos adultos e jovens da família que

não possuam ensino fundamental ou

média em escolas para formação de

jovens e adultos (EJA);

- Incluir, em 2 meses, no mínimo 10%

das famílias em situações de exclusão

social em programas sociais

- Assistente Social e

Agentes Comunitários

- Enfermeiro, Agentes

Comunitários de saúde

(ACS), Assistente social

e psicólogo do NASF

- Assistente Social do

NASF

Número de instituições 

parceiras e tempo;

- Tempo e % de adultos 

e jovens inseridos no EJA

- Número de famílias 

inseridas em programas 

sociais e em quanto 

tempo 

F
a
m

íl
ia

 

P
re

ci
sa

 d
e
 

a
ju

d
a

- Instituir agenda (uma visita ao mês e

espaços para discutir saúde com

membros da família (consulta de

família)

_ Alternar profissionais

da equipe nuclear e

NASF – assistente

social, psicólogo,

enfermeiro, médico

Criação da agenda
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Continuando, aqui estão causas relacionadas a educação e aos adolescentes (SAITO,

2019).

Diagnóstico Metas Responsáveis Avaliação

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

Escola não está

integrada com

a saúde

Elaborar um projeto de integração

intersetorial (educação, saúde, segurança

pública e Instituições de ensino técnico e

superior da região) para que as

diferentes profissões e carreiras sejam

apresentadas e discutidas com os alunos, 2

meses o instrumento e 3 meses o início das

apresentações

- Professores,

ACS, NASF e

equipe nuclear

Elaboração 

do projeto e 

início das 

apresentaçõe

s 

Escola não é

atrativa para o

aluno

Mobilizar em 3 meses parcerias com

comércio, empresas, pelo menos 2

parcerias feitas pela saúde e 2 feita pela

educação, para patrocinar eventos de

passeios e gincanas entre alunos e escolas.

Promover em parceria, educação e saúde,

pelo menos duas visitas a equipamentos

de educação técnica e superior para pelo

menos 40% dos alunos etc.,

Instituir oficinas de música, dança, canto

etc. na escola a partir da mobilização da

comunidade para identificar voluntários,

mobilizar 30% dos alunos à participação

ACS, Professores,

NASF

Número de 

parcerias 

efetivadas, 

Número de 

visitas 

realizadas

Oficinas

instituídas e

% de alunos

participantes

Escola não

considera as

necessidades

dos alunos

Instituir, em 5 meses, um Núcleo de Apoio

ao Aluno com objetivo de diagnosticar

situações de vulnerabilidade e riscos dos

alunos e de assessorar famílias com

dificuldades de relacionamento e sem

referências familiares

Equipe nuclear,

NASF, professores

Instituição do 

Núcleo

A
D

O
LE

S
C

E
N

T
E
S

E
 J

O
V

E
N

S

Atitudes

determinadas

pelo

comportamento

de grupos –

aceitação

Criar espaços para formar lideranças

entre os jovens e adotar os espaços já

instituídos nas oficinas, núcleo, visitas etc.

para discussão da saúde mental, projeto

de vida, programas e políticas públicas

adolescentes e jovens.

Equipe nuclear,

NASF, professores

Criação dos 

espaços 

Falta de

projeto de vida

Apoiar para a criação de oficinas de

sonhos

Equipe nuclear,

NASF, professores

Criação dos 

espaços

Responsável: – ACS ..............................

Obs. (qualquer profissional da equipe pode se responsabilizar pelo projeto, de preferência aquele

que tenha afinidade com o tema ou família

Fonte: (Saito, 2019). 
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Considerações finais

A promoção da saúde, no campo da
saúde mental, foi apresentada como
referencial para enfrentamento do uso
de álcool e drogas. Destacam-se
aspectos precedentes e determinantes
no uso de substância psicoativas dentre
os quais estão as perdas, luto,
frustrações e a falta de projetos de
vida. O tratamento da dependência de
drogas exige uma abordagem
integrada com enfoque multidisciplinar.
As equipes devem conhecer as famílias
do território, compreender os diversos
ciclos da vida familiar e reconhecer que
cada um deles traz riscos e expõe a
vulnerabilidades e nesse caso, as
famílias que estão vivendo com
adolescentes demandam apoio para
que essa fase possa transcorrer sem
perdas ou rupturas.

A intersetorialidade é
referência para que as ações de
promoção se concretizem,
principalmente para jovens e
adolescentes que vivenciam
vulnerabilidades sociais e
programáticas. Pensar que as ações de
saúde se concentram no manejo da
dependência e evidencia a falência do
sistema de saúde e de proteção social.
A promoção da saúde antecede ao
agravo e ao ser instituída assegurará
proteção para a saúde dos indivíduos
nos campos biopsicossocial.

A abordagem sistêmica
com base nos pressupostos da
promoção da saúde parte daquilo que
as pessoas têm como possibilidades e
competências, bem como do
envolvimento da família no cuidado. O
despreparo dos familiares e a
inabilidade dos profissionais para
lidarem com eles, por falta de
conhecimento e empenho em incluir a
família como sujeito e receptor de
cuidado compromete o enfrentamento
da dependência de álcool e drogas no
contexto da Atenção Básica.
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Caso Maria do socorro: Gravidez na Adolescência e sífilis congênita

A sífilis é uma doença infectocontagiosa que apesar de ter tratamento vem

apresentando altas taxas de incidência. A transmissão ocorre através do sexo oral,

vaginal, anal e durante a gestação. É curável e exclusiva do ser humano. (BRASIL,

2019). A série histórica apresentada na figura 1 permite comprovar a relevância e

importância de se controlar a disseminação da doença.

Figura 1 – A sífilis

Saiba mais: Clique aqui.

TCC Sífilis em gestante/guiadebolsodasifilis_2edicao2016.pdf
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No Brasil, a população mais afetada pela sífilis são as mulheres,

principalmente as negras e jovens na faixa etária de 20 a 29 anos. Somente esse

grupo representa 14,4% de todos os casos de sífilis adquirida e em gestantes

notificados. Na comparação por sexo, as mulheres de 20 a 29 anos alcançam

26,2% do total de casos notificados, enquanto os homens nessa mesma faixa etária

representam apenas 13,6%. Em 2018 foram 62.599 notificações, desse número de

casos, 49.264 estavam na faixa etária entre 15 e 29 anos. No primeiro semestre de

2019, 25.794 gestantes foram diagnosticadas com sífilis e a tendência de maior

incidência nessa faixa etária se manteve com 20.552 casos no segundo semestre.

(BRASIL, 2020)

Considerada um evento sentinela, a sífilis congênita (SC) reflete falhas no

funcionamento da rede de atenção básica e/ou da sua integração com o sistema de

saúde. (MAGALHÃES, et al., 2013)

Para Araújo et al, (2012 p.481):

Um terço das gestações em mulheres infectadas pelo Treponema

pallidum, e não adequadamente tratadas, pode resultar em perda

fetal e outro terço em casos de Sífilis Congênita (SC) A abordagem

correta desse problema durante o pré-natal tem o potencial de

reduzir sua incidência a menos de 0,5/1.000 nascidos vivos (NV).

