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Titulo:
    IMPLANTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  E ELABORAÇÃO DE
PROTOCOLO

Resumo:
    O município de Campina Grande está localizado no estado da Paraíba, no Agreste da Borborema, possui 379.871
habitantes conforme dados do IBGE/TCU 2006. Na área da saúde pública o mesmo encontra-se subdividido em seis
Distritos Sanitários, os quais possuem para atendimento da atenção básica á saúde da comunidade 83 Equipes de
Saúde da Família, uma referência nacional, abrangendo cerca de 70% da área territorial do município. Focalizando a
Política de Assistência Farmacêutica e o fortalecimento da atenção básica, e visando subsidiar as práticas assistenciais
e educativas na área de saúde houve no município de Campina Grande efetivação do profissional farmacêutico os
quais foram designados a atuarem na atenção básica, sendo um por cada distrito sanitário. Este fato representou a
mudança de paradigmas, onde a Assistência Farmacêutica deixou de ser vista apenas como aquisição e distribuição de
medicamentos, e passou a ser um setor da saúde. Com a efetiva participação do farmacêutico junto as Equipes Saúde
da Família está sendo possível orientar e acompanhar de forma mais eficaz o controle e a dispensação de
medicamentos. A partir dessas ações surgiu a necessidade de se elaborar um Protocolo da Assistência Farmacêutica a
ser implantado na Estratégia Saúde da Família. Este protocolo teve por objetivo definir claramente os critérios de
armazenamento dos medicamentos, mecanismos de controle de estoque, o acompanhamento e a verificação de
resultados, e a racionalização da prescrição e do fornecimento dos medicamentos, direcionado especificamente para a
realidade das Equipes de Saúde da Família promovendo o uso racional dos medicamentos. A metodologia adotada foi
identificar as maiores dificuldades encontradas nas farmácias das unidades básicas de saúde, revisão bibliográfica e
reuniões sistemáticas com os farmacêuticos e representantes das unidades básicas para elaboração do protocolo. A
partir da implantação do Protocolo da Assistência Farmacêutica (com o acompanhamento dos farmacêuticos distritais)
obtivemos a redução em 90% no número de medicamentos perdidos por vencimento do prazo de validade ou devido à
má conservação, além do controle de estoque das unidades. Além do trabalho com a comunidade, contribuindo para o
Uso Racional dos Medicamentos, o serviço descentralizado e com qualidade desenvolvida pelo farmacêutico na equipe
de saúde, tem como conseqüência o aprimoramento das etapas do ciclo de Assistência Farmacêutica. Dessa forma a
demanda local pode ser efetivamente conhecida, assim como as informações epidemiológicas. Tais dados poderão ser
utilizados no momento do planejamento do que será adquirido para atender as principais demandas do município em
relação aos medicamentos da atenção básica. A prática da integralidade na assistência farmacêutica nos afastará da
lógica do foco no produto garantindo a promoção do uso racional de medicamentos.
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Titulo:
    EXPERIÊNCIA COM A INSERÇÃO PRECOCE DO ESTUDANTE DE MEDICINA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA

Resumo:
    I.) INDRODUÇÃO: A aprendizagem reflexiva proposta pelo curso de medicina da UFSCar insere o estudante na
prática profissional desde o primeiro ano, por meio de uma parceria entre a Universidade e o SUS. Essa inserção
assegura ganho recíproco: o estudante recebe uma formação contextualizada na realidade capaz de torná-lo mais apto
ao cumprimento do seu futuro papel profissional e social, e o SUS é qualificado para melhor satisfazer os direitos do
cidadão em sua esfera de competência.

II.) OBJETIVO: Expor uma experiência da Unidade Educacional de Prática Profissional desenvolvida durante o primeiro
ciclo do curso de medicina da UFSCar. 

III.) METODOLOGIA: No primeiro ciclo do curso de medicina da UFSCar, os estudantes são inseridos nas equipes de
saúde da família - ESF. Assumem, a partir desse momento, responsabilidade pela gestão do cuidado à saúde de um
grupo de até dez famílias. A facilitação é realizada pelo professor e tem três focos: desenvolver competências no
estudante; refletir sobre o serviço e propor intervenções sobre o mesmo; qualificar o preceptor e a Equipe de Saúde da
Família. Enquanto isso, a preceptoria que é realizada pelo médico, além do objetivo de desenvolver competências no
estudante, também busca aplicar as reflexões e propostas de intervenção na prática do serviço. 

IV.) PRINCIPAIS RESULTADOS: A partir da inserção ativa e precoce do ensino médico na prática da estratégia de
saúde da família  a Universidade voltou seu olhar para a sociedade alem de destinar grande parte da sua produção à
necessidade cotidiana das pessoas e coletividades. Assegurou, ainda, coerência entre o ensino e prática do serviço,
qualificando o processo de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo, permitiu à Universidade colaborar para a
qualificação do serviço prestado à população, aumentar a resolubilidade da assistência, prover educação permanente
aos trabalhadores da saúde e desenvolver projetos de pesquisa aplicada. 

V.) LIÇÕES APRENDIDAS COM A EXPERIÊNCIA:No caso particular da parceria entre o ensino da medicina e a
prática da estratégia de saúde da família, torna-se possível formar cidadãos-médicos melhor aculturados ao contexto
político e social do cuidado à saúde das pessoas e coletividades por meio do ajuste de suas competências aos
problemas e às necessidades das pessoas, das comunidades e dos serviços; colaborar para a construção de uma



prática mais ética, mais humanizada e mais resolutiva por parte do SUS. 

VI.) RECOMENDAÇÕES:Os cursos de graduação da área de saúde e o SUS devem se associar para que seja
possível a formação de profissionais com melhor compreensão da demanda técnica e social do cuidado às pessoas e
às coletividades, valorizando, nesse contrato, o potencial da estratégia de saúde da família. Nessa parceria, os cursos
deverão colocar sua competência acadêmica a serviço da construção do SUS, no sentido de colaborar para que as
práticas desse sistema se tornem coerentes com que o mesmo se propõe em teoria.

Observação:
    A experiência relatada neste trabalho se deve à parceria entre a UFSCar e o município de São Carlos, que unidos na
rede-escola indissociabilizam as três esferas principais da graduação: ensino, pesquisa e extensão, aprimorando tanto
o ensino de graduação na área da saúde, quanto o SUS local.  
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Titulo:
    ROTATIVIDADE DE MÉDICOS NO PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA DE NITERÓI, GBT II, ANO 2007

Resumo:
    A rotatividade de médicos é um dos maiores problemas relacionados a recurso humano no Programa Saúde da
Família e afeta direta ou indiretamente o Sistema de Saúde Municipal.
Este estudo tem o objetivo de levantar as principais causas de rotatividade de médicos no Programa Médico de Família
de Niterói, regional Leste Oceânica e Pendotiba, Grupo Básico de Trabalho II ao longo do ano de 2007.
Foram estudadas 26 equipes básicas de trabalho, que atuam em 09 módulos, ao longo do ano de 2007 e utilizou-se o
relato dos médicos para elaborar o estudo.
Das 26 equipes básicas de Trabalho houve rotatividade de médicos em 10 setores, o que correspondeu a 38,46%.
Os principais motivos relatados pelos médicos foram: 03 (30,00%) transferência intraestadual, 02 (20,00%) dificuldades
de trabalho em equipe, 02 (20,00%) transferência intermunicipal, 02 (20,00%) pós graduação stricto e lacto sensu em
outras especialidades e 01 (10,00%) licença médica.
No entanto, a busca de salários diferenciados, a dificuldade de trabalho em equipe, o perfil inadequado do profissional
em uma determinada comunidade e o interesse em outras especialidades foram os principais determinantes da
rotatividade de médicos.
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Titulo:
    AVANÇOS E ENTRAVES DO PSF NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA: A VISÃO DOS GERENTES DE PÓLOS DE
SAÚDE

Resumo:
    O estudo teve como objetivo conhecer os avanços e entraves do Programa Saúde da Família (PSF) na visão dos
gerentes dos Pólos de Saúde no Município de Ananindeua-Pará. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa de
caráter exploratório, com dados coletados a partir de um roteiro de entrevistas com perguntas abertas e fechadas
realizadas com o auxílio de um gravador MP4 para facilitar a descrição dos relatos das 05 Gerentes desses Pólos de
Saúde. As entrevistas foram realizadas no mês de janeiro de 2008. O primeiro Pólo visitado foi o Pólo II, localizado no
Prédio do SAMU no bairro Distrito Industrial, o segundo foi o Pólo V, localizado na Secretaria Municipal de Saúde de
Ananindeua/Pa, na Rodovia Mário Covas no bairro do Coqueiro, o terceiro foi o Pólo I,  localizado na BR SUL, no bairro
de Águas Lindas, o quarto foi o Pólo IV, localizado na Unidade de Urgência e Emergência,  no bairro Cidade Nova VI  e
 o quinto foi o Pólo III,  localizado na Unidade de Urgência e Emergência no bairro do PAAR. Foram obtidas
consideráveis informações que permitiram conhecer o entendimento dos sujeitos participantes sobre os avanços e
entraves do PSF neste município. Por meio desta pesquisa verificamos que no âmbito dos fatores que contribuíram
para os entraves, destacam-se a falta de planejamento, recursos financeiros, a falta de segurança pública e dificuldade
de acesso. Conclui-se, portanto, que o município de Ananindeua teve alguns avanços na área da saúde com a
implantação de novas ESFs e com a descentralização da gestão municipal por meio da criação de pólos de saúde.
Entretanto, necessita superar os entraves que surgem para alcançar seu maior desempenho. Neste sentido,
destacamos algumas propostas viáveis na tentativa de melhorar a qualidade no atendimento nos PSFs.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde, Gestão, PSF, Avanços, Entraves.
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Titulo:
    ATENÇÃO EM SAÚDE: A CONSTRUÇÃO COTIDIANA DA INTEGRALIDADE NO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS -
MG

Resumo:
    Trata-se de um estudo qualitativo, fundamentado na sociologia compreensiva. Teve por objetivo compreender a
construção da integralidade no município de Catas Altas para os trabalhadores de saúde e estabelecer as relações que
se constituem entre a integralidade, a acessibilidade, a longitudinalidade e a coordenação de cuidados. Esse município
utiliza exclusivamente os recursos da Atenção Básica, o que lhe confere características singulares. Participaram do
estudo os trabalhadores da saúde, atualmente no município, tanto da área assistencial quanto da administrativa, sendo
três enfermeiros, três agentes administrativos, três auxiliares de enfermagem, dois agentes comunitários, um
farmacêutico, um médico, um bioquímico e um odontólogo. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista
semi-estruturada, observação livre e análise documental. A compreensão das entrevistas foi realizada através da
análise de discurso. Primeiramente, elas foram transcritas e transformadas em textos por meio de recursos de
linguagem, considerando o contexto observado durante a realização das entrevistas. Em seguida, os textos foram
transformados em -corpus-, constituindo-se em produto final para o cruzamento de dados e a montagem das categorias
de análise. A triangulação de dados propiciou entremear os resultados das entrevistas, da observação e da análise
documental, evidenciando as aproximações e os distanciamentos entre falas, práticas e escritas. Os dados
encontram-se discutidos em 5 categorias de análise: 1) conceitos e práticas da integralidade; 2) os desafios cotidianos
para o trabalho em equipe; 3) a organização para a demanda sob o olhar integral; 4) acessibilidade abrindo portas para
a integralidade; 5) a longitudinalidade e a coordenação de cuidados. Ficou configurada a polissemia da integralidade,
através de significações diversas feitas pelos profissionais e que, mesmo às vezes sem conseguir conceituá-la, as
práticas se mostraram com sucessivas aproximações do ideário de atendimento integral. O trabalho em saúde foi
apresentado como facilitador da integralidade, mas com desafios a serem superados, como a interação dos
profissionais da estratégia de Saúde da Família com os da clínica ampliada utilizada pelo município, e a determinação
de ações protocolares integrais. O município tem se adaptado à crescente demanda de serviços de saúde na tentativa
de garantir acessibilidade à Atenção Básica e aos outros níveis do sistema de saúde. Porém, é demonstrada a
necessidade de se trabalhar de forma longitudinal, com postura usuário-centrada para a certificação que esse acesso
tenha continuidade e se torne habitual. A coordenação de cuidados não tem sido utilizada como norteadora da equipe
na construção da integralidade que depende do trabalho contínuo, conectado, coordenado e realizado em rede.  
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Titulo:
    IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA NO ESTADO DO CEARÁ

Resumo:
    Introdução: O PSF foi criado em 1994 pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de substituir o modelo tradicional por
uma assistência holística,entendendo e percebendo o homem a partir do ambiente físico e social que o envolve.O
acelerado crescimento da Estratégia em todo o Estado e os investimentos na sua expansão trazem a necessidade de
reflexão sobre a sua concepção,operacionalização e sustentabilidade. Objetivos: Avaliar o processo de implantação e
implementação da Estratégia Saúde da Família nos municípios do Estado do Ceará. Metodologia: O estudo foi
realizado em 48 Municípios representando 26% do Estado com enfoque exploratório descritivo. Na coleta de dados foi
utilizado o instrumento 1  da Avaliação para a Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família - AMQ /MS, que
oferece instrumentos que possibilitam a utilização de processos avaliativos, entendidos como uma ação
crítico-reflexiva. Propõe como metodologia a auto-avaliação orientada por instrumentos dirigidos ao gestor municipal
nos meses de outubro e novembro de 2007 através das Células Regionais de Saúde do Estado.Resultados: A
subdimensão: Implantação e Implementação da SF consta de 19 padrões para a auto-avaliação. Destes, 4 padrões de
estágio de qualidade elementar foram avaliados de forma positiva em 100% dos municípios.Tais como: O plano
municipal de saúde define a SF como estratégia para a reorganização da AB;A implantação das ESF prioriza as áreas
com condições socioeconômicas e de saúde menos favoráveis e ou exclusão social; A gestão municipal da saúde
implanta equipes de saúde bucal; A gestão municipal da saúde alimenta os Sistemas de Informação com regularidade
e nos  prazos estabelecidos.Mais três padrões de estágio de qualidade consolidada foram contemplados em 90% dos
municípios.O padrão que define se a estratégia SF está institucionalizada no município por meio de instrumento jurídico
não foi contemplado em 31%. Conclusão: Com a Implantação da Estratégia Saúde da Família, percebeu-se uma
construção coletiva, inovadora e autogerida por todos: gestores, profissionais das equipes de PSF e usuários. O
método AMQ possibilitou a criação de uma cultura de auto-avaliação com a elaboração de planos de intervenção para
a resolução das lacunas de forma estratégica.
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Titulo:
    ACOMPANHAMENTO DO USO DE SULFATO FERROSO DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DA USF DA 603
NORTE EM PALMAS/TO.

Resumo:
    INTRODUÇÃO: Estudos sobre intoxicação por medicamentos relatam que 27% da intoxicações no Brasil e 16% dos
casos de morte por intoxicações são causados por medicamentos. Nos Estados Unidos, foram relatadas pela American
Association of Poison Control Centres cerca de 22.000 exposições a produtos medicamentos com ferro no ano de
1996. O sulfato ferroso é a forma mais barata, portanto a apresentação mais freqüente envolvida em overdose. Os
suplementos de ferro são distribuídos gratuitamente nas unidades de saúde da família que fazem parte do Sistema
Único de Saúde (SUS) em todos os municípios brasileiros. 
OBJETIVOS DO ESTUDO: Detectar reações adversas (RAMs) ao sulfato ferroso em usuários acompanhados pela
USF 603 Norte. Orientar aos usuários sobre o correto uso do sulfato ferroso e conscientizá-los em informar qualquer
incômodo com o uso do mesmo à farmácia.
METODOLOGIA DO ESTUDO: O estudo é do tipo longitudinal, na qual serão acompanhados os usuários que fazem
uso do sulfato ferroso e a forma farmacêutica dispensada. Sendo registrado idade, estado gestacional e entrevistado
sobre possíveis RAMs. O acompanhamento está sendo realizado desde fevereiro de 2008. Destaca-se que os usuários
são acompanhados pela USF 603 N (médicos e enfermeiros) e muitos mensalmente recebem a medicação em questão
na Farmácia. Desta forma, não havendo interferência na conduta clínica pelo farmacêutico.
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: Até o momento, estão sendo acompanhados 76 usuários.
Verificou-se que 94,74% dos usuários são mulheres, destas 59,72% estão grávidas. Dos usuários avaliados, 7,89%
apresentaram azia (queimação no estômago) e 1,31% mal-estar leve. Não foi relatada nenhuma RAM grave ao sulfato
ferroso. Ressalta-se que as manifestações clínicas da intoxicação pelo ferro podem ocorrer em 04 fases,
respectivamente: toxicidade gastrointestinal (30 minutos a 12 horas), falsa melhora (12 a 36 horas), manifestações
sistêmicas (24 a 48 horas) e obstruções e estenoses do trato gastrointestinal. A intoxicação intencional (ou acidental)
durante a gravidez é muito freqüente, provavelmente devido a fatores estressantes relacionados ao período gestacional
e a grande disponibilidade do fármaco neste período.  Devendo-se aumentar a vigilância das gestantes para assegurar
um pré-natal de qualidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS COM RECOMENDAÇÃO: O estudo faz parte da Atenção Farmacêutica na área de
farmacovigilância com busca ativa de RAMs ao sulfato ferroso. Não esquecendo de estar atentos à busca inativa. As
farmácias públicas devem estar preparadas para realizar farmacovigilância, contribuindo para melhorar a qualidade de
vida dos usuários e gerando dados importantes para avaliação dos medicamentos pós-industrialização.



Observação:
    ESTUDO PARA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA. ÁREA  01 - ASSISTÊNCIA NA
AB/SF. APRESENTAÇÃO ORAL.
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Titulo:
    A ATENÇÃO FARMACÊUTICA AOS USUÁRIOS DO SUS NA USF DA 603 NORTE EM PALMAS/TO.

Resumo:
    INTRODUÇÃO: A USF 603 N passou a contar com um farmacêutico a partir de maio de 2006. Antes deste período, a
farmácia não possuía: mobiliário apropriado, refrigeração do ambiente, revisão e controle de temperatura da geladeira.
Os medicamentos eram empilhados sem organização. Os servidores assistentes de nível médio não possuíam
capacitação para a função. Verificou-se a entrega de medicamentos vencidos e trocados, deixava-se de atender o
usuário por não identificá-los e muitas vezes eram entregue em quantidade inferior ao tratamento completo.
OBJETIVOS: Minimizar o uso irracional de medicamentos com a orientação individual ao usuário sobre o uso de
medicamentos. Conscientizá-lo da importância do seu uso racional.
METODOLOGIA: Primeiramente, realizou-se o conhecimento da USF 603 N, seu funcionamento, suas instalações, dos
servidores e usuários do SUS. Além da identificação dos problemas chave. No segundo momento, houve a
conscientização dos servidores quanto à importância da organização da farmácia e o estabelecimento e cumprimento
de rotinas. O terceiro passo, sua organização: foi feita a revisão da geladeira, aquisição de termômetro ambiente e de
refrigeração, utilização de caixas plásticas e mini-estrados para acondicionamento, identificação e organização
alfabética e por forma farmacêutica dos medicamentos. Aquisição de uma mesa e condicionador de ar.
RESULTADOS ALCANÇADOS: Houve a conscientização dos servidores da USF 603 N da importância da Atenção
Farmacêutica e dos usuários ao atendimento individualizado. Criou-se um clima de confiança entre usuários e o
farmacêutico. A farmácia passou a receber medicamentos em excesso e vencidos devolvidos pelos usuários. 
LIÇÕES APRENDIDAS COM A EXPERIÊNCIA: Os usuários atendidos pela USF 603 N são de baixo nível de
escolaridade e de renda, mas com a orientação correta, com seriedade e profissionalismo, passam a ter a
conscientização do uso correto do medicamento (medicamento correto, na hora correta, na quantidade correta), os
riscos de tê-los em excesso em casa. Aumentou a adesão ao tratamento medicamentoso e ao sinal de dúvidas
recorrerem à farmácia para saná-las. Com dedicação e paciência, utilizando informações é possível implantar a cultura
do uso racional de medicamento.
RECOMENDAÇÕES: Com o projeto de regionalização das farmácias da Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento
individualizado na Atenção Farmacêutica poderá ser implantado, para maior satisfação ao usuário do SUS. Haverá
redução de custos diretos, com o uso racional de medicamentos diminuirão as perdas por desvios, mau
armazenamento e vencidos. E, indireto com o aumento da adesão ao tratamento, haverá minimização de consultas
desnecessárias, dos atendimentos de urgência e emergência por intoxicação por medicamentos.