Além dos seus efeitos em termos de mortalidade, prematuridade,

baixo peso ao nascer e complicações agudas, a SC também é

responsável por deformidades, lesões neurológicas e outras sequelas.

Os autores apresentam evidências de que mesmo em áreas cobertas por

equipes de saúde da família a persistência de altas incidências de SC se mantem. O

que contribui para essa realidade?

Diferentes formas e estratégias de prevenção e controle da SC estão entre o

conjunto de ações desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde. (BRASIL, 2005)

É natural que ao pensar numa doença infectocontagiosa lancemos mão do

referencial de prevenção que nos assessora na interpretação da história natural da

doença, no entanto, o insucesso das ações de prevenção nos leva a considerar que

possivelmente esse problema de saúde pública só será efetivamente enfrentado por

meio de ações de promoção da saúde.
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A sífilis acompanhou as mudanças comportamentais da sociedade. Embora se

conheça as formas de transmissão, logo, as formas de prevenção, a população não

foi impactada com relação a importância da prevenção e isso tem resultado em

aumento progressivo da sífilis e de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Cenário epidemiológico que gera preocupação, pois a contaminação de crianças

gera sequelas e pode levar a morte.

Vamos analisar a sífilis congênita no contexto do caso da família de

Maria do Socorro

- Lúcia de 15 anos, gestante e com sífilis, não quer dizer quem é o pai da

criança. Retome o Genograma para relembrar a estrutura, funcionamento e relações da

família de Maria do Socorro.

É possível constatar se tratar de uma família em situação de risco, exclusão

social e apresenta vulnerabilidades individuais, social e programática, situações que nos

remete a discussão dos pressupostos da promoção da saúde. A promoção da saúde está

relacionada ao desenvolvimento humano, social e econômico e depende de um conjunto

de determinantes para que se assegure a qualidade de vida. Fatores políticos,

econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos podem tanto

favorecer quanto prejudicar a saúde.

Iniquidade e exclusão do acesso a bens e serviços impactam os níveis de saúde e

doença das populações. A parcela mais abastada da população geralmente apresenta

melhores indicadores de saúde, enquanto os mais pobres têm os piores indicadores. A

equidade é a principal referência das Políticas de promoção da saúde. O objetivo das

ações de promoção é o de reduzir as diferenças no estado de saúde da população e na

garantia de oportunidades e recursos igualitários.

A promoção se concentra, portanto, em capacitar pessoas para realizar

plenamente seu potencial de saúde. Mulheres, jovens e adolescentes com maiores

oportunidades tendem a contar com mais ferramentas para se prevenir da sífilis e da

gestação na adolescência.

Na Carta de Ottawa, de novembro de 1986, produto da Primeira Conferência

Internacional sobre Promoção da Saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos

sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas […] a promoção da saúde não é

responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida

saudável, na direção de um bem-estar global. (BRASIL, 2002)
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A Política Nacional de Promoção da Saúde, de 2006 (Portaria MS/GM n.
687, de 30 de março de 2006), modificada em 2014 (Portaria MS/GM n. 2.446)
tem como objetivo promover a qualidade de vida e reduzir fragilidade e riscos à
saúde relacionados aos seus determinantes. Entre seus referencias, a evidência de
que a saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal e
é, também, importante dimensão da qualidade de vida. (BRASIL, 2014a)

A promoção da saúde incidi sobre as condições de vida da população e vai
além do acesso a serviços clínico-assistenciais. As ações intersetoriais envolvem
educação, saneamento básico, habitação, renda, trabalho, alimentação, meio
ambiente, o acesso a bens e serviços essenciais, o lazer, entre outros. Além disso,
envolve as diversas esferas de governo, a comunidade, indivíduos e famílias. As
estratégias e programas devem ser planejadas com base no perfil de necessidades
locais e nas potencialidades da região.

A relação entre práticas de promoção e a sífilis congênita está na
necessidade de se criarem ambientes favoráveis à saúde das pessoas. Para tanto,
reorientação dos serviços de saúde, no sentido de que equipes, pessoas e
comunidade assumam a responsabilidade pelas ações de promoção pautando-se
pelo respeito e reconhecimento dos fatores culturais e das necessidades individuais e
comunitárias. Canais de comunicação entre o setor saúde, educação e os setores
sociais, políticos, econômicos e ambientais são essenciais. (COSEMS, 2019) As
diretrizes operacionais da Atenção Básica (territorialização, cadastramento da
população, acompanhamento prioritário de alguns seguimentos – dentre os quais as
gestantes e crianças -, o trabalho em equipe multiprofissional, as visitas domiciliárias
e o acompanhamento longitudinal) permitem atenção qualificada e controle de
algumas doenças e agravos.

Em se tratando do enfrentamento da sífilis congênita, iniciativas que
contemplem a intersetorialidade, pactuada entre os atores, uma agenda de governo
que opere de maneira articulada; discuta com os espaços de controle social para
além do setor saúde; e estabeleça metas a alcançar de modo integrado se mostram
essenciais. Isso significa concentrar esforços políticos e técnicos, recursos e trabalho
criativo para o enfrentamento dos problemas de saúde mais relevantes, traduzidos
pelos índices de morbidade e mortalidade, dentre os quais a sífilis congênita.

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) (2019) sugere
que a estruturação e o funcionamento de Núcleos de Promoção da Saúde nos
estados e municípios, com a formação de grupos técnicos com conhecimentos,
habilidades e competências para efetivar a articulação intrassetorial e intersetorial
podem modificar indicadores epidemiológicos.

Além disso, ações de educação permanente se mostra como recurso para que
se assegure competências a equipe para diagnóstico e manejo da sífilis congênita,
figura 2. (BRASIL, 2014).
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Equipes de saúde da família (nuclear, saúde bucal, equipe multiprofissional)

estão em posição privilegiada e representam potencialidades no enfrentamento da

sífilis congênita. Todos os profissionais devem ser capacitados para abordar o tema

no que se refere as formas de transmissão, riscos para gestante e para a criança

caso a sífilis na gestação não seja tratada adequadamente.

Figura 2 – Transmissão e riscos, para a criança, decorrente da sífilis não tratada

A construção do Projeto Terapêutico Singular que vise a redução das taxas

de incidência da sífilis deve ser realizada para o grupo, jovens e adolescentes. Entre

as ações, ações de promoção da saúde precisam ser consideradas.
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Para que se chegue à profundidade que se deseja quando se propõe a
elaboração de um PTS para esse público e com objetivo de reduzir a incidência de
sífilis congênita, a equipe pode iniciar o processo com a identificação de quais são
as causas do problema e para isso, a realização de uma tempestade de ideias em
que a equipe tenha liberdade de expor todas as causas que considere ter relação
com esse agravo é um passo importante. Se possível, é interessante que a equipe
facilite e mobilize o envolvimento da comunidade e/ou do Conselho Gestor de
Saúde da unidade.

De posse das causas apresentadas na tempestade de ideias, a equipe deve
separar as causas por categorias: causas atribuídas à família, causas atribuídas aos
adolescentes e jovens, causas atribuídas a escola e causas atribuídas ao serviço de
saúde etc.

Na organização do PTS a divisão multiaxial será orientada pelas categorias
as quais se agrupam as causas citadas na tempestade de ideias. Nesse caso é claro
que a gravidez de Lúcia não está relacionada apenas ao desconhecimento dos
métodos, ao contrário está muito mais relacionada as vulnerabilidades vivenciadas
no contexto da família.

Embora a participação da equipe na elaboração do projeto se constitua um
ponto essencial, é importante que se defina um responsável por mobilizar cada um
dos responsáveis à realização da atividade a ele atribuída. Será esse profissional o
responsável por mobilizar o desenvolvimento do projeto e por apresentá-lo nos
espaços definidos (reunião de planejamento ou avaliação, discussão de casos clínicos
etc.

Ao considerar aspectos relacionados ao serviço de saúde a equipe tecer
considerações sobre processos de trabalho com o objetivo de acolher, se constituir
referência, ser resolutiva na atenção das demandas e agravos apresentados pelos
adolescentes etc. Para tanto, a criação e utilização de protocolos de atenção,
definição de fluxos para acolhimento objetivam qualificar o acesso e assegurar
atenção integral e pressupõe:

Gestão do processo de trabalho e acesso

População de referência da equipe

Planejamento das ações

Organização da agenda e oferta de ações

Organização dos prontuários na Unidade Básica de Saúde

Rede de atenção à saúde

Acolhimento à demanda espontânea

Promoção da Saúde

Participação do Usuário e Controle Social

Em se tratando da sífilis congênita, a equipe deve considerar a necessidade
de incluir na agenda de educação permanente a capacitação para a utilização de
protocolos que tratam do diagnóstico e manejo da sífilis congênita no pré-natal e
puericultura. A vigilância da doença é fundamental visa a redução do número de
casos da sífilis congênita.
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Considerações finais

Esse exemplo visa mostrar a
importância de a equipe
discutir os fatores
determinantes de um problema
e propor ações que estejam
alinhadas aos problemas. Ao se
deparar com problemas comuns
a muitos sujeitos do território,
esse deve ser deslocado para
um PTS de grupo, ex. sífilis
congênita. A Unidade de Saúde
e a equipe de saúde da família
são pontos estratégicos e porta
de entrada no sistema de
saúde. A organização dos
processos de trabalho, nesse
nível de atenção, visa garantir a
universalidade do acesso, a
integralidade da atenção e a
equidade na utilização das
redes de atenção. Para
qualificar a atenção, a agenda
de compromissos do Ministério
da Saúde busca imprimir
prioridade de atenção a grupos
e seguimentos em situação de
maior risco e vulnerabilidade,
nesse caso, a gravidez na
adolescência e a redução das
taxas de incidência da sífilis
adquirida e congênita.
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A construção social de gênero se deveu a necessidade de distinguir os sexos

com atributos masculino e feminino. Essa construção impôs um papel a homens e a

mulheres no contexto da família, na divisão do trabalho, na divisão de bens e até

mesmo na criação e aplicação das leis. Por mais que a norma legal pregue a

igualdade, no dia a dia é visível a desigualdade de poder e riqueza entre os

gêneros. (BRASIL, 2001; GUEDES, et. Al, 2009)

Historicamente, a mulher é educada e deve se submeter ao homem. Essa

estrutura familiar foi utilizada durante séculos, nela os homens com suas posses e com

sua descendência reconhecia na mulher apenas o papel reprodutivo. Essa

superioridade era reconhecida como necessária para perpetuação deste modelo em

que a mulher era tutelada pelo pai e depois pelo marido. As relações desiguais, se

norteavam pelo autoritarismo do homem e pela violência contra a mulher,

reconhecidas como algo natural, o homem não se vê como agressor e nem a mulher

se vê como vítima. (BRASIL, 2001; GUEDES, et. Al, 2009)

Em 2017, cerca de 221 mil mulheres registraram boletim de ocorrência de

agressão e violência doméstica, certamente esse número é bem maior se

consideradas aquelas que não denunciam por medo ou vergonha.

De acordo com dados do Atlas da violência 2019 houve crescimento nos

homicídios de mulheres no Brasil. Mesmo que, asseguradas pelos direitos humanos de

igualdade e direito a vida e por Leis, tais como a Maria da Penha de 2006, as

mulheres continuam morrendo. O que nos faz considerar que essas não são garantias

capazes de protegê-las, muito mais que isso, as mulheres devem ter assegurado

recursos e acesso a bens e serviços que lhes permitam enfrentar e dirimir as

vulnerabilidades que as cercam.
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Em 2019, segundo Atlas da Violência, 13 mulheres foram mortas por dia. Um

total de 4.936 mulheres mortas no ano, figura 1.

Figura 1 – Taxa de homicídios por 100 mil mulheres nas Ufs do Brasil, 2017

Os Estados que registraram as maiores taxas de homicídios foram: Rio

Grande do Norte com o maior crescimento de 214,4%, seguido pelo Ceará com

176,9% e Sergipe com 107,0%. Os estados que registraram uma diminuição nos

homicídios foram o Distrito federal com 2,9, Santa Catarina com 3,1 e São Paulo

com 2,2,
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Se considerarmos a diferença de mortes violentas entre mulheres

negras e não negras, aspectos da desigualdade ficam evidentes, assim como a

importância de superá-los quando se propõe ao enfrentamento desse agravo.

Figura 2.

Figura 2 – Evolução da taxa de homicídios femininos no Brasil, por raça/cor (2007-

2017)

A diferença da taxa de homicídios entre mulheres negras e não negras é

brutal. Entre mulheres não negras o crescimento foi de 1,7%, enquanto entre as

mulheres negras o crescimento é de 60,5%. Os dados deixam evidente questões de

vulnerabilidade e exclusão.
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Para Guedes, et. al. (2009) alguns aspetos acabam potencializando os

efeitos da violência contra as mulheres:

As vítimas não denunciarem a agressão sofrida.

O atendimento pelos profissionais da saúde é fragmentado e biologicista.

A percepção da mulher sob seu lugar no mundo, questão de gênero.

O ciclo viciado da violência, figura 3.

Figura 3 – Ciclo da violência

Entre as manifestações clínicas da violência:

Agudas ou crônicas,

Físicas,

Mentais,

Sociais.

Os profissionais devem ter um olhar crítico questionando antes de

medicar os sintomas para não ocultar o problema.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Violência intrafamiliar:
orientações para prática em serviço / Secretaria de Políticas de Saúde. – Brasília: Ministério da
Saúde, 2001.
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A equipe de saúde tem o papel de proporcionar espaços de discussão sobre

o tema objetivando a identificação de possíveis riscos para realizar medidas

preventivas:

• Orientando sobre a violência, 

• Utilizando recursos existentes na comunidade, 

• Criando grupos de auto- ajuda e como prevenir novos episódios, 

• Grupos com homens, 

• Acompanhamento psicológico na saúde primaria ou na saúde mental 

• Utilizar a rede de apoio social

Nos casos de violência sexual é necessário nas primeiras 72 horas algumas

medidas especificas como a profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, HIV-

Aids e prevenção da gravidez indesejada, as abordagens especificas são:

• Anticoncepção de emergência

• Gravidez pós estupro ( Aborto legal conforme Art., 128 do código penal 

brasileiro

• Quimioprofilaxia das doenças sexualmente transmissíveis e HIV-AIDS

• Imunoprofilaxia para hepatites de transmissão sexual

• Quimioprofilaxia para infecção pelo HIV após violência sexual

Por que as mulheres continuam em uma relação violenta:

• Histórico familiar

• Autoestima

• Situação emocional

• Carência de recursos sociais e familiares

Durante o atendimento os profissionais devem ter posições éticas como:

• Sigilo das informações

• A intervenção não pode causar maior dano

• Respeitar o tempo e as decisões da vítima

• O profissional deve estar atento aos efeitos que esses atendimentos podem 

causar para si mesmo (BRASIL, 2015) 
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Uma estratégia pública importante no enfrentamento da violência foi a

criação do Núcleo de Prevenção da Violência (NPV), figura 4. O NPV é composto

por uma equipe formada por no mínimo quatro profissionais de todas as categorias,

sendo a presença do gerente de total importância. Essa equipe é responsável por

organizar ações a serem desenvolvidas para a superação da violência e promoção

da cultura de paz.