Observação:
    RELATO DE EXPERIÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO NA III MOSTRA NACIONAL DE PRODUÇÃO EM SAÚDE DA
FAMÍLIA. RELATO/ÁREA 01 - ASSISTÊNCIA NA AB/SF.
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Titulo:
    MANUTENÇÃO DO PERÍMETRO DO ARCO DENTÁRIO - POSSIBILIDADES PARA A PREVENÇÃO DE
OCLUSOPATIAS NO PSF

Resumo:
    Objetivos: estimar a prevalência de cárie dentária, alterações gengivais, oclusopatias, a ocorrência de hábitos
parafuncionais, o percentual de crianças respiradoras bucais e amamentadas naturalmente na comunidade de
Cajazeiras (Macaíba/RN); viabilizar na própria unidade de saúde o tratamento ortodôntico preventivo no paciente
infantil que necessite de manutenção de espaço e a criação de uma equipe multidisciplinar que englobe os profissionais
do PSF e os de referência do município.  Metodologia: o estudo foi dividido em três partes. A primeira foi conhecer a
prevalência da cárie dentária, alteração gengival e má-oclusão através do exame intra-oral em 50 pré-escolares de 5
anos da comunidade, escolhidos aleatoriamente utilizando os índices ceo-d, AG e maloclusão. A segunda parte foi
avaliar através de um questionário a ocorrência de hábitos bucais deletérios, de respiradores bucais e o tempo de
amamentação natural da amostra e, por fim, a terceira parte do estudo caracterizou-se pela reformulação das ações de
promoção em saúde visando a prevenção de oclusopatias. Resultados: a prevalência de cárie dentária foi de 76%,
nenhuma criança apresentou alteração gengival e 70% da amostra exibiu algum tipo de oclusopatia. 96% das crianças
foram amamentadas exclusivamente no peito, contudo somente metade delas foram amamentadas até os 2 meses de
idade. 44% das crianças eram respiradoras bucais e 68% realizaram ou estavam realizando sucção de chupeta. Com a
confecção de mantenedores na unidade de saúde do PSF, pelo próprio cirurgião-dentista generalista, e a realização de
procedimentos restauradores e atividades educativas, consistiram em ações preventivas, simultaneamente, para a
cárie e maloclusões.   Conclusões: procedimentos ortodônticos preventivos de manutenção de espaço passaram a ser
disponibilizados na unidade básica de saúde, tanto através da instalação de aparelhagem ortodôntica, como também
através de procedimentos clínicos e atividades coletivas potencializadas pela criação de uma equipe multidisciplinar.
Palavras Chaves: prevalência, cárie dentária, maloclusão, manutenção de espaço, Saúde da Família, hábitos
parafuncionais.
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Titulo:
    IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Resumo:
    Introdução - A Assistência Farmacêutica pode reforçar e dinamizar a Atenção Básica-AB tornando-a mais eficaz,
universal, acessível e integral. A SMS de Piripiri propôs a organização da Assistência Farmacêutica através da
Estratégia Saúde da Família, com interface de gerenciamento na Farmácia Central, implantando rotinas e instrumentos
voltados para a racionalização dos ciclos da Assistência Farmacêutica-AF; no planejamento estratégico, protocolos
terapêuticos, aquisição e distribuição de medicamentos, controle e avaliação da AF, com a estruturação da rede
municipal de dispensação, garantindo o acesso da toda a população assistida. Objetivos - Garantir a segurança,
eficácia e qualidade da Assistência Farmacêutica, a promoção do uso racional e o acesso da população aos
medicamentos essenciais na Atenção Básica. Metodologia - Elaboração/ratificação de protocolos terapêuticos para a
Atenção Básica. Criação da Farmácia Central da SMS, com espaço, equipamentos e profissionais de Farmácia e de
apoio administrativo. Edição das portarias SMS 037 e 038/2005 definindo rotinas da Farmácia Central e da rede de
dispensação no PSF. Capacitação técnica dos agentes de nível médio envolvidos na execução das rotinas definidas
em cada UBSF. Implementação com aprovação do Conselho Municipal de Saúde do Plano Municipal de Assistência
Farmacêutica. Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde para a promoção do uso racional de medicamentos.
Resultados - A implementação da AF mostrou importantes resultados para a resolubilidade do AB: a) disseminação dos
princípios da Assistência Farmacêutica junto ao PSF e comunidade. b) controle efetivo dos estoques, e auditorias
rápidas através dos instrumentos de monitoramento disponíveis. c) evitar o desperdício causado pela aquisição não
planejada, e pelo descontrole da validade. d) cobertura de 100% do município com 23 unidades do PSF dispensando
medicamentos na zona urbana e rural, proporcionando acesso descentralizado. e) aquisição planejada e econômica de
medicamentos. Lições - As principais dificuldades para mudança de paradigma da Assistência Farmacêutica na AB
verificadas foram: a) carência de recursos financeiros destinados ao planejamento e implementação da AF. b)
resistência dos profissionais e da comunidade aos protocolos terapêuticos. c) falhas no sistema de distribuição por
fatores externos. A organização e o estabelecimento de rotinas facilitam e barateiam de maneira concreta a Assistência
Farmacêutica. O investimento inicial realizado para implementação foi rapidamente reposto através da economia
proporcionada. Quanto ao custeio para a manutenção do sistema o mesmo mostrou-se satisfatório. Recomendações -
A  implementação da AF no município de Piripiri, com seus resultados demonstram a necessidade de planejamento na
gestão do SUS, tendo como parâmetro o princípio informador da integralidade.
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Titulo:
    AVALIAÇÃO DO TRABALHO EDUCATIVO DO ACS: REFLEXÕES SOBRE A ~ENFASE NA PRODUTIVIDADE

Resumo:
    Neste trabalho nos propomos pensar sobre a avaliação do  trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS), a partir
dos resultados da pesquisa -Estudos Multicêntricos Integradores sobre Tecnologias Avaliativas de Integralidade em
Saúde na Atenção Básica-, 
A reflexão sobre a relação educação e saúde, mantém-se pertinente na medida em que ainda hoje, como sinalizou
Meyer et al.(2006), a -lógica que se persegue é a da busca de meios eficazes para dar conta de objetivos que
continuam circunscritos ao universo da higienização e normatização dos comportamentos-. (p. 1336).
A pesquisa de campo foi realizada o Rio Branco (AC), em Cuiabá (MT) e em  Piraí (RJ) Foram entrevistados ACS,
supervisores do PSF, gestores da atenção básica e  municipais. Tomamos como eixo para análise o contexto de
produção das práticas avaliativas, apoiados na análise de conteúdo Bardin (2006), propondo-se a responder a dois
tipos de questões: o que conduziu a um determinado enunciado?; quais as conseqüências que determinado enunciado
pode provocar? Em relação às técnicas de coleta de dados, realizamos entrevistas e grupos focais.   
Discutiremos aqui as derivações da avaliação que privilegiam as informações sobre  produtividade.  De acordo com as
falas dos entrevistados haveria na ESF uma opção por uma -avaliação por produtividade, que traria como efeito
indesejável a diminuição da qualidade da visita domiciliar (VD), em favor do incremento do número de visitas e do
preenchimento fichas. 
Das conseqüências da implementação de avaliação centradas em critérios que combinam produtividade e atos de
caráter biomédico, cabe refletir sobre: 1) de que forma ela contribui para a manutenção do modelo assistencial cuja
substituição o PSF define como um de seus -princípios norteadores- e 2) em que grau ela minimiza tanto a carga de
atividade quanto a complexidade que perpassa as atividades do trabalho do ACS. 
Os dados da pesquisa mostram ainda quea -busca ativa- aliada à -visita domiciliar- aparecem como rótulos que
abrigam uma série de ações que costumam não ter visibilidade e que são responsáveis pelo aumento da -carga de
trabalho-. Além disso, são recorrentes nas falas dos ACS a referência a uma certa -busca ativa invertida-, situações nas
quais os moradores da comunidade os acionam em quaisquer contextos em busca de cuidados em saúde. Mesmo na
avaliação que enfatiza a produtividade, o esforço empregado para efetivar a visita domiciliar é subdimensionado.  
A proposição, subjacente à reflexão sobre educação e avaliação, ora apresentada, aponta para a superação das
limitações postas pela redução do trabalho do ACS ao objetivo de difundir comportamentos com base na identificação
de fatores de risco. Entendemos que esta forma de pensar o trabalho do ACS tem orientado uma vertente de avaliação



centrada na produção de atividades, inteiramente identificadas com as diretrizes dos programas verticais de saúde.
Esta orientação levaria ao enfraquecimento da perspectiva de reversão do modelo e à manutenção da ênfase no
caráter biomédico da atenção em saúde. Sinalizamos que o principal desafio para avaliar a qualidade do trabalho do
ACS reside na implementação de metodologias que possam produzir os conhecimentos necessários à reorientação das
práticas cotidianas das equipes de saúde e não apenas das políticas no nível macro da gestão do sistema. 
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Titulo:
    O ESCOVÓDROMO MÓVEL COMO ESTRATÉGIA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL

Resumo:
    Introdução - A cárie dentária e a doença periodontal configuram-se como dois grandes problemas na saúde pública
do Brasil. Em 2005 num levantamento epidemiológico realizado em Piripiri, PI, constatou-se que crianças examinadas
na faixa etária de 12 anos apresentam em média 5,5 dentes com experiência de cárie (média 96% maior se comparada
à média nacional para esta faixa etária) e mesmo se comparado ao Nordeste este índice é cerca de 72% maior. Na
outra faixa estudada (35 a 45 anos), o CPO-D médio encontrado foi da ordem de 22,1, aproximando-se da média
nacional, mas relativamente elevado se comparado à média nordestina neste segmento. Dentre essas ações de
promoção da saúde estão as atividades educativo-preventivas desenvolvidas pelas equipes de saúde bucal dentro do
PSF. Palestras educativas, evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor,
mostram impacto junto à população e são indispensáveis para a mudança do perfil epidemiológico da cárie dentária.
Objetivos - Apoiar a promoção da saúde bucal, através da escovação supervisionada. Confeccionar escovódromos
móveis, econômicos e eficazes para a realização de atividades de escovação supervisionada em locais que não haja a
disponibilidade de espaços propícios, ampliando o alcance das ações do PSF. Metodologia - A confecção da estrutura
de sustentação do escovódromo móvel foi feita em uma metalúrgica local. Foram adaptadas quatro pias plásticas de
custo reduzido com espelhos retangulares. A estrutura possui na parte superior um bujão plástico de 20 litros que tem a
função de alimentar as pias com água potável utilizada na escovação. Na parte inferior há outro bujão plástico para a
coleta da água servida. O escovódromo móvel é hoje instrumento nas atividades de promoção da saúde bucal
especialmente na escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor. Resultados - Foram confeccionados 03
escovódromos, cada um com capacidade estimada de 200 escovações, contemplando pessoas de diferentes faixas
etárias e estaturas. Em atividade realizada no dia 12 de outubro de 2007 (Dia da Criança ), o uso dos escovódromos
permitiu atividade educativo-preventiva realizada no município de Piripiri. Na ocasião uma equipe de 12 dentistas
realizaram palestras educativas, evidenciação de placa, escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor em cerca
de 600 crianças que também receberam uma escova dental. Houve interesse maior dos presentes em receber
orientações usando o escovódromo, o que certamente acarretará melhores resultados no que diz respeito ao
auto-cuidado, e consequentemente redução de cáries e doenças periodontais. Conclusão - Equipamentos deste tipo
existem disponíveis no mercado industrial para aquisição, entretanto, firmou-se como melhor alternativa a confecção
dos mesmos, reduzindo seu custo, tornando-o bastante acessível para utilização no PSF.
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Titulo:
    AVALIAÇÃO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE (AMQ) COMO INDUTORA DA GESTÃO DE QUALIDADE 

Resumo:
    Avaliação para a Melhoria da Qualidade (AMQ) como indutora da gestão de qualidade

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi institucionalizado como organizador da assistência à saúde no Brasil em 1988,
como conquista da Reforma Sanitária. Há mais de dez anos, a estratégia Saúde da Família (SF) vem se consolidando
como eixo estruturante da Atenção Primária, na proposta de reorganização da saúde, de acordo com os preceitos do
SUS. Frente à implantação e expansão da estratégia SF considerou-se a necessidade de avaliação da qualidade da
atenção prestada. Nessa perspectiva, surge o projeto Avaliação para Melhoria da Qualidade da estratégia SF (AMQ),
desenvolvido pelo Ministério da Saúde. O objetivo deste trabalho é divulgar o projeto AMQ como uma ferramenta
inovadora de auto-gestão do processo de melhoria contínua da qualidade. A metodologia utilizada é a auto-avaliação a
partir de padrões de qualidade analisados em diferentes estágios incrementais, do nível elementar ao avançado. O
projeto possui duas unidades de análise: Gestão Local e Equipes de SF, que são divididas em vinte e três
subdimensões, tais como Planejamento e Integração; Promoção da Saúde; Saúde de Crianças, Adultos, e Idosos. O
projeto prevê três avaliações num período recomendado de seis a doze meses para a avaliação, intervenção e
melhoria da qualidade. Atualmente, o AMQ possui 786 municípios cadastrados, representando aproximadamente 15%
dos municípios brasileiros, e 2361 Equipes de Saúde da Família cadastradas, 2,7% das equipes implantadas no Brasil,
demonstrando o alcance do projeto. O AMQ é uma ferramenta de apoio ao planejamento e à gestão da qualidade da
estratégia Saúde da Família, possibilitando diagnóstico acerca da organização dos serviços e das práticas de saúde.
Além disso, orienta a elaboração de planos estratégicos de intervenção para enfrentamento de problemas, permitindo o
monitoramento dos estágios de qualidade e a evolução de sua melhoria.
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Titulo:
    AVALIAÇÃO QUALITATIVA DO SERVIÇO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA POR UMA EQUIPE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA.

Resumo:
    Introdução: A Atenção Farmacêutica (AtenFar) é uma prática centrada no paciente que tem como objetivo primário
detectar, prevenir e resolver os problemas relacionados ao uso de medicamentos (PRM), antes que eles levem a
morbidade e mortalidade. A prática da Atenfar ocorre por meio de encontros individuais entre o profissional
farmacêutico e paciente, com o objetivo de identificar as necessidades específicas de cada paciente em relação à
farmacoterapia e propor intervenções. Com o intuito de contribuir para a racionalização do uso de medicamentos, o
serviço de Atenfar foi implantado na Unidade Básica de Saúde Ouro Preto, em Belo Horizonte, MG no período de
setembro de 2005 a março de 2006. Os pacientes eram encaminhados ao farmacêutico pelos profissionais das Equipes
de Saúde da Família (ESF) antes ou após as consultas médicas. Uma avaliação qualitativa do serviço foi proposta
cerca de dois anos após a implantação. Objetivo: Propor uma avaliação qualitativa do Serviço de AtenFar pela Equipe
de Saúde da Família (ESF) no Centro de Saúde Ouro Preto (CSOP). Metodologia: foram realizadas sete entrevistas
individuais com os profissionais que tiveram contato com a prática da AtenFar. As entrevistas foram transcritas e os
relatos foram analisados. Resultados: Para os entrevistados, na Atenfar o profissional farmacêutico surpreende e passa
a dividir responsabilidades com a equipe de saúde em relação ao cuidado aos pacientes. As atividades exercidas por
esse profissional são classificadas como -diferentes- do que era esperado. As responsabilidades exercidas na
farmacoterapia dos pacientes geram segurança e são consideradas características importantes para o sucesso da
Atenfar. Os esclarecimentos fornecidos sobre os medicamentos e os problemas de saúde contribuíram para que os
pacientes compreendessem melhor as suas atitudes em relação á farmacoterapia. A avaliação positiva do serviço está
diretamente relacionada á necessidade de existir um profissional que se responsabilize pela farmacoterapia do
paciente. Todos os entrevistados ressaltaram a importância de existir um profissional que acompanhe os pacientes
durante o período de utilização dos medicamentos. Considerações finais:o envolvimento de todos os profissionais do
estabelecimento e o apoio da gerência é considerado -peça-chave- para o oferecimento da Atenfar. Muitas são as
dificuldades apresentadas pelos pacientes em relação aos medicamentos, garantir o acesso aos medicamentos é um
bom começo, mas não a solução de todos os problemas que permeiam a eficácia da farmacoterapia. Espera-se que os
resultados dessa pesquisa possam contribuir para reformulações que possam ocorrer na assistência farmacêutica no
SUS. 

Observação:



    A resumo apresentado faz parte da monografia de final de curso da Especialização em Gestão, Avaliação e
Elaboração de Projetos Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, sob a orientação da
professora Corinne Davis.
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Titulo:
    VÍNCULOS TRABALHISTAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EM SANTA CATARINA

Resumo:
    A organização do trabalho sofreu mudanças em seu papel na sociedade desde o seu berço na Revolução Industrial,
quando o trabalho assalariado vinculou-se exclusivamente à produção de bens ou insumos para a sua produção. No
setor saúde mudanças estruturais como a criação do Sistema Único de Saúde e ampliação da estratégia Saúde da
Família trouxeram alterações no campo de recursos humanos, principalmente no que se refere à contratação dos
profissionais na atenção básica. A precarização do trabalho em saúde, entendida como o déficit ou ausência de direitos
trabalhistas e previdenciários ou instabilidade de vínculo, tem sido citada na literatura científica como um dos
problemas atuais na qualificação da estratégia Saúde da Família. Diante deste cenário no trabalho do setor saúde, foi
realizada uma análise descritiva das vinculações dos profissionais de nível superior que compõe a equipe
multiprofissional de Saúde da Família no estado de Santa Catarina, nos anos de 2002 e 2005. Foram utilizados dados
secundários de estudos transversais realizados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde de Santa
Catarina para o monitoramento da implantação e funcionamento das equipes do Programa Saúde da Família. No
primeiro estudo, datado de 2002, participaram 237 equipes de saúde bucal e 777 equipes de saúde da família. No
segundo relatório, do ano de 2005, todas as regionais de saúde, exceto a regional Itajaí, repassaram os dados à
Secretaria Estadual de Saúde, totalizando 202 municípios participantes, do total de 293 municípios catarinenses. Como
resultado, verificou-se um número elevado de contratos do tipo temporário e prestação de serviços, em detrimento dos
contratos estáveis, do tipo estatutário e celetista. Os médicos apresentaram o maior número relativo de contratos
precários nos dois períodos analisados, sendo que no ano de 2005 este dado ultrapassa o valor de 60%. Por outro
lado, quando comparados os anos de 2002 e 2005, os cirurgiões dentistas e enfermeiros apresentaram diminuição da
porcentagem de contratos precários, respectivamente 47,5% e 46,7% no último período analisado. As três categorias
profissionais apresentaram crescimento do número relativo de contratos do tipo prestação de serviços no ano de 2005.
Como conclusão observou-se que o número de contratos instáveis apresentaram pequena diminuição no período
analisado, no entanto ainda ocorre a precarização dos vínculos trabalhistas nas equipes de Saúde da Família nos
municípios catarinenses, o que implica na necessidade de avaliação sistemática das condições de funcionamento e da
utilização de recursos humanos na estratégia Saúde da Família.
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Titulo:
    MANCHA DE BATOM

Resumo:
    Durante nossas reuniões de planejamento familiar, vimos a ne4cessidade de aboradr o tema de prevenção à
DST/AIDS de maneira que as pessoas identificassem-se mais com os personagens da vida real. Objetivo: Alcançar o
maior numero de pessoas sexualmente ativas, levar a informação de maneira diferenciadad da habitual, que
geralmente é feita através de palestras e folder explicativo. Metodologia: peça de teatro, com duração de
aproximadamente 20 minutos, baseada em material do Ministério da Saúde, encenada por ACS, que relata um dia na
vida de uma mulher, dona de casa, esposa, mãe dedicada de dois filhos adolescentes e que se vê traída pelo marido, e
que ao conversar com os filhos, descobre que estes já têm vida sexual ativa e são eles que lhe abrem os olhos para a
dura realidade das DSTs/AIDS, a qual ela se julgava protegida por ser uma mulher "séria", casada e com parceiro fixo.
Resultados: essa peça foi apresentada em todas as escolas da comunidade para pais e professores durante a semana
da saúde, para alunos do ensino médio e grupos de alfabetização de jovens e adultos no período noturno, em várias
escolas fora da nossa comunidade, em grupo de convivência para mulheres, em grupo de mulheres da pastoral da
criança e pastoral da mulher, em praça pública no centro da cidade pela passagem do dia internacional da mulher e no
encontrão de ESF para todos os ACS de Rio Grande. devido ao êxito de nosso trabalho tivemos a honra de ser
convidadas a apresentar a peça de teatro no Encontro Macro Regional Sul de 2007 em Porto Alegre, onde reuniram-se
as coordenações de DST/AIDS de RS, SC e PR, abrindo-se portas para apresentarmos nosso trabalho em outros
municípios. Considerações: a peça foi muito bem aceita nos lugares onde tivemos a oportunidade de apresentá-la, com
a participação ativa do público, pois o final é interativo. A equipe de ESF São João sente grande satisfação em realizar
este trabalho onde busca orientar, prevenir e interagir com o público. 
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Titulo:
    EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMO PROPOSTA DE MELHORIA DO PROCESSO DE TRABALHO NA
ESF 

Resumo:
    O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do
Amarante/RN ao implantar o programa de Educação Permanente em Saúde (EPS) para os profissionais da Estratégia
Saúde da Família (ESF), proporcionando atualizações e capacitações aos mesmos. Este projeto teve início no
município em 2002, antes mesmo da política de EPS ser instituída pelo Ministério da Saúde, e, já trazia em seu escopo
a estratégia interdisciplinar visando a melhoraria do processo de trabalho das equipes de saúde da família, a partir da
integração, discussão conjunta de problemas vivenciados no cotidiano e do trabalho em equipe, vislumbrando desse
modo, a construção do novo modelo de saúde centrado na família e na comunidade. Esse projeto foi construído
conjuntamente pela gestão e os profissionais das 17 equipes de saúde da família, incluindo a saúde bucal,
aproveitando seus potenciais técnico-científicos e trabalhando as diversas áreas temáticas. Desde a implantação das
Equipes de Saúde da Família no município o projeto de EPS era visto como necessário para a capacitação profissional,
partindo inicialmente de informações sobre a ESF, em direção ao intercâmbio da prática assistencial entre as equipes,
a fim de favorecer uma nova relação entre os profissionais de saúde e a comunidade, e que estes, conjuntamente,
pudessem analisar os avanços decorrentes da implantação da estratégia. Este projeto foi denominado de Projeto de
Qualificação Técnica, e se efetivou através da iniciativa da gestão com o apoio incondicional dos profissionais que
compunham as equipes, os quais selecionavam e abordavam os temas, mediante as necessidades vivenciadas no
cotidiano. Observou-se no decorrer do trabalho a participação efetiva destes profissionais em todas as atividades
propostas. A experiência de EPS vivida por São Gonçalo do Amarante aponta resultados extremamente positivos para
o funcionamento do sistema de saúde local, possibilitando melhorias no atendimento à população. Percebeu-se
também a criação de vínculos mais estreitos entre profissionais e usuários, a valorização e estímulo da participação
comunitária, e um maior conhecimento dos profissionais sobre as diretrizes do trabalho da ESF, bem como, o
compartilhamento de problemas e resoluções dos mesmos pelos grupos, o aprendizado com as experiências uns dos
outros. Esses resultados apontam para a consolidação da Estratégia Saúde da Família, de forma que todos os
profissionais tenham esta oportunidade e contribuam para um trabalho mais produtivo, racional e qualificado, que
resulte na melhor qualidade da atenção à saúde e conseqüentemente na melhoria da qualidade de vida da população.

PALAVRAS-CHAVES: Estratégia de Saúde da Família, Processo de trabalho, Qualificação Técnica.
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Titulo:
    TERAPIA COMUNITÁRIA COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Resumo:
    No presente trabalho são apresentados resultados da realização de rodas de Terapia Comunitária (TC) com agentes
comunitários de saúde (ACS), que ocorrem desde 2006, na ENSP/FIOCRUZ numa parceria com a Secretaria Municipal
de Saúde do Rio de Janeiro. Os ACS pertencem aos complexos do Alemão, Manguinhos e Maré, além de Vigário
Geral. A TC é uma técnica de trabalho com grupos que objetiva a partilha de experiências de vida e sabedorias,
identifica e reflete acerca de situações-problema, potencializa recursos individuais e coletivos, de modo a encontrar
caminhos para resolução dos problemas. A relevância deste trabalho se dá em virtude da inexistência de espaços que
acolham as questões colocadas pelos desafios enfrentados pelos ACS e a adequação da técnica a grupos numerosos.
A realização de rodas de TC semanais com ACS possibilitou a identificação de problemas até então invisíveis. Entre os
profissionais de saúde, os ACS são os que mais sofrem por morarem e trabalharem nessas áreas consideradas de
risco. Foram identificados múltiplos sofrimentos sobrepostos em suas falas, tais como: baixos salários, sensação de
instabilidade no trabalho, além das dificuldades enfrentadas nos serviços públicos de saúde. Os relatos apontam que
morar na comunidade auxilia no diagnóstico dos problemas de saúde locais, mas por outro lado aprofunda o
conhecimento da extrema pobreza e sujeição a violências. Seus discursos expressam frustração e impotência diante da
resolução dos problemas da população - de carências alimentares, materiais e emocionais - que em geral extrapolam o
âmbito de atuação dos serviços de saúde. Os ACS ressentem-se com a dificuldade de diálogo no interior das próprias
equipes, sentem sua segurança ameaçada por outros atores locais e institucionais e são requisitados para solução de
problemas nas escolas públicas locais como evasão escolar, maus-tratos contra crianças, entre outros. A expectativa
comunitária quanto ao papel dos ACS mostra-se maior do que suas possibilidades de ação e mesmo do que se propõe
a profissão. A TC com ACS potencializou o seu trabalho, proporcionou a criação de novas redes de apoio social e
promoveu modificações na relação dos ACS com a população, melhorando sua escuta. Uma dificuldade encontrada foi
a participação de ACS de locais mais distantes somado ao excesso de tarefas. A TC se mostrou valiosa para os ACS,
inclusive como técnica a ser incorporada à sua atuação junto às comunidades por seu caráter abrangente, cujos
resultados são inegáveis. Por ser um espaço de escuta, acolhimento e vínculo, sua replicabilidade é necessária e
requisitada pelos profissionais de saúde. Para tal, a FIOCRUZ formará profissionais da Estratégia de Saúde da Família
e a equipe pretende, assim, contribuir para uma formação profissional que melhor se adeqüe às condições de trabalho
enfrentadas por esses profissionais em diálogo com os formadores, a
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Titulo:
    PARTICIPAÇÃO POPULAR E O PRINCÍPIO BIOÉTICO DA AUTONOMIA

Resumo:
    As ESF apresentam dificuldades para conseguir a adesão da população aos seus projetos em virtude da baixa
freqüência nas reuniões e da dificuldade de comunicação entre profissionais e população. Este relato mostra a
importância do exercício do respeito, do compartilhamento de saberes e do estímulo à autonomia e a participação
popular nos processos decisórios das ESF. OBJETIVOS: Obter participação popular no combate ao mosquito da
dengue, diminuir o índice de infestação do mosquito e a notificação de casos de dengue na comunidade dos Pintos.
METODOLOGIA. Numa reunião da equipe, expusemos a situação epidemiológica da dengue na área. Tivemos então,
a idéia de fazermos em parceria com os líderes comunitários, uma reunião para a qual convidamos as líderanças
locais, os membros do Conselho Comunitário e algumas -pessoas-chave-.  Essas não eram necessariamente
lideranças, mas pessoas que usualmente criticavam o trabalho da equipe e eram também as que mais usufruíam dele,
freqüentando a UBS quase que diariamente. Agendamos a reunião para o período noturno, quando as pessoas
poderiam comparecer. Na reunião apresentamos não só a situação da dengue, mas também outros indicadores de
saúde e dados de produtividade como número de consultas, curativos e visitas domiciliares. Estes foram apresentados
em gráficos de barras, grandes e coloridos para facilitar a visualização e a compreensão. Surgiram comentários de
aprovação pela evolução dos indicadores, preocupação pelos que estavam desfavoráveis e dúvidas que foram
dirimidas pela equipe. Além de admiração pela quantidade de procedimentos realizados por mês na UBS.
RESULTADOS ALCANÇADOS: A partir da exposição destes indicadores, combinamos reuniões trimestrais onde era
exibida a evolução dos mesmos e compartilhadas as dificuldades que tínhamos.  Em contrapartida eles nos traziam as
reclamações dos usuários, cobravam explicações etc. Planejamos e realizamos ações contra o dengue em conjunto, o
Conselho passou a visitar as pessoas em busca de cooperação. O princípio bioético da autonomia indica que os
humanos são dotados de vontades e capazes de analisar o que é melhor para sua vida. Esta experiência mostrou que
não devemos nos portar como detentores de saberes, devemos ajudar no processo de construção da autonomia da
população reconhecendo que a mesma tem suas opiniões, prioridades e age de acordo com as mesmas.
Parafraseando Chauí, os sujeitos políticos só terão condições de intervir na vida social a partir do momento que têm
acesso à informação de qualidade sobre a realidade na qual está inserido. RECOMENDAÇÕES: A apresentação
didática e de fácil entendimento é uma forma de conseguir firmar uma parceria com a comunidade. Reconhecer que
esta população é capaz de participar do planejamento, execução e avaliação das ações de saúde voltadas para ela é
negar o autoritarismo com que nós costumamos agir.
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Titulo:
    PROGRAMA DE APOIO A PACIENTES ONCOLÓGICOS E FAMÍLIA

Resumo:
    Apesar dos avanços da medicina e das possibilidades de cura, o câncer resiste como uma das doenças mais
estigmatizadas. Há quem evite pronunciar seu nome e um número grande de pessoas que na dúvida, ignoram as
evidências e preferem não ir ao médico para confirmar o diagnóstico, o que resulta em prognóstico muito mais
desfavorável.  As equipes de saúde de nosso município entendendo que nosso trabalho na atenção básica não se
limita somente a essa esfera, e que deve estender-se em benefício da saúde de nosso usuário de forma mais
abrangente possível, estabelecemos uma nova linha procurando preencher a lacuna existente. Passamos a ver, a
sentir os portadores de câncer e suas famílias sob outra ótica, de forma horizontal no sistema: Prevenção - Diagnóstico
- Acompanhamento terapêutico e Reabilitação. Mais do que nunca se percebe a importância da necessidade de
humanizar, acolhendo, qualificando o atendimento, mobilizando a instituição, setorializando, e quando necessário
trazendo junto o Controle Social (Conselho Municipal de Saúde). Com isso estamos propiciando uma -vida de
qualidade- talvez mais importante, do que uma -quantidade de vida-. Foi com essa certeza que em agosto de 2003,
criamos o Programa de Apoio ao Paciente Oncológico e Família com o grupo de atendimento a pacientes oncológicos e
suas famílias. Atendimento individual e visitas domiciliares.  A equipe é intermultidisciplinar que é composta por
nutricionista, agente comunitário de saúde, psicólogo, médico e enfermeira. Objetivo promover informações
necessárias para ultrapassar com mais facilidade, as possíveis crises, mesmo de depressão que ocorrem nestes
casos. Disponibilizar conhecimentos e estratégias relacionados à doença. Mostrar que câncer não é sinônimo de morte,
procurando trazer as pessoas do passivo para a funcionalidade. Proporcionar troca de experiências. Esclarecer, sobre
direitos estabelecidos por lei, que podem facilitar a melhora das condições de vida dos pacientes. Trazer a família para
a roda de conversa, oferecendo a ela atendimento individual quando se fizer necessário. Reuniões quinzenais.
População alvo: Pacientes portadores de câncer e família. Pessoas que já tiveram a doença, mas que queiram vir ao
grupo para com suas experiências fortificá-lo. O grupo cresceu se assumiu e se fortaleceu a cada encontro, aprendeu a
compartilhar e a buscar solução de vida e não de morte. Registramos que alguns municípios visinhos, costumam nos
visitar para assistir nossas reuniões e somos convidados a ir nestas cidades, para explicar como se faz este trabalho.



Dizemos ser, um processo, uma estrada que estamos sempre cruzando e aprendendo a caminhar, fazendo inclusive
uma educação permanente em saúde com a própria equipe. Podemos dizer como equipe, que estamos exercendo e
exercitando o que realmente significa a palavra Respeito.
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Titulo:
    PLANO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (MG): UMA
ESTRATÉGIA PARA AMPLIAR

Resumo:
    Introdução: Dados do IBGE apontam o gasto com saúde em terceiro lugar dentre os gastos familiares e os
medicamentos representam 61% para famílias de baixa renda, no Brasil. Além disso, dados do SIOPS indicam um
gasto médio per capta de R$13,00 em municípios de até 20.000 hab. Apesar disso, indicadores da OMS apresentam,
para o país, acesso aos ME de 50-80%. Assim, apesar dos esforços dos gestores, a dificuldade de garantir
abastecimento regular de ME tem sido um dos pontos críticos das ações de saúde, o que pode ser explicado por
deficiências técnicas e gerenciais da Assistência Farmacêutica (AF). Portanto, esta experiência consiste numa proposta
de implantação de Farmácias Comunitárias Públicas em municípios de Minas Gerais, por meio de incentivo financeiro
estadual. Objetivo: Garantir acesso aos medicamentos organizando a AF para Atenção Primária, maximizando recursos
financeiros e aprimorando atividades técnico-gerenciais. Metodologia: Para propor a Rede Farmácia de Minas foram
definidas quatro modalidades de farmácia, tendo como parâmetros indicadores da OMS, número de equipes de PSF e 
média de prescrições diárias. Também foi desenvolvido o Sistema Integrado de Gestão da Assistência Farmacêutica
(SiGAF) que será utilizado em unidades da rede. Resultados: A proposta teve orçamento aprovado para construção de
600 farmácias até 2010. A mesma foi aprovada em CIB e publicada na RESOLUÇÃO SES Nº 1416, que prevê a
contemplação de 56 municípios com o incentivo financeiro para construção de farmácia em 2008. O incentivo financeiro
inclui recursos para construção da área física e aquisição de equipamentos, bem como complementação do salário do
farmacêutico responsável pela farmácia. Esta deverá ser construída em terreno próprio e ter área física de, no mínimo,
70 m2. É importante ressaltar que, para manter o incentivo, o município deverá assegurar atividades de gestão
estabelecidas em termo de compromisso como: viabilizar acesso ao elenco de medicamentos pactuado na
CIB-SUS/MG para atenção primária; garantir a contratação do profissional farmacêutico pelo serviço público municipal
para que este assuma, de forma progressiva, o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes em estreita
interação com as equipes de PSF, além de garantir a alimentação da base de dados do SiGAF, bem como do conjunto
de indicadores estabelecido. Lições aprendidas: A proposta da Rede Farmácia de Minas permitiu conhecer a realidade
da AF prestada nos municípios de Minas Gerais, além de possibilitar a formulação de uma estratégia voltada para
melhoria da qualidade dos serviços, focada no atendimento individual e coletivo por meio do acompanhamento
farmacoterapêutico integrado aos profissionais envolvidos na atenção à saúde. Recomendações: A proposta de
implementação de rede de farmácias públicas no SUS em Minas Gerais mostrou-se viável, podendo ser aplicada em
outros estados.
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Titulo:
    A GINCANA DO SORRISO SAUDÁVEL - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Resumo:
    A prevenção, a promoção e a educação são os pilares da saúde no município de Tijucas, Santa Catarina,
proporcionando aos cidadãos subsídios para que a saúde geral e bucal seja alcançada e mantida satisfatoriamente. O
município possui 26.344 habitantes e conta com 10 Equipes da Saúde da Família (ESF) e 9 Equipes de Saúde Bucal
(ESB) do Programa Saúde da Família. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência e gerar reflexões sobre as
práticas de educação em odontologia, bem como socializar os resultados obtidos. A Gincana do Sorriso Saudável foi
idealizada e promovida pela ESB em parceria com a ESF do bairro Universitário, no município de Tijucas, tendo como
público alvo as crianças da 1ª série à 4ª série do ensino fundamental da Escola Ondina Maria Dias. Como preparo
prévio dos alunos para a gincana foram realizados encontros com cada uma das turmas com o objetivo de educar e
motivar as crianças em saúde bucal, bem como entregar os kits de higiene bucal, além de orientar sobre as regras e
provas da gincana. Foram sete provas que fizeram os alunos refletirem sobre a saúde bucal: desfile apresentando o
nome e slogan da equipe; nome do mascote da gincana, justificando a escolha; prova de higiene bucal, onde 1
participante escolhido aleatoriamente para realizou a revelação de placa bacteriana; apresentação da paródia sobre
saúde bucal; confecção do maior número e mais criativo porta-escovas dentais produzidos com material reciclável;
prova dos amigos e inimigos dos dentes, na qual figuras diversas deveriam ser separadas em amigos e inimigos dos
dentes; e a prova de orientação de higiene bucal, com o auxílio de macro-modelo, escova dental e fio dental.
Ressaltando que durante a gincana esteve à disposição suco de frutas e maças para o lanche das crianças, com o
objetivo de enfatizar a alimentação saudável. Como premiação, a turma vencedora recebeu um passeio ao Colégio
Agrícola de Camboriú, instituição de ensino técnico federal, onde os alunos puderam entrar em contato com animais e
cultivos agrícolas, bem como vislumbrar uma nova perspectiva de estudo futuro. O evento foi realizado no ginásio de
esportes municipal e envolveu as 9 turmas da escola, totalizando 211 alunos, que estiveram envolvidos com as
atividades durante toda a semana que antecedeu a gincana. O evento se estendeu por toda a tarde e os alunos
participaram ativamente. O passeio de premiação foi realizado após 3 semanas, e ainda pode ser observada a
motivação das crianças que cantavam a paródia sobre saúde bucal no trajeto todo. Destaca-se que após um ano da
gincana as crianças participantes ainda possuíam o evento presente em suas memórias. Salienta-se que iniciativas que
promovam a educação em saúde bucal de forma lúdica e prazerosa à criança tendem a ser mais efetivas que ações
que simplesmente informam e orientam o certo e o errado, o bom e o ruim, o adequado e o insuficiente.

Observação:
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Titulo:
    : -DE PEITO E BOCA ABERTA- PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA

Resumo:
    Nas últimas décadas as mudanças na situação de saúde dos povos são justificadas pela urbanização acelerada, nos
novos modos de vida e mudanças nos padrões de consumo. Mundialmente, o câncer é responsável por 12% de todas
as causas de óbito. No Brasil, a incidência de câncer, como em todo o mundo, acompanha o envelhecimento
populacional proveniente do aumento da expectativa de vida. O câncer de boca no Brasil representa 2% de todas as
neoplasias malignas e se destaca pelo alto índice de morbidade e mortalidade e está relacionado às condições sociais.
Na etiologia do câncer de boca e de mama alguns fatores são comuns de risco tais como: o etilismo e o tabagismo. O
Projeto de Peito e Boca Aberta teve como objetivo orientar as mulheres acima de 40 anos, da região Noroeste de
Goiânia, a respeito da importância do auto-exame bucal para prevenir o câncer de boca. Durante a campanha -De
Peito Aberto- do Ministério da Saúde para prevenção do câncer de mama, desenvolvida pelo Hospital das Clínicas em
parceria com a Secretaria Municipal de Goiânia, nos dias 13 e 14 de setembro de 2007, no Cais Finsocial e UABSF Vila
Mutirão respectivamente, realizando educação em saúde bucal e o exame de boca nas mulheres que participaram
desta campanha. Um fluxo estratégico foi elaborado para a organização da demamda. O projeto contou com o apoio
dos Supervisores Distritais da região Noroeste (cirurgiões dentistas, enfermeiros, psicólogo, assistente social e
nutricionista) e foi executado pela Equipe de Saúde da Família composta de 11 (onze) cirurgiões-dentistas, 10 (dez)
técnicos de higiene dental e 11 (onze) auxiliares de consultório dental. Foram realizados 420 exames de boca, sendo
que 43 destes foram encaminhados ao Centro Goiano de Diagnóstico de Doenças da Boca da Universidade Federal de
Goiás e 03 para o Hospital Araújo Jorge. A maioria dos encaminhamentos se tratavam de lesões provocadas por
próteses mal adaptadas, nódulos ou lesões na base língua ou mucosa jugal.Este projeto possibilitou ampliar a
cobertura das ações de prevenção e educação em saúde para um grupo de mulheres com risco para o câncer de boca.
Bem como, facilitou o acesso desta população ao diagnóstico precoce para tumores  ou  lesões com potencial de
malignização passíveis de detecção através do exame de boca. 
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Titulo:
    ESTRATÉGIAS DE GESTÃO PARA RETENÇÃO DE MÉDICOS NA APS 