Figura 4 – Núcleo de prevenção de violência

Nesses serviços, o acolhimento, a compreensão ampliada do fenômeno

violência considera: aspectos culturais, sociais e éticos, financeiros etc. A atenção

integral à saúde da pessoa em situação de violência está sistematizada num conjunto

de ações que visam a articulação do cuidado numa rede ampliada de recursos e

serviços.

Fonte: SÃO PAULO – CIDADE, 2015. 
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Retomemos o genograma da família de Maria do Socorro, figura 5. Socorro

vivencia extrema vulnerabilidade. Políticas sanitárias, educação, sociais e de saúde

não tem se mostrado capazes de assegurar proteção a ela e aos membros de sua

família.

Figura 5 – Genograma da família Maria do Socorro

A exclusão e vulnerabilidade vivenciada pela família está explicita na

dependência a álcool e drogas do parceiro e do filho, na gravidez e sífilis da filha

adolescente, na ruptura de vinculo entre os membros da família, na baixa renda

familiar, na situação de violência doméstica, etc.

O enfrentamento da violência, passa obrigatoriamente pelo reconhecimento

de todos esses fatores e por ações que permitam superar o ciclo que se instala e

que tende a seguir por gerações dessa família.
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O Projeto Terapêutico Singular dessa família deve ser contextualizado à

realidade do município, Águas de Março, do bairro Vila Feliz, bairro com maior

exclusão do município, de modo que a equipe possa identificar com quais recursos

pode contar, ou seja, qual é a rede? Além disso, o reconhecimento da família

(estrutura, funcionamento e desenvolvimento) e das competências (conhecimentos,

habilidades e atitudes) da equipe para lidar com os problemas circunscritos a essa

família.

Face a esses aspectos, decidiu-se identificar necessidades, recurso positivos e

dificuldades do caso, quadro 1. A partir daí, o Projeto Terapêutico Singular, foi

construído com base em discussões de uma equipe multiprofissional.

Quadro 1 – Potencialidades e dificuldades do território de abrangência da família

Maria do Socorro

Necessidades 

(usuário e/ou 

família 

Recursos positivos 

disponíveis 

Dificuldades 

Biológica 

Vinculo familiar, 

busca de ajuda

Tabagismo, alcoolismo, abuso de drogas, gravidez 

na adolescência, sífilis em gestante, violência 

doméstica

psicológica

Religião, vinculo com 

o serviço de saúde 

Violência doméstica, dependência emocional e 

econômica, vergonha, medo, abuso de álcool e 

drogas, vinculo familiar conflituoso, pertencer a um 

grupo social, estigma social, única opção  entre 

vários membros. Gravidez na adolescência falta de 

perspectivas, imaturidade 

Familiar 

Disponibilidade de 

buscar ajuda da 

mãe

Abuso de drogas, violência doméstica, sem renda 

familiar, vinculo familiar conflituoso

Social-

econômica 

Bolsa família, LOAS,  

curso de geração de 

renda na 

comunidade 

Desemprego, falta de recursos na rede, 

vulnerabilidade social, insalubridade de moradia

Rede de 

serviços 

Associação da 

comunidade, escola, 

Unidade Básica de 

Saúde, CAPS, CDCM

Serviços insuficientes para atendimento a toda 

população, falta de comunicação entre os serviços, 

falta de conhecimento entre a rede. 
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A organização do Projeto Terapêutico Singular contemplou as demandas e

necessidades da família. Cada necessidade correspondeu a um conjunto de ações e

conta com responsáveis, quadro 2.

Quadro 2 – Projeto Terapêutico Singular – Família Maria do Socorro

P
ro

b
le

m
a
 

Meta (curto prazo 

1 mês)

Meta (médio prazo de 3 

a 6 meses)

Meta (longo 

prazo 8 a 12 

meses)

Responsabi

lidades 

Avaliação 

B
io

ló
g
ic

o
 

Iniciar o pré-natal 

e tratamento da 

sífilis (gestante e 

parceiro), incluir 

fumantes no grupo 

de tabagismo e 

encaminhar para 

saúde bucal para 

toda família  

Solicitar exames mensais 

para gestante – controle 

da sífilis, incluir em grupos 

de gestante incentivar 

para aleitamento materno 

e alimentação saudável, 

acompanhar adesão ao 

tratamento do tabagismo

Ampliar 

possibilidades 

de o recém-

nascido sem 

sífilis e de 

aleitamento 

materno 

exclusivo

Auxiliar de 

enfermage

m da 

equipe 

Enfermeira 

Adesão ao 

pré-natal e ao 

programa de 

cessação do 

tabagismo 

Acompanhame

nto de saúde 

bucal 

P
si

co
ló

g
ic

o
 

Encaminhar ao 

CAPS e, CDCM, 

(NASF, grupo de 

gestante, 

planejamento 

familiar

Instituir práticas de 

matriciamento entre CAPS 

e UBS, 

Incluir adolescente na 

prática de atividades 

físicas, intensificar vinculo 

da gestante com família,  

assegurar escuta 

qualificada nos 

atendimentos pré-natal 

visando a prevenção da 

depressão, violência 

doméstica: Acompanhar o 

agressor e estimular a 

procurar tratamento

Monitorar 

adesão do 

adolescente  

ao 

acompanham

ento no CAPS 

e à prática 

de esporte, 

redução do 

tabagismo, 

uso de álcool 

e drogas,

Acompanhar 

restabelecime

nto do vinculo 

familiar 

Agente 

Comunitário 

de Saúde 

Assistente 

social e 

Psicólogo 

NASF

Adesão ao 

acompanhame

nto CAPS, 

avaliação no 

CDCM, 

participação 

no grupo de 

gestante 
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Continuação:

O PTS elaborado para a Família de Maria do Socorro priorizou algumas

necessidades em detrimento de outras. Nos aspectos biológicos, o pré-natal

adequado para tratamento da sífilis da gestante e do parceiro, a vacinação,

acompanhamento odontológico. Já no que se referiu as necessidades psicológicas: a

cessação da violência doméstica e a redução dos riscos de doenças e sofrimentos

psíquicos da gestante e dos demais membros. Por fim, as demandas socioeconômicas

foram programadas com vistas a criação de renda a partir dos próprios membros

da família. O apoio inicial necessário para a capacitação e inserção no mercado de

trabalho. A todo momento, discussões sobre redes de atenção disponíveis no

território foram necessárias para encaminhamentos orientados por responsabilidade,

resolutividade e humanização da atenção. Ao designar um ou dois responsáveis

parte-se do pressuposto de que serão esses os responsáveis por mobilizar toda a

equipe para que a meta seja alcançada.