Resumo:
    Introdução: Belo Horizonte tem 508 ESF, 75% de cobertura. A rotatividade de médicos é desafio. Em mar/2007, 17%
das ESF estavam incompletas. Iniciado projeto para ampliar a retenção dos profissionais, chave para APS de
qualidade. Objetivos: identificar motivos de desligamento; definir estratégias de intervenção; monitorar resultados;
ampliar retenção de médicos. Metodologia: avaliação de literatura; análise da rotatividade fev/2002 a mar/2007;
definição de 32 CS instáveis; análise das condições destes CS considerando literatura e experiência. Elaborado plano
de ação cinco eixos: 1° Valorização da medicina de família e prática médica na APS; 2° Infra-estrutura; 3° Ação
intersetorial; 4° Gestão do Trabalho e 5°Gestão e ação gerencial, com propostas de intervenção por CS e cidade.
Processo partilhado pela gestão local, regional e central da SMS-BH; acompanhamento e apoio direto do prefeito.
Realizado monitoramento sistemático de intervenções e resultados, quinzenal na SMS-BH e mensal com prefeito.
Resultados: ações 1° Eixo: apoio a programas de residência MFC - formação de preceptores, ampliação n° de
residentes e CS com RM; qualificação de médicos das ESF - cursos presenciais é à distancia; divulgação de boas
práticas na APS para toda a rede; apoio à participação em eventos; apoio às organizações dos MSF - grupos de
estudos, eventos com participação de profissionais da SMSBH. 2° Eixo - revitalização de mobiliário; abastecimento
regular de insumos; adequações na estrutura física; intervenções no entorno das unidades; 3°Eixo - direcionados
projetos sociais e intersetoriais para essas áreas; 4° Eixo - concurso público para as ESF; nivelado salário de médicos
contratados ao de efetivos; criado adicional salarial para estas unidades; CS priorizados no dimensionamento da
equipe; desligamentos de médicos monitoramento e abordagem individual, buscando motivos e realocação na cidade;
5° Eixo: 5 CS com excesso de pop/ESF receberam mais ESF; monitorada gestão local e seleção de novos gestores sn;
implementados apoio em episódios de violências; oficinas para discutir normas de segurança, mediação de conflitos e
cultura de paz; mecanismos para apoio à organização processo trabalho. O conjunto das ações permitiu redução no n°
de ESF sem médicos, de 89 em abr/2007 para 23 em jan/2008. Lições aprendidas com a experiência: viabilidade do
uso das informações no subsidio a decisões e definição de prioridades; diversidade de fatores e relevância de
avaliação abrangente para a retenção de médicos; importância da intervenção de diversos atores e do apoio direto da
gestão municipal; necessidade do monitoramento sistemático. Recomendações: correto diagnóstico de motivos de
desligamento; adequação do plano de intervenções e uso do planejamento estratégico no acompanhamento foram
úteis para esse modelo de intervenção e devendo ser sempre utilizados
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Titulo:
    DIADEMA: DA MUNICIPALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL À ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Resumo:
    Introdução: Diadema está localizada na Grande São Paulo e tem 393577 hab. Em 1987 a política de saúde bucal
(SB) foi municipalizada. Diversas ferramentas foram usadas para reduzir a cárie nas crianças. O município
caracterizou-se como referência em SB por obter precocemente excelentes indicadores. Priorizava crianças e o
atendimento a outras faixas etárias não era expressivo. Em 2001, foi incluída a SB na equipe de saúde da família (SF).
Entre os anos de 2001 e 2005, o serviço sofreu uma desorganização. O diagnóstico da situação era pautado por perda
de RH, desigualdade na oferta, falta de acesso, irregularidade nas ações coletivas, necessidade de reforma e de troca
de equipamentos. Existia a necessidade de reestruturar do modelo de atenção, com profundas mudanças no sistema
de trabalho das unidades.
Objetivo: Reorganizar o processo de trabalho da equipe dando um novo conceito à SB, aumentar o acesso e diminuir a
exclusão.
Metodologia: O processo de reorganização foi feito em consonância com as Diretrizes da Política Nacional de SB e
como parte da reestruturação da atenção básica. O início do processo ocorreu, com sensibilização através de oficinas
de gestão. Como base para o planejamento, foi feito o dimensionamento de recursos humanos e equipamentos. Após
essa fase, houve um processo de discussão com as equipes de SB tendo como base a experiência da UBS Piraporinha
e de outros municípios.
Resultados alcançados: As mudanças ocorreram por um processo de construção coletiva. A reorganização das ações
coletivas foi um dos instrumentos de transição para a estratégia SF. Entre 2006 e 2008, a SB foi reestruturada com
reforma e ampliação das clínicas, troca de 95% dos equipamentos, contrato de manutenção, revisão das descrições
dos insumos, formação em SB para 361 ACS, curso de desenvolvimento profissional para as THD, atualização para
todos os profissionais e contratação de mais 66 funcionários. A melhoria das condições de trabalho embasou as
mudanças e a reorganização do processo de trabalho. São formados grupos, onde as pessoas recebem educação em
SB, são triadas e colocadas em tratamento com garantia de término em um mês. Os grupos considerados são: 0-14
anos, famílias, gestantes, recém nascidos, insulino-dependentes e trabalhadores. O número de equipes cadastradas
passou de 9 em 2006 para 29 em  03/2008, chegará à 47 em maio e 66 em julho. 
Lições aprendidas com a experiência: Dificuldade: sensibilizar o gestor quanto à necessidade de investimentos na área.
Facilidade: para incentivar o CD a aumentar carga horária para 40 h semanais foi criada a lei municipal que os gratifica
em 30% mediante metas alcançadas. 
Recomendações: A sensibilização dos profissionais, a valorização do histórico do município e o processo de
construção coletiva, levam à legitimação do serviço e maior envolvimento dos profissionais. 
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Titulo:
    O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DO CURRÍCULO DO CURSO DE ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO PARA AGENTES 

Resumo:
    Introdução: a organização curricular da formação técnica de ACS-CE tem como princípio o desenvolvimento de
competências. Adota-se o modelo de Currículo Integrado visto sua proximidade da concepção sócio-cultural
construtivista quando propõe articulação entre trabalho e ensino, prática e teoria, identificando os problemas e
hipóteses de solução contextualizadas ao meio no qual se desenvolve os processos de trabalho, bem como integra a
noção de competência como capacidade de ação diante de acontecimentos incorporando quatro dimensões do saber:
conhecer, ser, fazer e conviver.
Objetivos: identificar conhecimentos, habilidades e atitudes mobilizados pelos ACS em sua abordagem educativa para
promoção de comportamentos alimentares saudáveis. 
Metodologia: a partir da matriz da crítico-emancipatória foram utilizadas três estratégias para identificação das
competências necessárias para o enfrentamento de situações relacionadas à alimentação e nutrição vivenciadas no
trabalho dos 107 ACS de Tauá: a) Estudo de 105 relatos de situações problemas vivenciados pelos ACS; b) Grupo
focal com 14 ACS (1/ESF); c) Oficina de problematização com as enfermeiras e nutricionistas de Tauá; d) Referencial
Curricular do Ministério da Saúde para este curso. 
Resultados: foi dado um tratamento utilitário aos conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados à capacidade
efetiva de desempenho dos ACS em seu trabalho e identificadas as seguintes competências: a) Domínio de práticas
alimentares saudáveis para os diversos ciclos de vida e das práticas culturais ligadas à alimentação e produção de
alimentos; b) Domínio de uso e análise de instrumentos de monitoramento de segurança alimentar e nutricional; c)
Capacidade de planejar e realizar abordagem educativa na perspectiva da integralidade e do fortalecimento da rede
social para o monitoramento das famílias no tocante ao comportamento alimentar saudável e para ações coletivas de
segurança alimentar e nutricional. Visando o desenvolvimento dessas competências o currículo foi estruturado em dois
módulos com carga horária teórico-prática em sala de 80 h/a e 120h no trabalho.
Lições aprendidas: análise das situações vivenciadas pelos ACS e ações realizadas pelos(as) enfermeiros(as) das
equipes Saúde da Família evidenciou a necessidade de aprimoramento do monitoramento do processo de trabalho do
ACS.
Recomendações: construção de um currículo por competência implica em ter como lócus privilegiado da formação, os
espaços do serviço, da comunidade e o contexto de trabalho. Para que o desenvolvimento de competências faça
sentido é importante estarem ancoradas numa matriz epistemológica crítico emancipatória coerente com uma política



de educação permanente que inclua em suas estratégias de identificação de competência uma análise da situação de
trabalho situando a categoria profissional em um contexto social, histórico, cultural e político.
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Titulo:
    PRÓ-SAÚDE: INTEGRAÇÃO ESCOLA-SERVIÇO

Resumo:
    O Curso de Medicina da FURG/RS possuía um currículo centrado em disciplinas das diferentes áreas do
conhecimento; tendo em sua totalidade o professor como fonte pedagógica, sem a inserção do aluno na rede de saúde.
Nos anos 90 percebeu-se a necessidade de um currículo que atendesse aos aspectos de uma formação centrada na
atenção básica e próxima as solicitações da rede de saúde, com abordagens pedagógicas que permitam ao aluno
autonomia no processo de ensino-aprendizagem. Neste contexto, em 1998, a FURG realiza convênio com a SMS e
inicia o Internato em Saúde da Família. Metodologia: Em 1999 realiza-se o Colóquio Transdisciplinar de Reforma
Curricular resultando em documento Projetos Pedagógicos e Reforma Curricular, que destaca como componentes
inerentes à reforma: flexibilidade e transdisciplinaridade. Neste processo foi repensado o papel do professor. Com base
nesta filosofia, começa a ser implantada em 2000 a Reforma Curricular. Em 2001 inicia a Residência em Medicina da
Família e Comunidade. Os alunos do 1° ano participam na rede de saúde de atividades que proporcionam uma visão
dos determinantes biológicos e sociais do processo saúde-doença e dos sistemas e gestão da saúde. Em 2005 o Curso
passa a participar do Programa Nacional de Reorientação Profissional em Saúde - PRÓ-SAÚDE. Foi realizada uma
análise da situação do Curso para cada vetor e apresentado ações que levam a formar profissionais que atendam as
necessidades da comunidade bem como uma melhora da parceria com a rede e a capacitação dos profissionais desta.
Pactuou-se com a SMS a inclusão de 05 UBSF no processo e a participação de docentes e discentes nas atividades
rotineiras das equipes. Em 2007, dentro das propostas ao PRÓ-SAÚDE o Internato passa ser de 24 meses. A reforma
contempla as diretrizes curriculares do MEC. Objetivos: formar médicos aptos a agir à demanda da sociedade;
integração com a rede; conteúdos programáticos que espelhem as necessidades da comunidade; aluno na rede desde
as séries iniciais; Formar e capacitar profissionais para o SUS. Atualmente estão em atividades nas UBSF as
disciplinas: 1ªsérie: Relação Médica, Teoria Geral da Saúde, Concepção e Gestação; 2ªsérie: Semiologia; 3ªsérie:
Clínica da Criança e do Adolescente; Internato.  
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Titulo:
    CONDUTAS ASSISTÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZAM A CONSULTA PRÉ-NATAL NA ESF

Resumo:
    A atenção pré-natal ocorre com o propósito de garantir o bem-estar materno e fetal. Assim, espera-se que as
intercorrências surgidas neste período sejam resolvidas. Apesar do aumento no número de consultas pré-natais, ainda
observam-se deficiências na qualidade desta atenção. A sífilis na gestação deve ser diagnosticada e tratada na
assistência pré-natal. No entanto, em 75,8% dos casos notificados de sífilis congênita no Brasil, a gestante havia
realizado o acompanhamento pré-natal. Entre 1998 a junho de 2006, foram notificados e investigados no Brasil 36.615
casos de sífilis congênita em menores de um ano de idade. A ocorrência desta doença também é evidenciada na
região Trairi do Estado do Rio Grande do Norte. Assim, objetivamos identificar as condutas dos profissionais médicos e
enfermeiros que realizam a consulta pré-natal na Estratégia Saúde da Família da região Trairi diante uma gestante com
sífilis e correlacionar suas ações com as orientações do Ministério da Saúde. Para isto, nos guiamos pelos referenciais
teóricos de avaliação de Hartz e Donabedian. Estudo descritivo exploratório quantitativo, realizado nos nove municípios
da região Trairi do Estado do RN, com todos os profissionais, médicos (23) e enfermeiros (30) que realizam a consulta
pré-natal na ESF e responderam o questionário, durante o período de julho a setembro de 2007, os dados foram
analisados por freqüências absolutas e percentuais. O cancro duro foi o sinal mais citado pelos profissionais, seguido
pelas manchas roséolas. Todos eles solicitam o VDRL, entretanto, 79,3% o pedem no período adequado, ou seja na
primeira consulta e início do terceiro trimestre; o medicamento, a dose e o aprazamento é instituído adequadamente
por 56,6%; e o parceiro é tratado por 43,3%.  Durante o acompanhamento da gestante o VDRL é solicitado
mensalmente por 79,3%. Percebemos, nos relatos, uma deficiência na formação desses profissionais. Quanto maior a
complicação da fase da doença, maior a dificuldade de identificação e tratamento. Muitas chances de cura da gestante
e prevenção da sífilis congênita são perdidas, quando esses profissionais não dispõem de conhecimentos e atitudes
adequadas às normas do Ministério da Saúde. Houve municípios onde o enfermeiro era o único profissional que
realizava a consulta pré-natal na ESF, demonstrado a falta de articulação entre os profissionais de uma mesma equipe
e a incorporação de múltiplos saberes nesta atenção. Recomendamos que a formação desses profissionais da saúde
estejam voltadas para atenderam aos princípios do SUS. Também percebemos a necessidade de aumentar o número
de capacitações e treinamentos para estes recursos humanos, tanto no que diz respeito aos conhecimentos clínicos,
como na necessidade do trabalho em equipe; haja vista que a sífilis é uma doença de fácil diagnóstico e tratamento e
não é justificável a ocorrência da sífilis congênita nos recém-nascidos destas mulheres que freqüentam as consultas



pré-natais.
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Onde o trabalho foi realizado? GOIÁS

Titulo:
    DIAGNÓSTICO DAS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DAS REGIONAIS CENTRAL E
CENTRO-SUL DE GOIÁS

Resumo:
    Introdução: Este diagnóstico surgiu com a necessidade de estabelecer critérios para avaliar projetos de formação
dos profissionais de saúde para a educação permanente dos municípios jurisdicionados pelas Regionais Central e
Centro-Sul de Goiás. Conforme a Portaria 1996 de 20 de agosto de 2007, os Colegiados de Gestão Regional deverão
elaborar um Plano de Ação Regional, no que tange à educação na saúde, conforme os Termos de Compromisso e os
Planos de Saúde de seus municípios. Para isso as estas Regionais fizeram o primeiro diagnóstico para a identificação
dos problemas e necessidades de formação dos profissionais que trabalham nos municípios jurisdicionados. 
Objetivo: Diagnosticar as necessidades de educação permanente nos Municípios jurisdicionados às Regionais Central
e Centro-Sul.
Metodologia: Foram enviados questionários para que os secretários municipais de saúde e sua equipe respondessem
sobre as necessidades, prioridades e dificuldades em educação permanente.
Resultados: Dos 50 Municípios, 35 enviaram resposta (TR: 70%) e desses, 3 não priorizaram áreas (8,57%). As
dificuldades relatadas foram nas seguintes áreas: Imunização (45,71%); Atenção Básica (assistência) (34,29%);
Vigilância Sanitária (28,57%); Controle, Regulação e Auditoria (28,57%); Vigilância Epidemiológica (22,86%); Gestão
(17,14%) e Assistência Farmacêutica (8,57%). Foram destacados dentro da atenção básica: saúde da criança, idoso,
adolescente e mulher; hanseníase e tuberculose; curso básico da Estratégia Saúde da Família; humanização do
atendimento; cursos técnicos para: Auxiliar de Consultório Dentário, Técnico de Higiene Dental e Agente Comunitário
de Saúde entre outros.
Conclusões: Estes resultados estão subsidiando a elaboração do Plano Regional de Educação Permanente. E
nortearão a avaliação e a construção de novos dos projetos de educação permanente que atendam as necessidades
da região. Estes devem assim priorizar a atenção básica correspondente aos serviços já instalados nos municípios.
Este diagnóstico resultou na criação da Comissão de Integração de Ensino-Serviço (CIES), composto pelos
representantes dos: municípios, estado, Universidade Federal de Goiás, Escola de Saúde Pública - Centro de
Educação Profissional de Saúde, Núcleo de Estudo em Saúde Pública e Articulação Nacional de Movimentos e
Práticas de Educação Popular e Saúde (ANEPS). 

Observação:
    título original:Primeiro Diagnóstico das Necessidades de Educação Permanente dos Municípios Jurisdicionados das
Regionais Central e Centro-Sul de Goiás
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Titulo:
    TERAPIA COMUNITÁRIA - UMA POSSIBILIDADE DE REFLEXÃO E ENCONTRO COM ADOLESCENTES

Resumo:
    O Programa de Saúde da Família tem como premissas básicas a prevenção e a promoção à saúde, a Unidade de
Saúde Vila Espanhola está inserida em uma comunidade com alto índice de vulnerabilidade social e violência com
indicadores de saúde demonstrando a precariedade das condições de vida da comunidade.. Os adolescentes um grupo
categoricamente refratário às propostas de ações realizadas pela unidade de saúde, onde o diálogo tanto familiar,
quanto com os profissionais de saúde fica inviabilizado rotineiramente determinou a busca de uma forma de intervir
efetivamente nesta parcela da população acompanhada pela unidade. A terapia comunitária vem de encontro à
necessidade dos profissionais que atuam nesta comunidade como uma estratégia para o manejo do sofrimento e
angústias que assolam essa parcela da população Neste contexto, a terapia comunitária (TC) tem sido, desde 2005,
um instrumento de transformação por permitir a reflexão, facilitar a escuta e compreensão de si e do outro. O objetivo
foi utilizar a TC como uma estratégia de acolhimento dos adolescentes de uma escola de ensino médio do bairro
(Escola Humberto Dantas). A justificativa desta proposta seria a abertura de um canal de diálogo, pois o diálogo tanto
familiar, quanto com os profissionais de saúde era inviabilizado por falta de propostas que permitissem o encontro. O
método utilizado inicialmente foi oferecer a TC aos alunos da escola, pensávamos que teríamos dificuldade de
vinculação com o grupo e inclusive receio de não conseguir seguir os passos da TC. Com o desafio assumido e
compartilhado aos poucos conseguimos construir um espaço aconchegante de expressão onde a emoção pode ser
vivida por todos e as histórias tiveram lugar para serem contadas e revistas. Os temas mais escolhidos foram: morte,
luto e perdas afetivas, carência afetiva e medo do desconhecido. Desta forma, foi verificado que a TC abriu um
panorama nunca antes observado em nossa comunidade, os adolescentes começaram a formar redes solidárias e a se
identificar como grupo e criaram novas estratégias de diálogo e participação. As lições aprendidas com essa
experiência vêm validar o conteúdo da TC como um instrumento para a promoção da saúde na comunidade e
particularmente como um canal de diálogo entre os adolescentes, equipe de PSF, rede de apoio. A recomendação
seria a expansão da terapia comunitária para todas as equipes de PSF para ser um instrumento de apoio a
comunidade com a possibilidade de auxiliar as pessoas participantes a manejar seus sofrimentos, angustias e queixas,
além disso, há um favorecido reflexões sobre a dinâmica familiar nesse momento do ciclo vital.
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Onde o trabalho foi realizado? AREAL - RJ

Titulo:
    INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO REALIZADO PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM
AREAL, RJ

Resumo:
    Introdução: Diversos estudos mostram os benefícios do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida,
dentre estes estão o baixo custo, amenorréia materna pós-parto, menor probabilidade de obesidade, proteção contra
infecções, menor chance de apresentar alergia, promover o desenvolvimento adequados dos órgãos fonoarticulatórios,
além de intensificar o vínculo mãe e filho. A Área Técnica de Aleitamento Materno vem ao longo dos anos incentivando
o aleitamento materno através de diversas ações no Município de Areal. Este trabalho apresenta um relato de
experiência desenvolvido junto aos Agentes Comunitários de Saúde, durante o mês de agosto de 2007, em
comemoração a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Justificativa: Apesar de ser sistematicamente valorizado e
recomendado, o aleitamento materno exclusivo está distante de ser uma prática universal. O desmame precoce,
especialmente nos grupos menos favorecidos, assume características de importante problema de saúde pública.
Estudos brasileiros mostraram que a taxa de aleitamento materno exclusivo até os seis primeiros meses de vida
encontra-se sempre abaixo de 50%. Uma vez que os Agentes Comunitários de Saúde estão mais próximos às famílias
essa parceria é de grande importância, na divulgação de informações, motivação e apoio quando as dificuldades
surgem, visando o sucesso da amamentação e prevenir o declínio da amamentação. Objetivo: Incentivar o aleitamento
materno de forma lúdica, motivando gestantes, nutrizes e familiares, orientando-os sobre os inúmeros benefícios do
leite materno. Buscar parcerias com as Secretarias de Ação Social e Educação no desenvolvimento das ações.
Metodologia: Durante o mês de agosto de 2007, em comemoração a Semana Mundial de Aleitamento Materno, foi
realizado em parceria com os Agentes Comunitários de Saúde atividade de educação em saúde, atividade lúdica - peça
teatral, nas escolas das comunidades durante as reuniões do Programa Bolsa-Família e com gestantes e nutrizes nas
Unidades de Saúde da Família, onde temos 100% de cobertura da Estratégia de Saúde da Família. Também houve
distribuição de folderes educativos. 
Resultados: A atividade lúdica foi realizada em 9 escolas das comunidades e 4 Unidades de Saúde da Família.
Pesquisas realizadas nos anos interiores evidenciaram que ações como estas são capazes de melhorar a prevalência
de aleitamento materno exclusivo (AME). Em 2003, apenas 25,4% das crianças menores de 6 meses estavam em
AME, nas últimas 24 horas. Já a 2ª Pesquisa mostrou que 34,8% das crianças menores de 6 meses estavam em AME,
nas últimas 24 horas. A 2ª Pesquisa mostra que houve um aumento na prevalência de AME. Conclusão: Conclui-se que
é necessário dar continuidade ao trabalho de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno que vem sendo
desenvolvido no Município, como também implementar e intensificar novas ações. 