P
ro

b
le

m
a
 

Meta (curto 

prazo 1 mês)

Meta (médio prazo 

de 3 a 6 meses)

Meta (longo 

prazo 8 a 12 

meses)

Responsabi

lidades 

Avaliação 

S
o

ci
o

e
co

n
ô
m

ic
o

 

Acionar o 

CRAS, Serviço 

de segurança, 

justiça e 

assistência  

Acionar rede de 

apoio social e 

familiar para 

abrigamento 

Incluir e 

acompanhar o 

Adolescente ao 

inicio no mercado 

de trabalho como 

jovem aprendiz; e 

o pai no retorna 

ao mercado de 

trabalho na 

construção civil, 

Auxiliar de 

enfermage

m da 

equipe, 

Agente 

Comunitário 

de Saúde, 

Assistente 

Social 

NASF

Avaliação no 

Cras

R
e
d

e
 d

e
 s

e
rv

iç
o

s Acionar 

associações

Coordenar o cuidado 

nos serviços: CAPS, 

CDCM, escola, 

associação e igreja

Dar alta do 

serviço, monitorar 

em visitas mensais 

do Agente 

comunitário de 

saúde 

Equipe 

nuclear e 

NASF

Monitoramento 

VD – ACS 
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Ao se considerar que grande parte dos problemas apresentados por essa
família são comuns nos territórios, as equipes devem discutir ações para grupos e
seguimentos considerados prioritários ou para aqueles que estão relacionados a
doenças e agravos muito prevalentes e nesses casos: Fortalecimento das ações de
puericultura, acompanhamento da criança exposta a sífilis durante a gestação,
atenção aos protocolos de pré-natal. Para os agravos que envolvem o uso de álcool
e outras drogas, o encaminhamento, monitoramento e ações de matriciamento entre
equipes da Atenção Primária à Saúde (nuclear e NASF) e CAPS representa
potencialidade no enfrentamento desses problemas. Além disso, ações de promoção
da saúde devem considerar a necessidade da integração entre serviços e setores
(intersetorialidade) como prática essencial ao enfrentamento dos problemas.
Grupos para geração de renda contribui para que mulheres digam não a violência
doméstica e na diminuição do uso e abuso de álcool e drogas.

A revisão das Políticas Nacionais de Atenção Básica de 2006 e 2011
ocorreu por meio da Portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017. Nessa há
destaque para atribuições e responsabilidades desse nível de atenção em que
consta:

“A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde
individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção,
prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação,
redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde,
desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e
gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e
dirigida à população em território definido, sobre as quais
as equipes assumem responsabilidade sanitária. ”
(BRASIL,2017)

Para Lefevre (2004) o conceito de Promoção de Saúde não está ligado
somente ao chamado setor saúde, pois este não conseguiria dar conta sozinho dos
problemas de saúde, ou seja, das doenças e agravos, uma vez que estes são
resultantes ou determinados por condições extra sanitárias. Estratégias de Promoção
de Saúde ancoram seus pressupostos numa nova conotação “positiva”, batizada em
boa parte da literatura de Promoção de "qualidade de vida".

Equipes multidisciplinares com responsabilidade sanitária por um território,
tem na promoção da saúde potencialidades para o enfrentamento da violência
doméstica contra a mulher. Para tanto, além da atuação multiprofissional a
intersetorialidade, participação e fortalecimento comunitário são essenciais.
(BARCELLOS, MONKEN, 2007)

Em razão de suas diretrizes operacionais, equipes de saúde da família estão
em posição privilegiada para identificar, acolher e atender as pessoas em situação
de violência. Conhecer a linha do cuidado relacionada a esse agravo, significa
possibilidade de construir redes de atenção que permitam intervir sobre o conjunto
de terminantes do fenômeno violência.
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Para Moysés & Sá (2014) visualizar o território, enquanto espaço para

operacionalizar intersetorialidades, traz visibilidade dos contextos sociopolíticos e

estimula soluções criativas e possíveis para os problemas locais; incentivando a

realização de planejamentos vinculados aos territórios e aos desejos dos sujeitos que

ali vivem.

Pereira (2009) afirma que diante desta lógica, as ações de promoção da

saúde estão pautadas por processos que levam ao desenvolvimento de ciclos

virtuosos de vida, nos diferentes níveis de existência e organização social – familiar,

comunitária, individual.

De acordo com santos (1998) a eficácia dos programas de saúde pública

depende de uma boa gestão territorial e deve garantir o acesso aos bens e serviços

básicos para uma boa qualidade de vida. Sendo assim, as ações para gestão do

território precisam estar integradas com outros setores como a educação, transporte,

moradia, trabalho, renda, habitação etc.

Orientada por esses pressupostos, a equipe de saúde com suas diferentes

categorias de profissionais parte das características de um território e seguem com a

construção de processos de trabalho que resultem em qualidade de vida para as

pessoas e, nisso se inclui o jovem capturado pelo tráfico e pelo uso de drogas, pela

jovem que na esperança de ter seu espaço é facilmente envolvida numa gravidez

indesejada e pela mulher que vê sua família se perder sem ter recursos para tentar

salvá-la. É com acesso que se vence a violência nas suas diferentes formas.
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Abaixo, ficha de notificação compulsória de violência doméstica, sexual e

outras violências interpessoal.

“Notifique, denuncie, enfrente, empodere, transforme, integre, acolha, emancipe,

respeite etc.”.



317



318

Considerações finais

As iniciativas de promoção da saúde

partem de concepções holística,

intersetorial e que favorecem o

empoderamento comunitário e de

participação social. A organização e

planejamento das ações que irão

pautar o trabalho de promoção da

saúde, parte da localização

geográfica do território; as

condições de moradia da população

atendida; as condições ambientais;

as condições socioeconômicas e

culturais; os equipamentos públicos e

sociais da região; as

vulnerabilidades do território e os

dados epidemiológicos da

população.

O PTS apresentado é um

ensaio orientado por um caso fictício.

As discussões entre os profissionais

são orientadas pelo diagnóstico dos

principais problemas, a definição

das metas com descrição da ação e

tempo para sua realização. A

definição de responsáveis pelas

ações como forma de envolver

todos. Por fim, os processos de

reavaliação do PTS devem ser

estabelecidos de acordo com cada

meta estabelecida.

No SUS a promoção da

Saúde tem se configurado de modo

a trazer o foco para os aspectos

que determinam o equilíbrio saúde-

doença, tais como: acesso a

saneamento básico, emprego e

renda, habitação, educação, e

tantos outros fatores interveem na

saúde. Recursos distantes para

Maria do Socorro.



319

REFERENCIAS

BARCELLOS, C. & MONKEN, M. O território na promoção e vigilância em saúde. In: Fonseca,

Angélica Ferreira (Org.). O território e o processo saúde-doença. Rio de Janeiro:

EPSJV/Fiocruz, 2007. 177-224p.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Violência intrafamiliar:

orientações para prática em serviço / Secretaria de Políticas de Saúde. – Brasília: Ministério

da Saúde, 2001.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Projeto Promoção da Saúde.

As Cartas da Promoção da Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde,

Projeto Promoção da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002.

BRASIL 2006. Portaria n. 648, de 28 de março de 2006. Política Nacional de Atenção

Básica. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 de mar. 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da

Saúde, 2012. (Série E. Legislação em Saúde).

BRASIL, Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção

Básica. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 de set. de 2017.

Guedes RN, Silva ATMC, Fonseca RMGS. A violência de gênero e o processo saúde-doença

das mulheres. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2009 Jul-Set; 13(3):625-31.

LEFEVRE, Fernando; LEFEVRE, Ana Maria C. Promoção de saúde, a negação da negação. RJ,

Vieira & Lent, 2004

MENDES Ev. As Redes De Atenção À Saúde. Belo Horizonte: Escola De Saúde Pública De

Minas Gerais; 2009.

MONKENL Maurício. BARCELLOS, Christovam. Vigilância em saúde e território utilizado:

possibilidades teóricas e metodológicas. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(3):898-

906, mai-jun, 2005

MOYSÉS, Simone Tetu. SÁ, Ronice Franco de. Planos locais de promoção da saúde:

intersetorialidade(s) construída(s) no território • Ciênc. saúde coletiva 19 (11) Nov 2014

PEREIRA, Rafaela R. Território, Saúde e Ambiente: Novas Formas de Articulação. Geografia

- v. 18, n. 1, jan./jun. 2009 – Universidade Estadual de Londrina, Departamento de

Geociências http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/

SANTOS BS. Reinventar a democracia. Fundação Mário Soares-Gradiva Publicações,

Lisboa. (Cadernos Democráticos), 1998



320

PARTE 9

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA:
PROCESSOS DE AVALIAÇÃO
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Carla Roberta Ferraz Rodrigues

Raquel Xavier de Souza Saito

autoavaliação: Avaliação 

da Melhoria e da 

qualidade – AMQ 
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Avaliação da Melhoria e da Qualidade – AMQ é uma metodologia por meio

da qual se propõe instituir processos de autoavaliação orientada por instrumentos

dirigidos a atores e espaços específicos: gestor, coordenação, unidades de saúde e

equipes, nesse espectro, avaliar significa:

“formar opinião, julgar e emitir um juízo de valor sobre determinado

assunto.” (BRASIL 2009, p. 09)

Em se tratando da melhoria da qualidade parte-se do conceito de que:

“a qualidade será sempre uma construção social, produzida a partir

das referências dos sujeitos envolvidos” (BRASIL 2009, p. 12)

A estratégia de AMQ objetiva apresentar padrões e referências para a

organização da estratégia Saúde da Família nos municípios. Em sua estrutura observa-

se forte aspecto orientador, pedagógico e indutor de boas práticas em saúde.

(BRASIL, 2009)

Os indicadores e prognosticadores utilizados permitem diagnóstico acerca da

organização e do funcionamento dos serviços e suas práticas partindo da formulação

atual da estratégia Saúde da Família (princípios, diretrizes e campos de atuação). A

AMQ possibilita a identificação dos estágios de desenvolvimento, dos aspectos críticos,

assim como das potencialidades e pontos consolidados. Orienta, ainda, a elaboração

de planos de intervenção para resolução dos problemas verificados, de maneira

estratégica. (BRASIL, 2005)

Os processos de autoavaliação no sentido de fortalecer a autogestão,

protagonizada por aqueles que desenvolvem as ações.
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O referencial teórico que sustenta a Avaliação da Melhoria da Qualidade

(AMQ) é o de Donabedian que avalia a Estrutura, processo e resultados, figura 1.

Os instrumentos de avaliação destacam o elemento processo, visando a

mudança organizacional, resultando a melhoria de resultados, já os elementos de

estrutura e resultados são parâmetros da avaliação da qualidade (BRASIL, 2010 p.

37)

Figura 1 – Prognosticadores da qualidade segundo Donabedian

Na AMQ os instrumentos, indicadores e processo para autoavaliação, estão

contidas nos cadernos direcionados a cada gestor e profissional/equipe que atua na

APS e ESF, figura 2 e 3.
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Figura 2 – Cadernos de apoio à gestores e trabalhadores da Atenção Primária à

Saúde para a Avaliação da Melhoria da Qualidade

Instrumento 1: Desenvolvimento da Estratégia SF

Instrumento 2: Coordenação Técnica das Equipes

Instrumento 3: Unidade Saúde da Família – estrutura e ambiência

Instrumento 4: Consolidação do Modelo de Atenção

Instrumento 5: Atenção à Saúde

Fonte: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/wp-

content/uploads/sites/30/2017/03/20110331090406.pdf

Figura 3 – Caderno e respectivo seguimento profissional
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A avaliação com o objetivo de avançar no sentido da melhoria da qualidade
considera duas grandes unidades de análise: gestão e trabalho em equipe. Para
cada uma dessas unidades foram definidos grandes eixos de análise, chamadas
dimensões, que por sua vez são desdobradas em subeixos, ou subdimensões,
quadros 1 e 2. (BRASIL, 2009)

Quadro 1 - Padrões de Qualidade Quadro 2 - Padrões de Qualidade

A versão final dos instrumentos da
AMQ resultou em 300 padrões. A
classificação da qualidade será
finalizada em cinco grupos: E –
elementar; D – desenvolvimento; C –
consolidado; B – Bom e A – avançado.

(BRASIL, 2009)
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Por que utilizar essa metodologia de autoavaliação na APS e ESF?

A utilização da matriz auto avaliativa permite detectar inconformidade e

selecionar aqueles sobre os quais se deverá focalizar a intervenção.

Reunir equipe ou as pessoas responsáveis pela ação descrita no padrão;

Expor a situação-problema identificada e realizar uma roda de discussão

sobre a descrição da situação apresentada na matriz, se possível com a

identificação de seus determinantes;

Confirmar a identificação das pessoas responsáveis pela execução da

recomendação/proposta de intervenção;

Pactuar a data limite/prazos de execução;

Acompanhar a evolução da execução registrando na coluna de observações

este processo.

Todas essas ações possibilitam: formular propostas de intervenção, conferir os

resultados, realizar novos processos de autoavaliação, identificar a

superação/resolução da situação-problema inicial, em caso de manutenção da

situação de não conformidade, propor uma nova intervenção. (BRASIL, 2009)

A adesão ao projeto da AMQ, diferentemente de outros sistemas de

avaliação públicos previu a adesão opcional e visou promover uma autoavaliação

das estruturas físicas, organizacionais e as práticas da ESF. O princípio geral dos

instrumentos de AMQ propuseram que o próprio gestor, o profissional e a equipe

analisassem seu desempenho com referência nos princípios e diretrizes da Atenção

Primária à Saúde e Estratégia Saúde da Família. Os instrumentos que compunham o

processo auto avaliativo, norteiam-se por conceitos e critérios nos quais os

respondentes podem traçar o próprio perfil e o desempenho em relação a critérios

e padrões desejáveis.
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Considerações finais

Em 2005 o Ministério da Saúde criou
a metodologia de Avaliação para a
Melhoria de Qualidade (AMQ).
Nesse projeto, um conjunto de
instrumentos de autoavaliação visam,
por meio da autoavaliação
contribuir para a melhoria da
Estratégia de Saúde da Família
(ESF) na Atenção Primária à Saúde.
A Atenção Primária a Saúde é
primeiro nível do sistema de serviço
de saúde. Deve se constituir porta
de entrada preferencial do usuário
no sistema de saúde e deve dispor
ações resolutivas sobre os problemas
de saúde, articulando-se com os
demais níveis de complexidade,
formando assim uma rede integrada
de serviços.