Observação:
    Recomendações: A presente experiência é de fácil replicação e de baixo custo, principalmente naqueles municípios
onde se tem a Pastoral da Criança atuante.
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Titulo:
    EPS: UMA MUDANÇA SILENCIOSA DAS PRACTICAS DE SAÚDE - CAMAÇARI-BA

Resumo:
    A Secretaria Municipal de Camaçari preocupada pelo predomínio de práticas de saúde que recriam os modelos
hegemônicos de assistência e de gestão de saúde, decidiu reorientar as ações do núcleo de Educação Permanente em
Saúde, que mesmo atuando desde 2005, tinha tido pouco impacto na mudança nesses modelos. 
Ao refletir sobre o seu processo de trabalho, em relação aos objetivos propostos, o grupo descobriu que suas ações,
até então, contribuíam com a reprodução do modelo tradicional de ensino-aprendizagem (Educação Continuada), na
medida em que, sua participação se limitava a dar apoio, fundamentalmente logístico, à realização de cursos, sem,
antes, discutir a pertinência ou não dos conteúdos selecionados nesses cursos, nem a forma como os mesmos eram
organizados e aplicados.  A reflexão do processo de trabalho levo ao grupo a identificar como problema principal: -a
excessiva valorização da educação continuada em detrimento das práticas de educação permanente, tanto pelo núcleo
de EPS quanto por uma parcela importante da Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari-, a partir dessa formulação
foi possível desenhar o plano de ação que visando a mudança de modelo de atenção e de gestão retomou a estratégia
da Educação Permanente em Saúde no Município. 
Objetivos: Desenvolver ações de educação permanente, visando mudanças do modelo de atenção e de gestão no
Sistema de Saúde do Município de Camaçari.
Metodologia: 
1.	Reflexão do processo de trabalho do núcleo de EPS 
2.	Formulação do problema
3.	Elaboração do plano de ação a través da técnica de arvore de problemas.
4.	Disseminação do conceito de EPS na secretaria
5.	Estruturação da rede de EPS.
a.	ESPAÇOS MACROS. Espaços do cotidiano dos serviços: reunião mensal da rede básica, reunião geral dos
departamentos Nesses espaços se discutem  conceitos e as diretrizes e expõem as experiências sistematizadas pelas
unidades de produção 
b.	ESPAÇOS MICROS  Unidades de produção de serviço fim e/ou de apoio: Reflexão do processo de trabalho através
do estudo de casos ou situação problema, se identificam necessidades de aprendizagem e finalmente se implementam
diversas formas de intervenção de ensino-aprendizagem. Algumas experiências são sistematizadas e socializadas nos



grupos maiores.   
Resultados Alcançados. Demandas ao núcleo na perspectiva da Educação permanente. Discussão com os setores
demandantes dos serviços sobre a seleção, organização e metodologia de implementação. Implementação do -estudo
de casos- por algumas equipes de saúde da família como forma de reflexão do processo de trabalho.
Identificação de novas formas de intervenção em saúde pelas ESF. Interesse pela aprendizagem.Troca de experiências
entre as ESF. Motivação para o debate do modelo de gestão. Lesões Aprendidas. Valorização dos trabalhadores
motiva o aparecimento de talentos, a reflexão sobre o processo de trabalho facilita a identificação de problemas antes
não visíveis, necessidade de formação de facilitadores do processo educativo (pedagogos em saúde), poucos
profissionais com perfil adequado para conduzir a EP. Investimento de baixo custo Recomendações. Garantir
condutores pedagógicos interativos (construtivista, problematizadora)  
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Onde o trabalho foi realizado? JOÃO PESSOA - PB

Titulo:
    GRUPO -POP-: ATUAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO POSTURAL FOCADO EM AÇÕES COLETIVAS
DE SAÚDE

Resumo:
    Desde os primórdios da profissão, a atuação do fisioterapeuta é entendida como assistência no nível de alta
complexidade; porém percebe-se que, quando inserido na Atenção Básica, possui papel fundamental no contexto das
ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e/ou agravos e educação em saúde. Acredita-se então, que a
sua atuação de forma interdisciplinar minimiza a procura dos usuários por atendimento nos níveis secundário e
terciário. É sob esta perspectiva que o Projeto de Extensão Fisioterapia na Comunidade, tendo a educação popular
como eixo norteador, atua nas três Unidades de Saúde da Família (USF) no bairro Grotão e na Unidade Maria de
Nazaré no bairro Funcionários III, todas na cidade de João Pessoa - PB. Dentre as atividades desenvolvidas, tem-se o
Grupo -POP- (Programa de Orientação Postural), com atuação desde Novembro de 2007, que é composto por
extensionistas, profissionais da saúde e moradores da comunidade, sob supervisão e orientação dos coordenadores do
Projeto. Este grupo tem por objetivos desenvolver ações globais de saúde e reabilitação de usuários com doenças e/ou
agravos de origem ortopédica encaminhados pelos profissionais da saúde e agentes comunitários. Os encontros são
realizados semanalmente, às sextas-feiras, das 10:00h às 11:00h  na Associação dos Moradores. A atividade é iniciada
com a apresentação das extensionistas e dos participantes da comunidade, seguida de uma conversa informal sobre
um tema previamente definido, pelos próprios participantes, na semana anterior ou no dia do encontro. A cada semana,
novos moradores ingressam no grupo e se unem para construção do mesmo. Dentre os assuntos já abordados estão à
osteoporose, diabetes, hipertensão arterial, saúde da mulher, problemas respiratórios e cuidados com posturas
inadequadas.  Em seguida tem-se a execução de alguns exercícios respiratórios, de alongamento e/ou relaxamento, os
quais são desenvolvidos com dinamismo, ao som de música. A vivência na construção de um vínculo dinâmico e
coletivo, entre a comunidade e a USF, proporciona a valorização do saber popular e firma a importância do papel do
fisioterapeuta na Atenção Básica. Devido à incompatibilidade de horário entre os integrantes do projeto e os
profissionais da USF, a prática de atividades do Grupo não tem sido realizada de forma conjunta em alguns momentos,
porém sempre há a preocupação com a troca de informações e idéias entre os mesmos. O apoio e a participação ativa
de todos os profissionais da USF favorecem a consolidação do grupo e o seu papel dentro da comunidade, como uma
atividade voltada a todos aqueles que se sintam convidados a conversar, discutir e exercitar o corpo e a mente. Esta
experiência demonstra o quanto é importante o trabalho da Fisioterapia neste nível de atenção e de como as atividades
coletivas têm sido cada vez mais enriquecedoras para a formação acadêmica.
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Titulo:
    ENCONTRO TEMÁTICO: VIOLÊNCIA E SAÚDE - O RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA.

Resumo:
    O trabalho de supervisão de 49 Equipes de Saúde da Família localizadas em comunidades com uma população de
baixa renda, alta vulnerabilidade social e violência na Área Programática 3.1(A.P.3.1) do Rio de Janeiro, exigiu do
Grupo de Apoio Técnico (GAT) e Saúde Mental a abordagem do tema com todos os 567 profissionais. O Encontro
Temático é uma experiência de debate coletivo e contribuiu para uma melhor percepção dos aspectos relacionados à
violência no território em 2007. Esta ferramenta estimula a construção de abordagens a partir do trabalho em equipe,
com o objetivo de potencializar os profissionais para a percepção, discussão e construção conjunta do manejo de
situações de violência. As atividades preliminares ao encontro foram oficinas mensais de leitura nas equipes, exposição
comentada de filme e resposta as duas questões: No seu território, em qual ciclo de vida (criança, adolescente, jovem,
adulto, idoso) a equipe reconhece mais fatores de risco para violência? Quais dificuldades e possibilidades que a
equipe encontra para trabalhar a violência neste ciclo de vida? No encontro houve a participação de dois profissionais
de cada equipe, sendo um deles o agente comunitário de saúde (acs), em oito grupos de trabalho. Nestes foi utilizado o
consolidado das respostas e dinâmica de estudo de casos para construção de projeto terapêutico. A finalização se deu
com a apresentação dos grupos.Identificou-se o adolescente/adulto jovem com mais fatores de risco. Os grupos
trabalharam as dificuldades e possibilidades relacionadas a este ciclo. Uma dificuldade relevante foi a acessibilidade do
jovem e adolescente ao serviço de saúde e o acesso da equipe de saúde da família a esse jovem. Evidenciaram-se
situações como: -código de silêncio- por ter sido observada a dificuldade especialmente pelo acs, em falar sobre
violência urbana já que reside nestas áreas de vulnerabilidade social e também é exposto a violência local.
Observou-se ainda o silencio das famílias em relação à violência domestica. A ausência da figura paterna e a presença
da mãe-chefe de família contribuem para a gravidade da situação identificada. O acs é uma referência em situações de
violência, sendo procurado pelas famílias, o que vem confirmar a importância de sua participação na construção dos
projetos terapêuticos e atuação no manejo dos casos. Os profissionais buscam encontrar uma coexistência pacífica
com os fatores geradores de violência que permitam a continuidade do trabalho sem paralisar diante de tais agravos.
Estas possibilidades discutidas e construídas de forma conjunta no encontro e continuadas em reuniões regulares das
equipes com a comunidade, com as famílias e escolas, apresentam-se como uma ferramenta imprescindível para
manejo e parcerias na abordagem à violência. Houve a circulação da palavra pelos integrantes dos grupos,
apresentação de situações de violência e a construção coletiva de propostas de enfrentamento dos problemas. 



Observação:
    Os depoimentos ao final do encontro, confirmaram a eficácia da metodologia e tema escolhido: abordagem
estimulante e motivadora, dinâmico, informativo, interativo, muito proveitoso. Valorizou-se a importância dos espaços
coletivos e democráticos de discussão. O trabalho de temas complexos através de uma metodologia diversificada
porém com um elo central, o tema, demonstrou ser eficaz para envolver um grande numero de profissionais
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Titulo:
    REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL DE FLORIANÓPOLIS, BASEADO NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA

Resumo:
    Introdução: Desde a criação do Sistema Único de Saúde, o Município de Florianópolis tem caminhado no sentido de
implementação de um conjunto de medidas educativas, preventivas, assistenciais e de reabilitação, visando a garantir
os direitos dos portadores de transtornos mentais. A partir de 2006, diante das recomendações do Ministério da Saúde
que caracteriza a atenção primária como o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde e coordenador
do cuidado, iniciou-se um processo de reestruturação da rede de saúde mental.
Objetivos: Descrever o processo de reorganização da rede de atenção em saúde mental no município de Florianópolis,
contribuindo para a sustentação da atenção primária como política de organização das redes de atenção à saúde.
Metodologia: Descrição da experiência de reestruturação da rede de saúde mental do município de Florianópolis, desde
o processo de planejamento até a legitimação.
Resultados alcançados: O processo descrito propiciou maior conhecimento da realidade dos serviços e uma
aproximação entre eles. Reorganizou do modelo assistencial passando a atenção primária a ser a porta de entrada
prioritária do sistema e coordenador do cuidado. Esse arranjo institucional favoreceu a organização do fluxo, uma
articulação entre os diversos serviços, otimizando os recursos existentes e propiciando uma maior integralidade de
ações. Conforme esse modelo tem sido consolidado, tem ocorrido uma ampliação do número de profissionais de saúde
mental e está em planejamento a criação de mais um CAPSad e de um Centro de Atenção Psicossocial para Pessoas
em Situação de Violência. 
A implantação de grupos operativos junto às equipes dos centros de saúde intervém na realidade, promovendo
integração entre os membros, aumentando a capacidade de enfrentamento das dificuldades. Favorece a promoção de
melhores relações interpessoais, atuação na prevenção de transtornos mentais decorrentes do estresse no trabalho,
identificação de transtornos mentais nos membros da equipe e encaminhamento adequado. 
Houve uma ampliação da lista de psicofármacos disponível na SMS e a criação de mecanismos que propiciam a
racionalização de seu uso. 
O Protocolo de Atenção em Saúde Mental oficializou as práticas adotadas e tem sido um guia que instrumentaliza
tecnicamente os profissionais da rede. Ele estabelece políticas de assistência que buscam um acesso mais eqüitativo
aos recursos existentes, ampliando o alcance das ações de saúde dirigidas à parcela da população portadora de
sofrimento psíquico. Sob um olhar ampliado o Protocolo passa a definir a política de saúde mental adotada pela
Secretaria Municipal de Saúde. A partir do processo de criação desse instrumento, passou a existir uma articulação



maior entre os serviços, tanto desta secretaria como de outras instituições.
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Titulo:
    A REPERCUSSÃO DO CURSO TÉCNICO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE
SANTA RITA     

Resumo:
     INTRODUÇÃO: A Unidade Básica de Saúde -UBS Santa Rita está situada no bairro Santa Rita, que se localiza na
parte alta da região leste de Juiz de Fora - MG, possui aproximadamente 5.200 habitantes e conta com12 ACS. A UBS
trabalha com a Estratégia de Saúde da Família e Residência em Saúde da Família (Médica, Enfermagem e Serviço
Social) desde setembro de 2002, sendo que os ACS ingressaram na equipe em 2003. Assim que foram contratados
estes profissionais passaram por um treinamento inicial organizado pelo município e posteriormente alguns cursos de
capacitação esporádicos do município, SES, MS e outros organizados pela equipe da unidade. Porém, as dificuldades
na prática permaneciam. O perfil esperado para o ACS (segundo MS) é de um profissional oriundo da comunidade,
capaz de desenvolver ações em equipe e individuais de promoção à saúde e prevenção de agravos, de acordo com a
necessidade da comunidade. Portanto, além de suas funções técnicas, exige-se a capacidade de ações
contextualizadas, humanizadas e pautadas na ética. OBJETIVO: Relatar a mudança de comportamento na prática do
ACS em relação à equipe e comunidade. METODOLOGIA: Em junho de 2007, foi iniciado o módulo I do Curso Técnico
para ACS em Juiz de Fora, coordenado pela ESPMG (Escola de Saúde Pública de MG). O questionamento era se
haveria mudança no perfil desses profissionais. O curso foi dividido em fases de concentração e dispersão. A primeira
foi coordenada por dois profissionais da rede e conduzida segundo a metodologia da problematização. A segunda foi
orientada pelos profissionais da UBS quando então o conteúdo da concentração era trabalhado com os ACS.
Novamente, no período de concentração, essas atividades eram consolidadas e novas atividades eram desenvolvidas
e levadas para a dispersão. Houve o respaldo da equipe de SF que participou ativamente das atividades propostas
pelos ACS. RESULTADOS: Observarmos por parte dos ACS, uma maior satisfação pela valorização do seu papel na
ESF; compreensão da amplitude do seu trabalho; melhoria do vínculo com as ESF; mudanças significativas de
comportamento com conhecimento e aprofundamento nas relações do trabalho, pautadas agora em positivas éticas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A educação em serviço ainda é um desafio, assim como desenvolver ações que atendam
às necessidades dos profissionais, das equipes e da população. A mudança de comportamento do ACS traz um grande
impacto no processo de trabalho da equipe, na auto-estima desses profissionais e na melhoria da qualidade da
assistência à população.
 

Observação:



     Os ACS têm percebido de maneira mais crítica o espaço em que atuam, deixando em evidência a importancia da
educação permanente para todos os profissionais de saúde.
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Titulo:
    AVALIAÇÃO PARA MELHORIA DA QUALIDADE (AMQ): ESTUDO PILOTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO NO ESTADO
DE SÃO PAULO

Resumo:
    A expansão acentuada da Estratégia Saúde da Família redefiniu sua importância enquanto reorganizadora da
Atenção Básica (AB) e colocou no centro da discussão questões relacionadas à qualificação das equipes e à
resolubilidade deste modelo de atenção. Para responder a esse desafio, o Ministério da Saúde elaborou a proposta de
Avaliação para Melhoria da Qualidade - Qualificação da Estratégia Saúde da Família (AMQ). A proposta  adota como
método a auto-avaliação, na qual gestores municipais devem aderir de maneira voluntária e participativa. Procurando
facilitar o cumprimento do papel de co-gestão do nível estadual no processo de implantação da AMQ no estado de São
Paulo, o Instituto de Saúde - SES/SP desenvolveu um projeto cujo objetivo foi avaliar o processo de aplicação e os
recursos metodológicos da AMQ, com o propósito de determinar sua pertinência à realidade da Atenção Básica no
contexto paulista e, ainda, identificar qualitativamente o quanto a proposta pode ser incorporada à gestão dos serviços.
O projeto foi desenvolvido em parceria com a Coordenação Estadual da AB. A Região de Registro foi escolhida para o
projeto piloto, pois 100% dos seus 15 municípios implantaram a ESF, com coberturas populacionais variando de 31,6%
a 100%. Foram desenvolvidas as seguintes etapas: avaliação da oficina I (para capacitação dos multiplicadores da
AMQ); avaliação da oficina II (para capacitação de equipes municipais); avaliação da adesão dos municípios; avaliação
da AMQ junto aos gestores, coordenadores e equipes considerando seu grau de interesse; compreensão da proposta e
participação no processo. Para captar as impressões dos diferentes atores envolvidos adotou-se a técnica de grupos
focais, realizados com secretários municipais de saúde (G1), coordenadores da Atenção Básica (G2), coordenadores
de equipes (G3) e membros das ESF (G4), mediante a aplicação de um roteiro previamente elaborado. Os grupos
focais foram gravados e transcritos para posterior análise temática de conteúdo. Na oficina I, a metodologia foi
considerada adequada para 67% dos participantes e o conteúdo para 85%; 87% consideraram a proposta aplicável;
com modificações realizadas a partir desta avaliação, na oficina II 100% consideraram a metodologia e conteúdos
adequados e 96% consideram a proposta aplicável. Dos 15 municípios, 7 conseguiram realizar todas as etapas
avaliativas em um período de seis meses. Os principais pontos positivos da AMQ levantados nos grupos focais foram:
auto-avaliação, processo participativo e caráter não punitivo. Os materiais foram bem avaliados em relação à clareza e
adequação dos padrões de qualidade adotados. Algumas dificuldades foram levantadas no tocante ao manejo do
sistema informatizado e à utilização da proposta em UBS que não contam com a ESF. De forma geral, houve grande
receptividade para a implantação da AMQ na região estudada.



Observação:
    Optou-se por assinalar que o estudo foi desenvolvido em todo o Estado pois, embora seja um piloto desenvolvido em
uma Região do Estado de São Paulo, seus resultados têm potencial para influenciar a implantação da AMQ em todo o
Estado.
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Titulo:
    GASTOS COM MEDICAMENTOS E FORNECIMENTO GRATUITO PELO SUS EM POPULAÇÃO COBERTA PELO
PSF

Resumo:
    No Brasil, os gastos com saúde representam o quarto maior grupo de dispêndios familiares, destacando-se os
gastos com medicamentos, especialmente entre as parcelas mais pobres da população. Sabe-se que cerca de 40%
dos gastos com saúde referem-se a medicamentos. Esta proporção é alarmante, especialmente se levarmos em conta
que o Sistema Único de Saúde (SUS) prevê um custeio dos gastos com medicamentos pelo setor público. Uma vez
que os medicamentos são os recursos terapêuticos mais utilizados e seu uso adequado é altamente custo-efetivo, é
importante estimar o quanto a população está gastando ou se beneficiando do SUS na aquisição de seus tratamentos.
Este estudo teve por objetivo Investigar, nos diferentes níveis socioeconômicos os valores gastos com medicamentos,
o gasto total com saúde e os valores correspondentes aos medicamentos fornecidos pelo SUS. Realizou-se um estudo
transversal de base populacional com uma amostra representativa de áreas cobertas pelo Programa Saúde da Família
(PSF) na cidade de Porto Alegre, RS, no período de julho a setembro de 2003. A utilização de medicamentos foi
avaliada nos 15 dias anteriores à entrevista. Para a elaboração da estimativa do valor de compra de cada
medicamento, foram utilizadas tabelas de preços e listas de fornecedores de julho a setembro de 2003. As variáveis de
valores mensais gastos e correspondentes ao recebimento gratuito pelo SUS foram calculadas multiplicando-se os
valores atribuídos aos medicamentos utilizados pela quantidade do medicamento comprada ou recebida gratuitamente
nos últimos 30 dias. Foram analisados 859 domicílios onde residiam 2988 indivíduos. A média de idade dos indivíduos
estudados foi de 27,64 anos (DP 19,68); sendo a maioria do sexo feminino (n=1586; 53,08%). As perdas e recusas
totalizaram 4,4%. O valor médio de gastos familiares com saúde foi de R$53,87 (DP 129,02), sendo que os valores
foram crescentes à medida que aumentava o nível socioeconômico. Este valor é inferior ao encontrado na Pesquisa
Mundial de Saúde no Brasil (2003), em que o gasto médio mensal com saúde foi de, aproximadamente, R$ 143,00. O
valor inferior de gastos com saúde da amostra estudada, quando comparado a dados nacionais, pode indicar que esta
população possui um melhor acesso a serviços e produtos de saúde de forma gratuita. Para gastos com
medicamentos, observa-se a mesma tendência de aumento de gastos à medida que o nível socioeconômico eleva-se.
O valor médio gasto com medicamentos foi de R$13,12 (DP 23,90), sendo que os mais ricos gastaram 8 vezes mais
com medicamentos do que os mais pobres. Este dado é superior ao descrito por Andrade e colaboradores (2006) e
pela Pesquisa Mundial de Saúde no Brasil (2003) que descrevem que as famílias mais ricas brasileiras gastaram em
média 3,10 e 3,88 vezes mais com medicamentos do que as mais pobres, respectivamente. 
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Titulo:
    O PAPEL DO GRUPO DE APOIO TÉCNICO NA CONSTRUÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES LOCAIS DE
SAÚDE

Resumo:
    INTRODUÇÃO:No encontro do profissional da ESF e usuário há um mundo próprio, complexo, dinâmico, subjetivo
que envolve a produção do cuidado, que precisa ser descoberto, observado, pesquisado, para ser
compreendido.Faz-se necessário o diálogo para aproximação dos saberes e práticas que norteiam a vida dessas
pessoas e grupos, as trocas das experiências vivenciadas explicam os seus modos de agir e reagir. Essa contínua
aproximação gera confiança, vínculo, cumplicidade e aumenta a compreensão do problema de forma
contextualizada.Dificuldades, forças e interesses que mantêm de alguma forma esta situação são reveladas à medida
que há maior participação de moradores,Instituições e ONGS e da mesma forma se dará a formulação de estratégias
para enfrentamento com responsabilização dos atores para solucionar ou minimizar o problema.Desenvolver fóruns de
participação popular tem sido um grande desafio. O Grupo de Apoio Técnico-GAT, da área programática 3.1, do
Município do Rio de Janeiro tem acompanhado as equipes nessas atividades, incentivando e assessorando na criação
de métodos e ferramentas de gestão participativa.OBJETIVO:Criar espaços favoráveis à socialização do pensar
coletivo e da co-responsabilização na identificação e busca de alternativas para a resolução de
problemas.METODOLOGIA:A partir de informações resultantes das atividades dos profissionais, sistema de informação
e coleta nos fóruns de debates, identifica-se situações/ problemas que estão fora da  governabilidade do setor saúde
isoladamente. Busca-se parcerias dentro e fora da comunidade envolvendo, moradores, sociedade civil organizada e
entidades do poder público que socializam as informações e traçam um plano conjunto de atuação, acompanhamento e
avaliação , de forma responsável e resolutiva.Com a escuta, a troca e a reflexão sobre as vivências, dificuldades e
conquistas desses atores está se construindo novos saberes que passam a ter significado comum. Mensalmente são
realizadas fóruns na comunidade para o desenvolvimento e avaliação das atividades. RESULTADOS ALCANÇADOS:A
troca de saberes a partir da participação e a apropriação do usuário no entendimento do sistema de saúde muito
contribui para a organização do território, tem favorecido a compreensão do papel de cada ator no processo de
co-responsabilização.LIÇÕES APRENDIDAS COM TRABALHO:As propostas surgidas e assumidas, as resistências e
alianças encontradas, os modos de agir e reagir manifestados são matéria-prima para estudo/ reflexão da equipe e dos
parceiros. Tudo isso auxilia e estimula a capacidade e sensibilidade de compreender o que, como, com quem, para
que, e para quem estamos trabalhando. A missão de todos neste lugar.RECOMENDAÇÕES:O caminho para
construção de uma gestão participativa começa com mudanças na prática, incorporadas a partir de novos conceitos e
atitudes.   



Observação:
    Palavras Chaves: Gestão Participativa e Estratégia Saúde da Família
Contato: carlalabreu@ig.com.br
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Titulo:
    PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL: SUSTENTABILIDADE NAS AÇÕES DE
SAÚDE DA MULHER

Resumo:
    O Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS) orienta a estruturação das atividades de
Educação em Saúde a serem adotadas pelas Equipes de Saúde da Família, visando operacionalizar as ações de
prevenção e controle de doenças e agravos à saúde da população. As práticas de Atenção à Saúde da Mulher
englobam a necessidade da implantação de um programa de educação continuada com ênfase na prevenção de
doenças e promoção de hábitos saudáveis, buscando a participação das mulheres e a formação de consciência critica
a respeito de seus problemas de saúde. O presente estudo teve como objetivo elaborar um PESMS voltado para
Atenção à Saúde da Mulher, com o intuito de nortear as atividades a serem desenvolvidas pela Equipe de Saúde da
Família e de estimular a participação desta parcela da comunidade em atividades educativas voltadas para a
prevenção e detecção precoce de doenças, estimulando a busca de soluções coletivas para os problemas vivenciados.
A experiência foi realizada na Casa de Apoio Monte Castelo, município de Parnamirim-RN, onde atua uma Equipe de
Saúde da Família que durante uma semana realizou atividades voltadas para a mulher, como palestras abordando
diversos temas relativos a saúde da mulher, distribuição de métodos contraceptivos, coleta de exames Papanicolau,
realização de exame clínico das mamas, além de consultas médicas e de enfermagem, com a participação de 201
mulheres da comunidade. Os resultados alcançados foram satisfatórios, já que promovemos o aumento do
conhecimento das mulheres acerca dos temas relacionados à sua saúde, o aumento da adesão ao exame Papanicolau
e ao auto-exame das mamas, o conhecimento e aumento da adesão ao uso do condom feminino e conscientização
sobre a importância do uso do preservativo em todas as relações sexuais e também a identificação precoce de
alterações das mamas. Diante desses resultados fica clara a relevância da educação em saúde e da mobilização social
na promoção da qualidade de vida da população, sendo o PESMS um instrumento que dá sustentabilidade as
atividades desenvolvidas pela Equipe de Saúde da Família, devendo este ser aplicado a todas as ações de saúde da
Estratégia Saúde da Família. 
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Titulo:
    ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: A EXPERIÊNCIA DE GOIÂNIA

Resumo:
    Com a finalidade de garantir a necessária segurança, eficácia, qualidade, uso racional dos medicamentos e o acesso
da população aqueles considerados essenciais foi publicada, em 1998, a Política Nacional de Medicamentos.
Buscando atender a esses pressupostos, a Divisão de Assistência Farmacêutica de Goiânia e a Faculdade de
Farmácia da UFG elaboraram e implantaram projeto de extensão universitária que propõe a inserção do farmacêutico
na atenção básica à saúde, mais precisamente, na Estratégia Saúde da Família, com o propósito de desenvolver e
avaliar estratégias de assistência farmacêutica mais eficientes, tanto nos aspectos econômicos, quanto clínicos e na
qualidade de vida dos usuários do SUS. O projeto piloto está sendo desenvolvido desde janeiro de 2007 em quatro
Unidades de Saúde da Família (USF) do Distrito Sanitário Norte, em Goiânia, Goiás. Encontros foram realizados para
sensibilização e apresentação do projeto às respectivas unidades e a equipe de farmacêuticos local foi treinada para o
exercício da atenção farmacêutica. Foram selecionados para esta primeira etapa pacientes portadores de HAS. Em 12
meses de desenvolvimento do projeto, 50 pacientes (70% femininos), com idade média de 50 anos foram assistidos.
Entre esses, 40 (80%) apresentavam mais de uma enfermidade associada e 46 (92%) faziam o uso de 2 ou mais
fármacos, simultaneamente prescritos. Foram detectados 154 Problemas Relacionados de Medicamentos (PRM), com
incidência de 3,1 PRM por paciente. O PRM mais freqüente foi a falta de efetividade na terapêutica (49%), sendo
26,3% desses devido à falta de adesão ao tratamento. Conclui-se que a problemática envolvida na assistência à saúde
devido à falta de eficiência da farmacoterapia assume dimensões importantes. Atenção Farmacêutica como estratégia
de Assistência Farmacêutica pode ser uma alternativa eficaz para se obter melhores resultados clínicos, econômicos e,
por conseqüência, na qualidade de vida dos usuários do SUS. 

Observação:
    Trabalho realizado pela Universidade Federal de Goiás (Faculdade de Farmácia) em parceria com Secretaria
Municipal de Saúde de Goiânia (Coordenação da Estratégia Saúde da Família e Divisão de Assistência Farmacêutica)
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Titulo:
    VER-SUS DOCENTE: VIVÊNCIA E ESTÁGIO NA REALIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA
DOCENTES DA UFG

Resumo:
    A reorientação da formação na perspectiva das Diretrizes Curriculares Nacionais do MEC constitui um desafio na
contemporaneidade. Um elemento crítico para as mudanças na formação de graduação, pós-graduação e para a
implementação da educação permanente é a superação das concepções tradicionais de educação e a constituição de
uma massa crítica de professores universitários e de profissionais de serviços capazes de levar adiante práticas
inovadoras e ativas nesse terreno. Nesse contexto e integrando o Pró-Saúde, as Faculdades de Enfermagem,
Odontologia e Medicina da UFG estabeleceram parceria com a SMS&#8725;Goiânia e SES&#8725;GO, visando à
criação de uma agenda orientada à formação para o SUS. Nesta, o VER-SUS é uma das ações propostas para ampliar
a duração e diversificar a prática educacional dos estudantes da UFG no âmbito do SUS, considerando seus princípios,
diretrizes e cenários de práticas do SUS além dos interesses e necessidades dos diferentes cursos da área da saúde.
Para isso organizamos grupos de docentes para vivência no SUS (20h), estando estes sempre acompanhados por
tutores da SMS&#8725;SES. A estruturação do estágio foi baseada na teoria da problematização onde as turmas foram
divididas nos grupos -estimativa rápida- e -estudo de caso-. Em 2007, foram trabalhados 2 grupos com total de 23
docentes da área da saúde. Estes percorreram no período de 2 semanas as diversas instâncias da SMS&#8725;SES,
com momento final de concentração no qual se avaliavou a realização do mesmo. Foram aplicados questionários
avaliativos pré e pós-vivência. Nestes foram observados os seguintes relatos: a experiência estimulou, fortaleceu a
aproximação teórico-prática ao SUS e proporcionou vivência do trabalho em equipe e das dificuldades da integração
ensino&#8725;serviço. Segundos os docentes, professores e alunos foram os principais beneficiados. A principal
novidade levantada pelo grupo foi o conhecimento teórico-prático do SUS. Foi solicitada uma maior carga horária pelos
participantes. A maioria dos professores identificou novos cenários de práticas de docência junto ao SUS. Observamos
que a sensibilização de docentes para práticas junto ao SUS é extremamente necessária para que as diretrizes
curriculares sejam alcançadas. 

Observação:
    Trabalho realizado pela Universidade Federal de Goiás como atividade do Programa de Reorientação da Formação
do Profissional de Saúde (Pró-Saúde) em parceria com a Secretria Municipal de Saúde de Goiânia e Secretaria de
Estado da Saúde de Goiás
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Onde o trabalho foi realizado? BURITI DO TOCANTINS - TO

Titulo:
    PROJETO SORRINDO PARA O FUTURO

Resumo:
    O índice de CPOd (Dentes Cariados Perdidos e Obturados) em 2003 no município de Buriti do Tocantins era de
4,56, considerado alto em relação á média brasileira e aos padrões da OMS - (Organização Mundial de Saúde), desde
2004 tentamos viabilizar uma forma eficaz de abordagem na população de 5 a 14 anos pois observávamos que o
trabalho preventivo estava sendo realizado  pois todas as crianças da rede municipal tinham escovas e creme dental
para uso após a merenda assim como orientações a respeito da higienização e alimentação, a Equipe de Saúde Bucal
(ESB) realizava visitas periódicas às escolas para escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor e os
agendamentos para atendimento ambulatorial realizados, além de atividades educativas relativas à saúde bucal. Ainda
assim percebemos que faltava uma estratégia eficaz para o enfrentamento da cárie e da perda prematura de dentes.
Optamos por realizar um projeto piloto em uma escola que oferecesse uma infra-instrutora mínima e tivesse um grande
número de crianças matriculadas e com debilitada saúde bucal, a escolhida foi a Escola Estadual Presidente Tancredo
de Almeida Neves onde o número de aluno gira em torno de 500 alunos (matutino e vespertino) dos quais estão
distribuídos entre o 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, Ensino Especial e Acelera Brasil. 
Diante desta realidade, nos propomos à realização de algo inovador em nosso Estado e talvez no Brasil, pois através
do uso da intersetorialidade entre os setores da Saúde, Educação e Comunidade (pais de alunos) e de práticas
pedagógicas construímos um trabalho de Promoção/Prevenção/Tratamento pautado no respeito aos saberes diversos
e reconstrução de novos saberes em saúde, neste caso bucal.
Os objetivos deste estudo são: (1) Realizar o diagnóstico bucal com gradação de gravidade (ou risco) e posterior
tratamento odontológico; (2) Diminuir a incidência da cárie dentária nas crianças e adolescentes da comunidade; (3)
Formar multiplicadores (professores, pais e alunos) no quesito educação em saúde bucal, (4 Promover melhoria na
condição bucal dos alunos e famílias envolvidas, (5)Incentivar o hábito da higienização bucal na escola bem como na
residência dos alunos, (6) Utilizar técnicas pedagógicas que despertem o lado lúdico relacionado à saúde bucal; (7)
Incentivar os professores à pesquisa científica e produção de material didático relacionado ao tema; (8) Estimular a
utilização do tema saúde bucal como tema transversal na grade curricular da escola; (9) Construir um escovódromo
com no mínimo 12 torneiras.Tivemos como alguns resultados alcançados: (1) Maior envolvimento dos pais nas
questões relacionadas à saúde dos filhos, especialmente a bucal; (2) Diminuição da incidência de cárie; (3)
Atendimento curativo de 335 crianças; (4) Construção de um Escovódromo com 18 torneiras; (5) realização da I feira e
gincana municipal de saúde bucal, etc...

Observação:



    Acreditamos no conceito da indissociabilidade entre teoria e prática proposta por Marx, chamada de práxis, essa
atitude (teórico-prática) humana tem o poder de transformar o mundo em nossa volta.  Usando este conceito e aliando
aos de Paulo Freire, buscamos verdadeiramente promover saúde através da construção de novos saberes em saúde
bucal entre alunos, professores, pais e profissionais de saúde.
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Titulo:
    TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DA FAMÍLIA: A EXPERIÊNCIA DE CRICIÚMA - SC

Resumo:
    O município de Criciúma, localizado no sul do estado de Santa Catarina possui implantada a Estratégia Saúde da
Família desde 1994, sendo um dos primeiros municípios brasileiros a aderirem à proposta. Apresenta cobertura atual
de 47% da população, por meio de 26 Unidades de Saúde da Família. Desde sua implantação, o município estabeleceu
indicadores para análise da efetividade da estratégia, a partir de critérios previamente estabelecidos. A análise dos
indicadores demonstrou que a implantação da ESF no município contribuiu para a melhoria do acesso e da qualidade
dos serviços; no entanto permaneciam inadequações que se transformaram em nós críticos. A Educação Permanente
em Saúde surge como  possibilidade para  desencadear e conduzir o processo de discussão e planejamento de
prioridades para resolução dos nós críticos. O Objetivo é relatar uma experiência der gestão, pautada na Educação
Permanente como importante tecnologia para a organização do processo de trabalho em saúde da família, e resolução
dos nós críticos existentes.  Metodologia: a) Diagnóstico da realidade do trabalho em saúde da família no município de
Criciúma, evidenciando os nós críticos existentes; b) Diagnóstico das necessidades de EPS pelos trabalhadores de
saúde das equipes de saúde da família e controle social em saúde; c) Planejamento Estratégico Participativo para o
desenvolvimento da EPS; d) Operacionalização e avaliação da proposta. Os encontros presenciais foram
desenvolvidos semanalmente na Universidade. Resultados: redução dos conflitos existentes entre equipe de saúde e
comunidade; organização do atendimento ao idoso; organização dos grupos Terapêuticos em Saúde com efetivo
monitoramento dos participantes; organização do fluxo adequado de atendimento à mulher; preparo dos ACS para o
trabalho; Organização do fluxo de atendimentos domiciliares com protocolos e registros; organização da assistência
farmacêutica; organização dos conselhos populares de saúde; aumento da resolubilidade da consulta médica em 35 %
no primeiro ano; diminuição dos encaminhamentos para psiquiatria 19%; cardiologia 37% e neurologia 14%. Aumento
da cobertura do preventivo do câncer de colo uterino em 32%; Redução das complicações decorrentes do diabettes e
HAS em 18 %. Aumento da adesão aos grupos terapêuticos. Lições aprendidas com a experiência: a)facilidades:
Adesão dos trabalhadores de saúde; Participação dos representantes da população no processo; integração dos
diferentes atores no processo; Desenvolvimento dos encontros presenciais no horário de trabalho; Articuladores por
regionais de saúde; Parceria com a Universidade do Extremo Sul Catarinense. b) Dificuldades: Financiamento do



processo. Recomenda-se a aplicação do método em todo e qualquer município brasileiro, estando em desenvolvimento
em outros 11 municípios da região carbonífera de Santa Catarina.
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Onde o trabalho foi realizado? CEARÁ

Titulo:
    ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A COBERTURA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E TAXA DE
MORTALIDADE INFANTIL NO

Resumo:
    Introdução: A Estratégia Saúde da Família tem se consolidado como um caso exemplar para a conversão do modelo
de Atenção Básica em saúde nos Estados brasileiros, possibilitando o acesso de milhões de brasileiros ao Sistema
Único de Saúde. Atualmente no Ceará são 1687 (01/2008) equipes atuando nos 184 municípios do estado,
acompanhando 5.820.150 habitantes, representando 71.12% da população. Esta Estratégia é centrada no trabalho de
equipes multiprofissionais, em um território delimitado, disponibilizando serviços as famílias que vivem na área sob sua
responsabilidade. No decorrer de sua implantação houve uma forte adesão ao programa, que se concretizou a partir de
uma grande expansão nos municípios cearenses, chegando ao ano de 2000 a todos os municípios do estado, o que
nos levou a analisar a taxa de mortalidade infantil (T.M.I) a partir desse período. Objetivos: Descrever a evolução da
cobertura do Programa Saúde da Família (PSF) no estado do Ceará, no período de 2000 a 2007, comparando com
T.M.I no mesmo período. Metodologia: Optou-se por um estudo de caráter exploratório nesse período. Os dados
referentes ao número de equipes foram obtidos dos relatórios de dados de repasse dos incentivos financeiros
PACS/PSF junto ao Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde (MS) e os populacionais foram
obtidos do Censo Demográfico para o ano 2000 e de projeções para os anos subseqüentes, calculados pelo IBGE e
obtidos através do DATASUS. A cobertura populacional do PSF foi obtida através do critério de uma equipe para cada
3450 habitantes (cálculo padrão adotado pelo DAB/MS), tendo como referência o mês de dezembro de cada ano. Para
a estimativa da população coberta pelo PSF, calculou-se a média ponderada das proporções da cobertura nos
municípios considerando a população total do estado. As taxas de mortalidade de cada ano foram obtidas do Sistema
de Informação da Atenção Básica (SIAB), junto ao Núcleo de Atenção Primária da Secretaria de Saúde do Estado.
Resultados: Apresentaremos os resultados do objeto desse estudo em gráfico. No ano de 2000 a cobertura da
população assistida pelo PSF era 45% e a mortalidade infantil 28-. Gradativamente esses indicadores foram ficando
melhores e em 2007 a cobertura de PSF atingiu 69% e a mortalidade infantil baixou para 15,91-. Conclusões:
Observamos que a cobertura populacional do PSF aumentou ano a ano com grande expansão no número de equipes
do PSF nos municípios e que a taxa de mortalidade infantil teve um declínio por todo o período estudado, o que nos
leva a concluir que o PSF contribuiu de maneira eficaz para a melhoria desses indicadores no Estado.
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Titulo:
    LIGA DE SAÚDE COLETIVA: INTERDISCIPLINARIDADE ACADÊMICA NO CENÁRIO DA ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA

Resumo:
    Introdução: A LIGA DE SAUDE COLETIVA surgiu há 3 anos em uma iniciativa dos acadêmicos de diferentes cursos
da FURB que participaram do projeto VER SUS (Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde)
patrocinado pelo Ministério da Saúde. Apresenta atualmente três projetos integrados: Educação em Saúde, Controle
Social e o de Educação em Saúde Ambiental, todos com o objetivo de possibilitar a discussão e a construção de novos
saberes sobre saúde no ambiente acadêmico e na comunidade. O programa é direcionado aos discentes, docentes e
comunidades de Blumenau-SC, mais especificamente à comunidade do Coripós localizada no bairro Asilo. Objetivos: A
LIGA tem como princípio a priorização da autonomia do estudante valorizando a construção do conhecimento na área
da saúde coletiva a partir das necessidades da comunidade, com ações interdisciplinares e intersetoriais visando à
transformação social. Metodologia: Aplica os preceitos da Educação Popular Libertadora idealizada por Paulo Freire,
com abordagem dialética, participativa e não assistencialista e a construção local da formação de multiplicadores da
Educação Permanente em Saúde. Apresenta ainda como relevância acadêmica a potencialização do papel social da
universidade na formação em saúde através do desenvolvimento do senso crítico e da responsabilidade social e do
envolvimento dos ligantes em instâncias participativas na comunidade, no SUS e na Universidade. Resultados
alcançados: O primeiro ano do programa pautou-se no processo de territorialização e reconhecimento da comunidade
Coripós, seus aparelhos e organização social e o reconhecimento de lideranças. Nas visitas à comunidade foram
identificados problemas como: violência, necessidades básicas de higiene e cuidados domésticos com as crianças,
problemas de saneamento, lixo e não controle de vetores, além da pouca participação das lideranças locais. No
segundo e terceiro ano, ocorreram mais 10 oficinas como forma de debate acadêmico das vivências feitas na
comunidade. Nas vivências, seis famílias foram acompanhadas e observadas e no PSF foram acompanhados os
grupos de gestantes e puericultura, com atividades práticas e palestras dos acadêmicos. Participação nas reuniões dos
conselhos de saúde durante todo o período do programa e atividades intersetoriais como o Cine Coripós, voltado a
crianças da escola local também foram realizados. Recomendações: O programa encontra-se ainda em execução e
tem perspectivas internas de continuidade aliado a projetos de pesquisa desenvolvidos também no cenário da Saúde
da Família, além de várias outras atividades a serem planejadas de acordo com a demanda da comunidade.
Acredita-se que mesmo priorizando o cenário das comunidades atendidas pela Estratégia de Saúde da Família esta
metodologia qualifica-se a qualquer cenário das políticas públicas.