O conjunto de princípios e
diretrizes orientam gestores e
equipes à oferta de cuidados e
atenção as demandas e
necessidades de uma população
adscrita, A AMQ tem por objetivos
incentivar os gestores e as equipes a
melhorarem a qualidade dos
serviços de saúde oferecidos aos
cidadãos do território (BRASIL,
2017). O Programa Previne Brasil
apresenta mudanças no que se
refere aos critérios de financiamento
das ações da Atenção Primária à
Saúde, e essas mudanças interferem
em programas e políticas já
instituídas, no entanto, aspectos
relacionados a melhoria do acesso e
da qualidade se mantem na pauta e
a adoção das ferramentas do AMQ
(2004) e do Programa de Melhoria
do Acesso de da Qualidade (2011)
se mostram cada vez mais úteis as
equipes para a organização dos
serviços e da atenção.
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A Portaria nº 2.979, de 12 de novembro instituiu o Programa Previne Brasil,

que estabelece novo modelo de financiamento para o custeio da Atenção Primária à

Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Ao dispor sobre o custeio da Atenção

Primária à Saúde com base na capitação ponderada (número de pessoas

cadastradas e acompanhadas; pagamento por desempenho (orientado pela

melhoria de indicadores) e incentivo para ações estratégicas, certamente as

metodologias AMQ e PMAQ serão referencias importantes. (BRASIL, 2019) A Figura

1 apresenta um sistema de apoio aos municípios para o cálculo de possíveis recursos

a serem repassados do governo federal para os municípios no contexto do

Programa Previne Brasil.

A Portaria nº 1.645, DE 2 de outubro de 2015 dispõe sobre o Programa

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).

Esse programa criado em julho de 2011, ancorado no conjunto de critérios e

processos da Avaliação da Melhoria e da Qualidade na Estratégia Saúde da

Família (AMQ), instituiu pela primeira vez na Atenção Básica o repasse de recursos

em função da adequação a um padrão de qualidade e resultados alcançados pelas

equipes. (BRASIL, 2015)

Acesse, assista ao vídeo que certamente muitas dúvidas se dissiparão.

https://youtu.be/fIa99O2WwGY?list=PLR3_tmYi7H3yTi9z9VBZGD_bGZKq
oE-0X 

https://youtu.be/fIa99O2WwGY?list=PLR3_tmYi7H3yTi9z9VBZGD_bGZKqoE-0X
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Com a criação do Programa Previne Brasil, esse critério de repasse foi

substituído pelo pagamento por desempenho que objetiva mobilizar gestores e

equipes a análise de indicadores e resultados alcançados pelas equipes

credenciadas e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos

de Saúde (SCNES). O valor do pagamento por desempenho será calculado a partir

do cumprimento de metas para cada indicador definido por equipe e condicionado

ao tipo de equipe (saúde da família ou equipe de atenção primária). Para o

pagamento por desempenho serão observadas as seguintes categorias de

indicadores:

I - Processo e resultados intermediários das equipes;

II - Resultados em saúde; e

III – Resultados globais da Atenção Primária em Saúde.

A análise dos indicadores deve ser contextualizada de modo a considerar,

além da relevância clínica e epidemiológica, disponibilidade, simplicidade, baixo

custo de obtenção, adaptabilidade, estabilidade, rastreabilidade e

representatividade a individualidade de sujeitos, famílias e comunidades. (BRASIL,

2019) Fundamentos ancorados em estrutura, processo e resultados, apresentados no

AMQ e em prioridades de atenção já sinalizadas no PMAQ. Portanto, os

instrumentos e processos apresentados nesses programas devem ser mantidos pelas

equipes.

Entre os indicadores de desempenho pactuados para o ano de 2020 o

Programa Previne Brasil, apresenta parâmetros, metas e Pesos. Nesse processo,

foram determinados, inicialmente, 7 Indicadores de pagamento – 2020, quadro 1

INDICADOR PARÂMET
RO

META PES
O

Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis)
consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira
até a 20ª semana de gestação.

>=80% 60% 1

Proporção de gestantes com realização de 
exames para sífilis e HIV.

>=95% 60% 1

Proporção de gestantes com atendimento 
odontológico realizado. 

>=90% 60% 2

Cobertura de exame citopatológico. >=80% 40% 1

Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de
Pentavalente.

>=95% >=95% 2

Percentual de pessoas hipertensas com Pressão
Arterial aferida em cada semestre.

>=90% 50% 2

Percentual de diabéticos com solicitação de
hemoglobina glicada.

>=90% 50% 1

(BRASIL, 2019a)
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As equipes terão por referência ciclos de vida e problemas prevalentes e

deverão reorganizar processos de trabalho de modo a melhorar indicadores de

saude. Para que os dados sejam avaliados pelo Ministério da Saúde os mesmos

deverão ser registrados no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica

(SISAB). O SISAB integra a estratégia do Departamento de Saúde da Família

(DESF/SAPS/MS) denominada e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), que propõe o

incremento da gestão da informação, a automação dos processos, a melhoria das

condições de infraestrutura e a melhoria dos processos de trabalho. Além do SISAB,

os sistemas e-SUS-AB composto por dois sistemas de software que instrumentalizam

a coleta dos dados que serão inseridos no SISAB. São eles:

1) Coleta de Dados Simplificado (CDS);

2) Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e

3) Aplicativos (App) para dispositivos móveis, atualmente disponível: app AD

(Atenção Domiciliar).

Os sistemas e-SUS-AB foram desenvolvidos para atender os processos de

trabalho da Atenção Básica para a gestão do cuidado em saúde, podendo ser

utilizado por profissionais de todas as equipes de AB, pelas equipes dos Núcleos de

Apoio à Saúde da Família (NASF), do Consultório na Rua (CnR), de Atenção à Saúde

Prisional e da Atenção Domiciliar (AD), além dos profissionais que realizam ações no

âmbito de programas como o Saúde na Escola (PSE) e a Academia da Saúde.

(BRASIL, 2019 https://sisab.saude.gov.br/ )

Com o SISAB, será possível obter informações da situação sanitária e de

saúde da população do território por meio de relatórios de saúde, bem como de

relatórios de indicadores de saúde por estado, município, região de saúde e equipe.