Observação:
    Lições aprendidas: Como facilidade destaca-se a própria metodologia do programa geradora de autonomia aos
acadêmicos, desenvolvimento de boas práticas de saúde e amorosidade no trato com o outro. O contato com a
realidade da saúde da família gerou reflexão crítica das potencialidades e limites de atuação por parte dos estudantes.
Adiciona-se aqui a participação nos debates e reuniões da ANEPOP.
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Titulo:
     SALA DE SITUAÇÃO: AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA EACS EM CAXIAS DO SUL - RS

Resumo:
    Objetivo:Demonstrar o uso da sala de situação como ferramenta de diagnóstico, acompanhamento e avaliação do
trabalho dos ACS, visando a qualificação do processo de trabalho. Metodologia:Durante os anos de 2006 e 2007 os
150 ACS foram acompanhados individualmente e tiveram sua produtividade representada em gráficos em uma Sala de
Situação. Fonte de informações: Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e  fichas de estatística mensal dos
ACS. Para comparação dos indicadores, utilizaram-se parâmetros nacionais (168/mês) com relação ao número de
Visitas Domiciliares (VD), e Estaduais no que se refere ao acompanhamento de gestantes e crianças (90%);
hipertensos e diabéticos (80%). A classificação aconteceu em três categorias expressas por cores -avaliativas-para
representar a situação de cada agente em relação às metas. O "verde" significando adequação, o "amarelo" sinal de
alerta ou aproximação da meta, e o "vermelho" afastamento da mesma. No segundo semestre de 2007 contando com a
participação da Coordenação da Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família e dos Gerentes de território foram
apresentados os gráficos e as análises dos indicadores de produtividade, possibilitando a identificação dos principais
problemas no processo de trabalho. Cada gerente recebeu uma pasta com os gráficos relativos às unidades de sua
responsabilidade para discutir com suas equipes, onde além da análise acima foram socializados dados referentes à
melhora de desempenho dos ACS em relação às VD de 2004 à 2007. Estas reuniões estão programadas para
desenvolver-se semestralmente.  Resultados alcançados: socialização do histórico de acompanhamento das famílias
pelos ACS de 2004 a 2007 destaca-se a melhora na produtividade de 2006 para 2007: percentagem de ACS
classificados na cor verde passou de 3% para 60,5%, enquanto na cor amarela de 34% para 24,7%, e o grande
resultado na cor vermelha que diminuiu de 63% para 14,8%. Também a qualificação de trabalho do ACS no que se
refere ao registro. Lições aprendidas com a experiência:A Sala de Situação possibilitou a identificação de fragilidades
dos sistemas de informação e de acompanhamento in loco da produtividade. Reforçou a necessidade dos profissionais
acompanharem sua produtividade em relação às metas, como estímulo ao trabalho.  Fortaleceu a relação entre
diferentes atores e instâncias. E finalmente possibilitou identificar aspectos importantes a serem desenvolvidos no
processo de trabalho das equipes. Recomendações: Programas de acompanhamento permanente dos ACS podem ser
facilmente aplicáveis em outros municípios; desde que os mesmos sejam construídos coletivamente, e que tenham um
caráter permanente de colocar sob reflexão as práticas cotidianas do trabalho desses profissionais. Esse
acompanhamento pode ser estendido aos demais profissionais das equipes.    
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Titulo:
    A ATUALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PELO TRABALHO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS
DE SAÚDE

Resumo:
    A saúde no Brasil é um dos setores mais complexos do cenário político, econômico e social. Hoje, a Estratégia de
Saúde da Família é política oficial de atenção primaria à saúde e visa a substituir o modelo hegemônico de assistência.
Assim, faz-se importante acompanhar as experiências de sua implantação e o trabalho das/os Agentes Comunitárias/os
de Saúde nas comunidades em que se inserem.
Este estudo visou a investigar como vem se desenvolvendo o trabalho das ACS em um município do interior do RS,
buscando avaliar a percepção das agentes sobre o serviço que desenvolvem; sobre si mesmas enquanto agentes de
saúde, e a respeito das dificuldades no trabalho.
Realizamos encontros com as agentes, tendo a participação de um pesquisador-observador; e utilizamos um diário de
campo do acompanhamento de duas visitas domiciliares de cada agente. 
Destaca-se na fala das ACS a noção da ESF como uma ponte entre a Unidade Básica de Saúde e a comunidade.
Algumas delas já tinham uma inserção mais ativa na comunidade, na Pastoral da Saúde, ou líderes comunitárias,
favorecendo o trabalho. Elas mostram conhecer os princípios da ESF/SUS, entretanto subdimensionam a ESF como
uma proposta transformadora do modelo assistencial em saúde no país. Percebe-se, no entanto, um empenho da
coordenação e gestão para o desenvolvimento da ESF.
Ao falarem de si como Agentes Comunitárias de Saúde, enunciam em destaque as dificuldades que encontram,
demonstrando o quanto estas são constitutivas do modo como se perceberem.
O reconhecimento da comunidade também as leva a serem depositárias de várias reclamações dos munícipes sobre
questões que extrapolam as suas competências, acarretando um certo sentimento de frustração, que contrasta com a
disposição e a autoconfiança que as ACS manifestam, ao afirmarem se sentir capazes de realizar outras atividades
além das rotineiras. 
Depreende-se a necessidade de se valorizar os atores que estão na -linha de frente-. As formações/capacitações, bem
como a oportunidade de espaços de reconhecimento profissional e pessoal dessas trabalhadoras em saúde,
mostram-se eficazes nesse sentido, 
As ACS atuam e se constituem num espaço de interlocução e tensão entre a comunidade e a UBS, sendo mediadoras
dos saberes oficiais e populares, dois discursos muitas vezes destoantes, o que as coloca em um espaço complexo de
articulação. 
Reconhecemos a estratégia de Saúde da Família, em especial o trabalho das Agentes Comunitárias de Saúde, como
um elemento importante para a reorientação do modelo de assistência à saúde no país. Desse modo também é



recomendável o acompanhamento da implantação e da implementação da estratégia de Saúde da Família e do
trabalho desenvolvido pelas ACS nas diversas realidades. Da mesma forma, importa oferecermos suporte profissional e
humano às pessoas que desenvolvem este trabalho, adotando também como prerrogativa o cuidador.
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Titulo:
    GRUPO COPPA: ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR NO CONTROLE DA OBESIDADE E PATOLOGIAS
ASSOCIADAS

Resumo:
    A tendência para excesso de peso no país aumenta a cada ano, atingindo quase metade da população. No Brasil, o
custo anual da obesidade é de quase R$ 1 bilhão, e as doenças relacionadas consomem 5% dos gastos com
internação pelo SUS. A integralidade das ações preconizada pelo SUS pode ser entendida na não fragmentação das
ações prestadas através da interdisciplinaridade. Esta diversidade disciplinar torna-se mais complexa quando a
realidade da saúde ultrapassa a dimensão individual e passa para a esfera coletiva. O Grupo COPPA tem como
objetivo o tratamento da obesidade e o controle das patologias associadas, como Hipertensão Arterial e Diabetes
mellitus, estabelecendo meta inicial de perda de 10% de peso e medidas. Envolve profissionais de Nutrição,
Enfermagem e Administração no desenvolvimento de atividades educativas diversas que acontecem em encontros
semanais, como exibição de filmes, oficinas de culinária, atividades físicas leves, dinâmicas de grupo e debates, além
das aferições de peso, circunferência abdominal, glicemia casual e pressão arterial. Em 9 meses, recebeu 97 pessoas,
sendo 90,7% do sexo feminino, com idade média de 43,1 anos. Foram encaminhados ao Grupo, em sua maioria,
através de outros participantes, mas sobretudo pela equipe do PSF e pelos serviços de Nutrição, Enfermagem e Clínica
Médica, sendo que 80% buscavam no Grupo -emagrecer, aprender coisas novas e melhorar a saúde-. Apresentaram,
em média, IMC inicial de 35,1 kg/m2 entre as mulheres e de 49,6 kg/m2 entre os homens, tendo alcançado, ao final de
nove meses, IMC de 33,9 kg/m2 entre as mulheres e, entre os homens, 48,1 kg/m2. Observou-se uma diminuição nas
faixas de obesidade graus II e III entre os participantes, com aumento conseqüente na faixa de obesidade grau I, assim
como de sobrepeso e eutrofia. A Circunferência Abdominal inicial aferida foi de 101,3 cm entre as mulheres e 139,3 cm
entre os homens, e, a final, de 96,7 cm e 138,7 cm respectivamente. Quanto à Pressão Arterial, a sistólica inicialmente
encontrada foi de 139,2 mmHg e, a diastólica, 86,9 mmHg, tendo alcançado 132,7 mmHg e 82, 9 mmHg ao final do
período. A Glicemia teve o valor médio inicial de 122,8 mg/dl e o final de 118,5 mg/dl em ambos os sexos. Os
resultados se refletem na adesão dos participantes, no alcance das metas estabelecidas e na detecção e
encaminhamento de casos assintomáticos de HAS e DM, antecipando seu agravamento. Os participantes
consideraram que a troca de idéias e a interação com outras pessoas auxiliaram na perda de peso, sendo que 90%
avaliaram que o Grupo os ajudou a atingir os objetivos. O ambiente tem papel decisivo na obesidade, além das
dimensões psicológicas e sociológicas, que podem influenciar a origem, manutenção, evolução e prognóstico do
processo de adoecer. A interdisciplinaridade mostra-se como uma possibilidade de construir melhores métodos de
planejar e conduzir a 
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Titulo:
    AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DENTISTA DA FAMÍLIA NA GESTÃO DE SAÚDE BUCAL DO ESTADO DO
CEARÁ-2004/2007

Resumo:
    Com o intuíto  de aumentar a cobertura em saúde bucal e numa perspectiva de equiparar o número de Equipes de
Saúde Bucal com as Equipes de Saúde da Família, o Governo do Estado criou, no ano de 2003, o Programa Dentista
da Família. Aos municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e, como estímulo, àqueles que
apresentassem os melhores indicadores em saúde bucal, eram repassados recursos financeiros em parcela única, para
aquisição do consultório odontológico, e parcelas mensais para a manutenção das equipes de saúde bucal.O presente
trabalho teve como propósito avaliar o referido Programa, abordando seus aspectos processuais, assim como os
resultados após a gestão de governo no período de 2004-2007. Apesar do grande aumento no número de Equipes de
Saúde Bucal no Estado do Ceará neste período, os indicadores de saúde bucal  de cobertura de primeira consulta
odontológica e razão entre procedimentos coletivos e população de zero a quatorze anos não tiveram aumento
significante. Sugere-se que seja avaliado os motivos pelos quais estes resultados não tenham sido condizente com o
incremento das Equipes de Saúde Bucal nem proporcionais ao investimento realizado pelo Governo.   
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Titulo:
    PROMOVENDO A SAÚDE NA ESCOLA E A EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Resumo:
    A atual gestão do governo federal tem estimulado a articulação intersetorial para a mudança da qualidade de vida da
população. Saúde e Educação tem sido parceiras por longos anos na busca pela garantia de uma política pública
responsável, adequada ao modelo constitucional que atesta que saúde e educação são direitos do cidadão e deveres
do Estado. Por outro lado, a qualidade dessa integração tem sido questionada, apontando que ambos os setores tem
criado agendas unilaterais para os seus parceiros sem que se discutam e concebam genuinamente uma política
intersetorial e de qualidade. O município de Fortaleza organizou uma estratégia de integração das agendas saúde
educação com o mote da promoção da saúde e qualidade de vida. A experiência tem pouco mais de um ano e foi
iniciada com o mapeamento de escolas básicas  onde o setor saúde já desenvolvia alguma ação em parceria com a
educação, prioritariamente nas áreas de risco e vulnerabilidade social. Em colaboração com outros movimentos de
educação popular do município, como o projeto Cirandas da Vida, o grupo de Saúde e Prevenção na Escola, os
Educadores e Mobilizadores    no combate a Dengue, dentre outros, a iniciativa procurava articular os  coordenadores
de unidades básicas de saúde, equipes de saúde da família, diretores de escola e lideranças da comunidade na criação
de um GT de Promoção da Saúde para aquela área de abrangência da escola e da unidade. 12 profissionais de saúde
com experiência em educação popular e saúde da família foram contratados para coordenar o processo de
aproximação de profissionais de saúde da família e escolas municipais, com o objetivo de desencadear um processo
em rede que teria como objetivo principal o fortalecimento da relação saúde e educação no território. Como forma de
avaliação da incorporação dessa idéia pelos atores chaves mobilizados, foram definidos indicadores de participação
com critérios de maior ou menor autonomia das equipes e dos professores para construir sua própria integração, quais
sejam: 1. Inserção - indicador que define o início do processo de trabalho, o momento de conversa incial com os atores
chaves. 2.Movimento - indicador que aponta para uma adesão da proposta pela comunidade e já se observam ações
mais integradas. 3. Colaboração - Indicador que já demonstra um processo de articulação com outros atores no
território além dos que propostos pelos facilitadores. 4. Autonomia - Indicador que apontaria para a construção de um
plano intersetorial de promoção da saúde na escola com a participação da unidade básica de saúde e sua equipe. 
Como desdobramento dessa iniciativa, observa-se a criação da portaria de saúde e educação no município que está
em processo de publicação e que estabelecerá uma agenda permanente de discussão entre os técnicos da saúde e os



técnicos da educação sobre suas ações em parceria. 
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Titulo:
    PAPANICOLAOU: MUDANÇAS QUE VIABILIZAM O ACESSO AO SERVIÇO E COLETA COM QUALIDADE

Resumo:
    INTRODUÇÃO:O câncer de colo uterino corresponde a 4,2% das causas de óbito entre as mulheres no Brasil. A
forma mais eficaz para detecção precoce do câncer de colo do útero é através da realização do exame preventivo,
conhecido popularmente como Papanicolaou. OBJETIVO: Avaliar o impacto no aumento de diagnósticos de Neoplasias
Intra Cervicais por meio de mudanças no acesso às mulheres e na qualidade de coletas de Papanicolaou na UBS
Campo Limpo. METODOLOGIA: Comparação do número de mulheres que realizaram o exame de Papanicolaou e
seus resultados (NIC e encaminhamentos para Colposcopia) no período de Setembro a Novembro de 2006 com o
mesmo período em 2007, após mudanças no serviço, como, atendimento à demanda espontânea, realização de coleta
em tempo integral do expediente, treinamentos à equipe e presença da enfermeira na sala de coleta. Os dados
coletados para essa comparação foram levantados através do livro de registro da Unidade abrangendo todas as
mulheres que compareceram à UBS nos referidos períodos. RESULTADOS: Em 2006 houve 486 coletas e em 2007,
777. Em 2006, 8 foram positivas para NIC (1,64%). Em 2007, 2,05% de 777 coletas. Em 2006, o total de 2 colposcopias
significam 0,41% de 486 coletas. No ano seguinte, essa proporção resulta em 2,70% das 777 coletas. LIÇÕES
APRENDIDAS COM A EXPERIÊNCIA: O aumento da procura das mulheres pela UBS para realização do exame de
papanicolaou, o atendimento à demanda espontânea e a extensão do horário de coleta, a supervisão e presença do
enfermeiro na sala de coleta ressaltando a importância da coleta da junção escamo-colunar, resultou em um aumento
significativo de diagnósticos de NIC entre os períodos estudados, possibilitando diagnósticos precoces com
possibilidade de maior sobrevida entre as mulheres da comunidade. A dificuldade que se pode citar foi envolver todos
os profissionais nesse processo de mudança, desde o agente comunitário, que tem um importante papel na divulgação
de mudanças, o auxiliar de enfermagem que necessitou passar por uma reciclagem de seus conhecimentos, ao
gerente da Unidade que permitiu todas as mudanças. Porém, quando as mudanças estavam fortalecidas e os
profissionais conscientizados, os resultados foram positivos. RECOMENDAÇÃOES: É preciso rever a prática pensando
em melhorias e criar estratégias que possibilitem mudanças efetivas em todas as ações realizadas. Favorecer a porta
de entrada de mulheres que devem realizar o papanicolaou e atentar para a qualidade do serviço que é prestado, são
atitudes simples que podem mudar o cenário de morbidade e mortalidade na saúde da mulher.
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Titulo:
    PRÁTICAS INTEGRAIS DA NUTRIÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE: AÇÕES DE UM PROJETO DE
EXTENSÃO POPULAR 

Resumo:
    Considerando os desafios advindos da consolidação da Estratégia Saúde da Família, bem como os avanços
ocorridos na área da alimentação e nutrição no contexto das políticas públicas de saúde, em virtude de sua relação
com a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e a promoção da saúde da população impõe-se a necessidade de se
ampliar a discussão sobre as ações desta área no âmbito da Atenção Primária à Saúde. A fim de se construir
possibilidades metodológicas para as ações de alimentação e nutrição no âmbito da Atenção Básica (AB) vem sendo
desenvolvido desde agosto de 2007, o Projeto de Extensão, -Práticas Integrais da Nutrição na Atenção Básica em
Saúde- (PINAB), por um grupo de vinte e cinco estudantes, três nutricionistas voluntários e uma professora do
Departamento de Nutrição da UFPB. O presente trabalho objetiva apresentar esta experiência, realizada na Unidade de
Saúde da Família (USF) Vila Saúde e na Escola Municipal Augusto dos Anjos (EMAA), em João Pessoa-PB. O PINAB
visa desenvolver ações e reflexões da nutrição no campo da saúde coletiva e da SAN, orientado pelo referencial
teórico-metodológico da educação popular, a partir da concepção de que o exercício do diálogo na prática da atenção à
saúde, favorece a autonomia dos sujeitos envolvidos e aproxima os profissionais dos aspectos sócio-culturais que
envolvem a população em seu cotidiano. As ações do Projeto organizam-se em quatro frentes de atuação: 1) atividades
coletivas com grupos de gestantes, idosos, beneficiários do Programa Bolsa Família, comunidade escolar e
mobilização popular; 2) visitas domiciliares; 3) aconselhamento dietético individual; e 4) gestão compartilhada do
PINAB. Valorizam-se nestes espaços a relação horizontal (professor-extensionista-profissionais-usuários), por acreditar
que o fortalecimento da dimensão pedagógica do Projeto está em investir na capacidade de cada sujeito em ser mais,
estimulando uma percepção crítica e ativa diante da realidade com a qual se trabalha. Esta experiência tem fomentado
o compartilhar de saberes dos estudantes com os profissionais da USF e da EMAA, além de estar possibilitando uma
intervenção da nutrição mais humanizada e articulada ao cotidiano da comunidade local, de acordo com os limites e as
potencialidades da AB. Tem sido desafiador dialogar com formas de pensar o trabalho em saúde ainda dominantes no
serviço público, marcadas pelos entraves administrativos e a hegemonia de racionalidades biomédicas. Esta
experiência demonstra que a extensão popular pode se constituir um caminho teórico e metodológico capaz de
contribuir com a formação dos profissionais de saúde, possibilitando fazer dos espaços de interlocução entre a
universidade e os serviços de saúde da AB campos profícuos para a construção da saúde numa perspectiva que
extrapole a dimensão biologicista do cuidado.
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Titulo:
    HOSPITAIS E ATENÇÃO BÁSICA:TENSÕES E PRODUÇÃO DE REDES