O esforço empreendido pelos gestores e trabalhadores será considerado

assegurando-se mais recursos financeiros. (BRASIL, 2019)
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Tanto o PMAQ quanto no Programa Previne Brasil estão relacionados e

apresentam critérios de financiamento da Atenção Básica. Em ambos, resultados

alcançados pelas equipes nortearão a construção de novas estratificações que levem

em consideração a realidade das regiões, a área de localização das UBS e outras

questões que aumentarão a possibilidade de comparações mais equitativas. O

aprendizado resultante dos três ciclos do PMAQ pode subsidiar a organização dos

processos de trabalho das equipes no sentido de alcançar a melhoria da qualidade.

O planejamento orientado por indicadores definidos pelo Ministério da

saúde tem por objetivo impactar no controle e redução das doenças e agravos de

maior incidência e prevalência. (BRASIL, 2019)

Exemplo - ficha de qualificação dos indicadores
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Entre os principais indicadores destaca-se:

Área: Saúde da Mulher

INDICADOR: Proporção de gestantes cadastradas pela equipe de Atenção Básica.

Analisa a captação das gestantes para realização do Pré-natal com a

equipe de Atenção Básica da área onde as gestantes residem, permitindo a análise

da proporção de gestantes cadastradas no SISAB, em função do quantitativo de

gestantes estimadas para determinado local e período.

Esse indicador permite subsidiar os processos de planejamento, gestão e

monitoramento das ações voltadas à atenção pré-natal, parto, puerpério e atenção

à saúde da criança, tanto para as equipes de atenção básica, como para a gestão

municipal.

Outro exemplo:

INDICADOR: Razão entre exames citopatológicos do colo do útero.

Conceito: expressa a produção e a oferta de exames citopatológicos do colo do

útero (Papanicolaou) em relação à população feminina com 15 anos ou mais em

determinado local e período. Esse indicador possibilita verificar se as equipes de

Atenção Básica estão realizando ações de rastreamento do câncer do colo do útero.

Ressalta-se que, além da baixa incidência de câncer em mulheres jovens, há

evidências de que o rastreamento em mulheres com menos de 25 anos seja menos

eficiente do que em mulheres mais maduras.

O planejamento é uma ação essencial na Estratégia Saúde da Família. Para

que se mostre efetivo é necessário integração entre as equipes para que possam

analisar indicadores e desenvolver planos de intervenção alinhados aos perfis de

necessidade das pessoas, famílias e comunidade.
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Os indicadores do Previne Brasil tais como o percentual de pessoas

hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre e o percentual de

diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada pressupõe que as equipes

conhecem seus hipertensos e diabéticos e realizem ações de prevenção em seus

diferentes níveis, figura 2. A história Natural das Doenças Crônicas não

Transmissíveis tem seu controle em diferentes níveis de prevenção.

Figura 2 - Fatores associados ao maior risco de desenvolver a hipertensão arterial

sistêmica e o diabetes mellitus.

Pesquisas relacionadas as DCNT mostram que as doenças e agravos não

transmissíveis são responsáveis por algo entre 65% das mortes na população geral,

tendo as doenças cardiovasculares como a maior causa de mortes. Além disso, a

população mais afetada se concentra na faixa etária de 40 a 64 anos de idade.

Fonte :BRASIL,2019
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A urbanização desordenada impacta a qualidade do ar, a falta de áreas

verdes, a dificuldade de deslocamento dos moradores de casa para o trabalho,

resulta em menos tempo de descanso e estresse e consequentemente aumentando a

mortalidade por DCNT.

Nesse cenário a questão é: as equipes deverão fazer o diagnóstico de seus

territórios e elaborar planos de ações que impactem nos indicadores de saúde de

seus territórios. Os indicadores iniciais propostos no Programa Previne Brasil (2019)

são simples e passíveis de melhoria nas diferentes realidades do Brasil.

Veja o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=orcW1TmhSD4

https://www.youtube.com/watch?v=orcW1TmhSD4
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Considerações finais

O Sistema Único de Saúde (SUS)
representa uma grande conquista da
população brasileira. A partir de sua
criação, o acesso à saúde teve um
expressivo aumento. (BRASIL, 2017) O
Sistema Único de Saúde (SUS)
representa uma grande conquista da
população brasileira. A partir de sua
criação, o acesso à saúde teve um
expressivo aumento. (BRASIL, 2017)

Para garantir acesso, o governo
passa a enfrentar muitos desafios
dentre os quais se destacam: a inversão
da hegemonia do modelo
hospitalocêntrico, centrado no médico e
em procedimentos, para um modelo em
que a Atenção Básica se constitua o
primeiro contato da população com o
sistema de saúde; formar profissionais
com competências para atuar nesse
nível de atenção; mobilizar gestores
municipais a assumir a organização de
sistemas locais de saúde; garantir
financiamento que permita a
organização dos sistemas municipais de
saúde, etc. Entre as estratégias, a
Estratégia Saúde da Família e o Núcleo
de Apoio à Saúde da Família são
reconhecidos com potencialidades para
o fortalecimento desse sistema. A nova
Portaria nº 2.979, de 12 de novembro
impõe a gestores e profissionais novos
movimentos no sentido de organizar
processos de trabalho orientados por
indicadores de saúde. (BRASIL, 2019).

Os municípios a partir dessa
Portaria manifestam preocupações ao
imaginar perdas de recursos
financeiros, no entanto, os repasses
relacionados ao desempenho de
indicadores tendem a mobilizá-los,
assim como as equipes a avaliações de
seus processos de trabalho e
monitoramento de seus indicadores.
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Considerações finais

A saúde no Brasil sofreu intensas mudanças nas últimas décadas.

Tecnologias do conhecimento, Políticas e Programas mobilizam a transição da

hegemonia de um sistema centrado na assistência curativa e hospitalar, para um

sistema de saúde universal que tenha na integralidade, no cuidado humanizado e na

promoção da saúde seus princípios. Apesar de ainda não estar em sua plenitude,

conquistas significativas são observadas na direção da universalidade de acesso,

equidade e integralidade da atenção.

Desde a criação do Sistema Único de Saúde disposições legais e

diretrizes operacionais visam orientar gestores e trabalhadores do SUS na

concretização de um sistema de saúde com menos iniquidades.

A Política Nacional de Promoção da Saúde, em suas diversas

reformulações, norteia uma série de possibilidades, dentre as quais, a

intersetorialidade como processo que envolve a melhoria da qualidade de vida e o

bem-estar físico, mental e social. Essa Política, mobiliza a organização e

planejamento das ações com referência nos Determinantes sociais de Saúde

(condições de moradia; ambientais; socioeconômicas e culturais; os equipamentos

públicos e sociais da região; as vulnerabilidades do território) de modo a assegurar

proteção e formações de redes no território para a atenção integral.

Nesse e-book, grande parte dos capítulos se orientaram por esse

referencial. Ainda assim, destaca que entre as responsabilidades das equipes está

ofertar atenção integral e isso inclui assistência, prevenção e reabilitação da doença

e promoção da saúde. Com base nas deliberações que tratam da organização dos

processos de trabalho no contexto da Estratégia Saúde da Família, profissionais de

diversas categorias das equipes nuclear, NASF e da saúde bucal analisaram riscos e

vulnerabilidades e sinalizaram com base em referencias legais, operacionais e de

casos potencialidades e possibilidades de intervenção a partir do trabalho em

equipe.