Resumo:
    Municípios rurais com menos de 10.000 habitantes. Seria de imaginar cenários de poucas disputas, de decisões
fáceis para problemas pequenos onde apenas a ignorância ou a escassez de recursos justificam os problemas. Ao
contrário, o estudo encontrou realidades locais complexas, recursos que possibilitam inovações, instituições e atores
resistentes ou impulsionadores de mudanças. Contextos ricos em contradições e conflitos que desenham as novas
organizações que formam o SUS para os sujeitos que vivem nestes lugares. Tomamos como problema o fortalecimento
da atenção básica e a produção de novas organizações no campo da saúde em cidades pequenas. Trata-se de uma
discussão sobre o poder local, implicado com processos de produção da gestão e atenção no campo da saúde.   A
estratégia de pesquisa escolhida foi o estudo de casos múltiplos. Estudamos o esgotamento dos hospitais de Catuípe e
de Jóia com o objetivo de propor alternativas para o fortalecimento da atenção básica e o trabalho em rede em regiões
com municípios de pequeno porte. Contrapondo-se à idéia de um SUS instituído, o trabalho revela um SUS instituinte,
a instituição de novas formas de gestão e de organização da atenção à saúde. São locais e processos diferentes, mas
que têm como característica comum uma certa desobediência ao instituído, em defesa da valorização da realidade
local. O trabalho reforça importância de se considerar a complexidade de cada local para produzir novos modelos de
gestão e discute a potencialidade destas experiências para a formação de uma rede de atenção à saúde baseada no
aumento da autonomia local e na sustentação de compromisso com princípios e diretrizes do SUS, o sentir-se em rede.
A rede de atenção local não é a soma dos equipamentos da rede de hospitais e da rede de atenção básica. É
exatamente a complexidade das interconexões entre hospital e atenção básica que tem potencial para produzir uma
nova institucionalidade para a saúde. No caso das cidades pequenas, o esgotamento da instituição hospitalar em seu
desenho tradicional e a necessidade de recolocar o conceito de território  são elementos importantes que precisam ser
recuperados para uma discussão de produção de redes de atenção. No estudo em pauta, apresentamos diagramas
singulares, resultados da articulação entre as lógicas e os espaços tradicionalmente hospitalares e as lógicas e os
espaços da estratégia de saúde da família. Nestes locais, as necessidades do hospital tradicional não solapam mais os
avanços da atenção básica e, ao mesmo tempo, os equipamentos tradicionalmente encontrados nos hospitais  dão
suporte para as ações da atenção básica. As inovações na gestão local qualificam a participação dos municípios
pequenos em espaços de concertação na região, contribuem para a descentralização do SUS e para a superação das
iniqüidades que resultam da condição do viver em municípios pequenos.



Observação:
    Estudo realizado nos municípios de Catuípe e Jóia, região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Pesquisa
realizada com apoio da Capes.
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Titulo:
    RELATO DE EXPERIÊNCIA - BRINQUEDOTECA - COMUNIDADE DE VILA ESPANHOLA - UBS VILA
ESPANHOLA

Resumo:
    A Brinquedoteca Cantinho das Artes foi criada em 1998, por integrantes das equipes do Programa de Saúde da
Família da Unidade de Saúde Vila Espanhola e com participação da comunidade, a partir da preocupação com a
situação da infância do território. Era até então perceptível à ausência do brincar no cotidiano das crianças e, por este
motivo, se optou por oferecer um espaço lúdico, no qual a aprendizagem e a interação se dão através das brincadeiras.
Nos jogos ou brincando, a criança aprende a conviver e conhecer, quais são seus direitos e do próximo. Tendo como
objetivos estimular o desenvolvimento global das crianças, minimizar carências afetivas, dar condições para as crianças
brincarem espontaneamente, desenvolver hábitos de responsabilidade e trabalho, valorizar os brinquedos e as
atividades lúdicas e criativas, criar um espaço de convivência que propicie interações espontâneas e desprovidas de
preconceitos.  A metodologia utilizada foi estar próxima às crianças: atrair as crianças para irem até a brinquedoteca,
sendo possível observar durante as brincadeiras, sua personalidade, como trabalha com o grupo/equipe, estimulando
sua convivência grupal, respeitando os limites dos outros e o próprio, favorecer a aproximação dos cuidadores e
crianças, promoção da apropriação da comunidade do espaço: envolvendo-a através de sensibilizações. Os resultados
alcançados com a parceria afirmada entre PSF e Especialidades, mais a parceria das Escolas locais e poucos
beneméritos, foi possível perceber ao longo desses 10 anos, em particular os últimos dois, uma mudança
comportamental significativa entre as crianças da comunidade. Não podemos computar em números, mas podemos
observar o empenho das nossas primeiras crianças em dar melhores condições as suas próprias crianças que hoje
estão sob orientação da brinquedoteca. As problemáticas locais, bem como as ocorrências graves foram se tornando
solúveis e os índices de violência foram sendo reduzidos ao longo do percurso objetivado pelo projeto. Apesar do
crescimento geográfico e da demanda, a simples referência deste espaço na comunidade, trás a lembrança de todos
que se esforçaram, passaram e deixaram um pouco do seu conhecimento e amor ao próximo, como semente de
esperança de um futuro melhor. As lições aprendidas com a experiência foram que não é fácil mudar o cotidiano, é
difícil trazer o saber aonde há fome, dor e miséria, contudo com parceria e boa vontade o tempo fez provar, que o difícil
não é impossível. É possível aprender que a persistência e o dialogo eram a chave desta transformação e continuarão
sendo, pois só dessa maneira conseguiremos ir de encontro aos nossos objetivos. As recomendações que temos seria
tentar lutar e acreditar, que a base da boa formação consiste na atenção a infância, orientação à juventude e dialogo na
adolescência. 
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Titulo:
    IMPACTO DA SAÚDE BUCAL NO PSF EM MUNICÍPIO DO INTERIOR DA BAHIA: ACESSO E MORBIDADE
REFERIDA, 2007

Resumo:
    A implantação da Saúde da Família, entendida como estratégia de reorientação da Atenção Básica, tem como
objetivo melhorar as condições de saúde da população. A incorporação das Equipes de Saúde Bucal (ESB) no PSF
busca ampliar o acesso e a qualidade da assistência odontológica. Este ensaio comunitário avaliou o impacto das
ESB/PSF sobre acesso e morbidade referida num município do interior da Bahia, com 274.618 habitantes e 67,84% de
cobertura do PSF em 2005. A implantação das ESB ocorreu concomitantemente com as ESF, desde 1998, e todas as
UBS têm assistência odontológica e Programa de Agentes Comunitários (PACS). Foram sorteados 10 setores
censitários de áreas cobertas por ESB/PSF e 10 de áreas de abrangência de UBS/PACS. Foram entrevistadas 718
famílias de áreas cobertas e 653 de áreas não cobertas, totalizando 5.061 pessoas . O questionário abordava aspectos
sócio-demográficos, indicadores gerais de saúde, necessidade de tratamento, acesso aos serviços de saúde bucal e
prevalência de agravos bucais. As áreas cobertas apresentaram melhor resultado para a cobertura de tratamento de
diabetes (p>0,00; RP=0,38; IC 95% 0,26-0,55), maior prevalência de internação por IRA em >5 anos e nascimentos
com baixo peso. A necessidade de tratamento dentário foi mais prevalente nas áreas cobertas (p>0,00; RP=0,91; IC
95% 0,86-0,96) e o acesso aos serviços odontológicos (ir ao dentista) foi próximo nas áreas cobertas e não cobertas.
Contudo, as variáveis de realização de tratamento (restauração, extração, prevenção e participação em palestras)
foram maiores nas áreas não cobertas por ESB/PSF, sendo as diferenças estatisticamente significantes. A prevalência
de dor de dente foi maior nas áreas cobertas (p>0,00; RP=1,40; IC95% 1,30-1,52), entretanto nestas áreas a cobertura
do tratamento foi menor (p>0,00; RP=1,31; IC95% 1,17-1,46). Resultados estatisticamente significantes e mais altos
para cobertura do tratamento de sangramento gengival e ferida na boca também foram encontrados nas áreas não
cobertas. Os resultados apontam para necessidade de reflexão e aprofundamento científico. Existe uma priorização de
determinados grupos (crianças, gestantes, diabéticos) no PSF, dificultando o acesso universal? Como o contexto de
implantação da rede de atenção à saúde bucal pode interferir no impacto das ESB? Resultados mais positivos para o
PSF foram observados em municípios de maior porte e com serviços odontológicos menos estruturados, onde se
verificou uma ampliação do acesso. Os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal realizados no município têm
evidenciado impacto na saúde da população, assim, em que grau o uso de indicadores de morbidade referida podem
ter interferido nos resultados obtidos. Sugere-se a análise dos resultados por grupos etários para identificação de
grupos prioritários e a realização de novos estudos que possam responder às questões levantadas.



Observação:
    Resultados do projeto de pesquisa "Impacto do Programa de Saúde da Família sobre indicadores de saúde bucal em
municípios do Nordeste com mais de 100.000 habitantes", coordenado pelo Programa de Pós-graduação  em
Odontologia da UFRN, financiado do pelo Ministério da Saúde / CNPq via Edital MCT/CNPq/MS-DAB/SAS no 49/2005.



III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Família

IV Seminário Internacional de Atenção Primária / Saúde da Família

III Concurso Nacional de Experiências em Saúde da Família

Código do Trabalho: 2789

Código do Autor Principal:2482

Nome do Autor Principal: SERGIO EDUARDO GONCALVES

Autores:
SERGIO EDUARDO GONCALVES; VAGNER MARTINS; MANOEL BREZOLIN; CRISTOPHEN RIBEIRO; ZELIA
MARIA MATOS LOPES

Área Temática: Tecnologias de Cuidado em Saúde na AB/SF

Tipo de apresentação: Oral

Sessão: CC07

Onde o trabalho foi realizado? PARANÁ

Titulo:
    INTERFACE SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO BÁSICA: A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COMO ESPAÇO PARA
ESTA CONSTRUÇÃO

Resumo:
    O presente trabalho é fruto das reflexões de um grupo multiprofissional do Sudoeste do Paraná que vivenciou um
processo de formação em Saúde Mental das equipes da Atenção Básica desta região atuando desde a organização até
o desenvolvimento dos encontros com os demais atores. A região em questão, ainda hoje, é carente de serviços
especializados de caráter comunitário e a maioria dos municípios ainda vem priorizando o cuidado aos portadores de
transtorno mental apenas na hora das crises e buscando como resolução a internação em instituições manicomiais. Por
estarmos inseridos e incomodados com esta realidade tivemos como objetivos instrumentalizar estes profissionais para
o cuidado e a reflexão em Saúde Mental, tirar a doença do foco e trazer à cena o sujeito em sofrimento psíquico e a
promoção de saúde, buscar a troca de experiências, a valorização do conhecimento de todos os atores envolvidos na
caminhada e fomentar as tecnologias leves de cuidado em saúde, através da valorização do acolhimento, vinculo e
responsabilização, como promotores de uma clínica com potência de (re)habilitação psicossocial. Para tanto, várias
reuniões aconteceram buscando a construção dos conteúdos disparadores, das metodologias a serem desenvolvidas e
de formas de estreitamento das relações com os gestores municipais. Por fim, foram realizados um total de 16
encontros onde pôde-se sensibilizar profissionais de saúde de 27 municípios, conhecendo a realidade de cada uma
destas microecologias, estimulando a prática acolhedora e desvelando junto a estas equipes as ações de Saúde Mental
já realizadas no seu cotidiano. Tais ações incluíram desde a promoção até a atenção aos sujeitos em sofrimento agudo
e aconteciam muitas das vezes sem ser percebidas ou entendidas como tal, e descobrindo ali, em conjunto, novas
possibilidades de atuar no bojo das questões de Saúde Mental dos seus municípios. O grupo de facilitadores pôde
cartografar várias iniciativas e várias técnicas de atenção em saúde que podem servir como troca entre todos os
municípios e servir de base para ações futuras no âmbito da Saúde Mental e Coletiva, mas que desde já vem
proporcionado um crescimento do coletivo envolvido. 
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Titulo:
    PROJETO AMIGOS DO CAFEZAL:  INTERAÇÃO, ARTE E VIDA  

Resumo:
    No Brasil, segundo dados do IBGE (2001), 21% da população brasileira encontra-se na faixa dos 10 aos 19 anos,
sendo 50,4% do sexo masculino e 49,6% do sexo feminino. Apesar do número significativo muitos jovens ainda não
têm acesso a informações e serviços adequados no âmbito da saúde sexual e reprodutiva .No  âmbito da educação ,
embora a Orientação Sexual na Escola seja prática defendida e orientada pelo Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), a literatura aponta a dificuldade que escolas e famílias ainda apresentam para abordar o tema da sexualidade
com as crianças e jovens.  No âmbito  da saúde  verifica-se na atenção primária a  baixa procura dos adolescentes aos
centros de saúde e baixa adesão dos mesmos aos programas e ações desenvolvidas nestes locais. A maioria dos
adolescentes procura os postos de saúde devido a quadros agudos ou acidentes (demanda curativa).  Partindo da
premissa que o comportamento preventivo, através da educação sexual, deve estar mais presente no início da vida
sexual,  e que a participação de integrantes da ESF( médico, enfermeiro e ACS) é fundamental para estreitar os laços
entre os adolescentes e  o Centro de Saúde,  atribuindo ao mesmo  um novo valor simbólico, o -espaço da saúde- ,
elaboramos  uma  estratégia de intervenção junto ao público de 10 a 14 anos. O objetivo foi criar um espaço para
refletir sobre questões ligadas a sexo e sexualidade, produzindo de forma participativa materiais educativos, que além
de informar pudessem propiciar o diálogo e o fortalecimento do vínculo entre adolescentes profissionais de saúde. O
local escolhido foi a Vila Cafezal, situado na região centro sul de Belo Horizonte. Optamos pela metodologia
participativa nas oficinas em grupos operativos As oficinas foram dirigidas para o público adolescente (10 a 14 anos)
tendo incluído 16 participantes.  Foram realizados 35 encontros, no posto de saúde às sextas-feiras de 14h00min as
17h00min, nos meses de abril de 2006 a março de 2007.  Participaram dos encontros 01 médica, 01 enfermeira e 01
agente comunitário de Saúde, todos integrantes de uma Equipe de Saúde da família . O trabalho nas oficinas  resultou
na elaboração de um jogo educativo, um site e quatro vídeos de animação. Foi relatado por parte da equipe que  após
o inicio do projeto os adolescentes estão procurando o Centro de Saúde para tarefas escolares  e serviços de
prevenção .A Partir da experiência relatada  foi firmada uma  parceria  entre a Fiocruz , a Cruz Vermelha de Belo
Horizonte, O espaço Criança Esperança  e o centro de Saúde Local  e 03 novos grupos estão em andamento. São
desenvolvidas temáticas tais como: cidadania, afetividade e sexualidade, (DST-s /AIDS, gravidez na adolescência
,métodos) , projetos de vida, família, escola, violência, entre outros. 

Observação:
    Em Dezembro de 2007 foi aprovado um Projeto junto ao CNPq para validar e adaptar o jogo educativo produzido
pelos adolescentes  para  as  09 regionais de Saúde do município de Belo Horizonte.  Ao Final serão distribuídas nos



141  Centros de Saúde de Belo Horizonte  e nas  185 Escolas Municipais  unidades do jogo  com o objetivo de 
elaborar de ações e estratégias na saude e na e educação  
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Titulo:
    ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA: EXPERIÊNCIA DO PROJETO
VIVER SAUDÁVEL

Resumo:
    A partir de estudos populacionais sobre a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, em Goiânia/GO,
identificou-se excesso de peso em 42% dos homens e 43% das mulheres (PEIXOTO, 2004). Em escolares da Região
Leste, verificou-se 16% com excesso de peso; 5,0% com hipertensão arterial e 37,8% sedentários (MONEGO;
JARDIM, 2006). Com o respaldo da Estratégia Global da Organização Mundial da Saúde, da Política Nacional de
Promoção da Saúde e da Política Nacional de Atenção Básica, construiu-se o Projeto Viver Saudável (PVS) com o
objetivo de -Incentivar e implementar em comunidades escolares condutas que facilitem um VIVER SAUDÁVEL, com
ênfase na adoção de práticas corporais, de escolhas alimentares saudáveis; e, pela não aceitação e/ou abandono de
práticas nocivas à saúde- (GOIÂNIA, 2006). Atualmente é coordenado por rede de parceiros intersetorial; promove
ações de promoção da saúde, buscando a re-orientação da atenção a partir da valorização do diálogo local e distrital
entre equipes de saúde da família - escolas - comunidade. Este resumo busca relatar a experiência de atuação da
Estratégia Saúde da Família (ESF) junto à comunidade escolar e rede de parceiros. Trata-se de uma análise
documental das ações e atividades realizadas, tendo como cenário a atuação de uma equipe da Estratégia Saúde da
Família no Projeto Viver Saudável. Como resultados e lições aprendidas destacamos: maior aproximação da ESF junto
a comunidade escolar, controle social, serviço e instituições de ensino superior; re-orientação da atuação de
profissionais e estudantes a partir da preferência por ações de promoção da saúde e prevenção de doenças em
detrimento de ações curativas; melhora da coesão interna da equipe da ESF (atuação multiprofissional: agentes
comunitários de saúde, enfermeiro, médico); atuação integrada a profissionais de saúde (dentista, nutricionista,
assistente social, educador físico, dentre outros); planejamento participativo, inclusivo e transparente (empoderamento
individual e coletivo; otimização de recursos - recursos de infra-estrutura e logísticos com a valorização dos
equipamentos sociais locais); instituição da avaliação processual das ações de atenção à saúde; consolidação da rede
de parceiros; reconhecimento do PVS enquanto política local para desenvolvimento e mobilização de ações em
promoção da saúde na comunidade escolar. Conclui-se que o estabelecimento e fortalecimento de redes intersetoriais,
com ênfase no envolvimento da comunidade e das equipes da ESF, devem ser priorizadas em detrimento de ações
pontuais e isoladas. Recomenda-se a implantação de estratégias focadas na promoção da saúde para superação de
práticas assistencialistas. 



Observação:
    O Projeto Viver Saudável foi financiado pelo edital nº 2, de 2006, da Secretaria de Vigilância em Saúde/ Ministério da
Saúde.
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Titulo:
    COBERTURA DO SAÚDE DA FAMÍLIA E A ASSOCIAÇÃO COM A RAZÃO CITOPATOLÓGICO DE COLO
UTERINO NO RS

Resumo:
    Introdução: O Rio Grande do Sul apresentou nos últimos 5 anos aumento significativo na cobertura populacional da
Estratégia Saúde da Família (ESF). A mudança na organização da Atenção Primária à Saúde (APS) proposto pela ESF
já demonstrou, em grandes centros, melhora no acesso e em outros atributos da APS, conforme estudos que avaliaram
indicadores de saúde infantil ao comparar a ESF com a Atenção Básica Tradicional. Objetivo: Analisar a associação
entre a cobertura populacional da ESF com a cobertura de citopatológico de colo uterino entre mulheres de 25 a 59
anos nos municípios do Rio Grande do Sul.  Metodologia: Trata-se de um estudo ecológico que usou base de dados
secundários do DATASUS oriundos do SISpacto no período de janeiro a dezembro de 2006. Para avaliar o acesso a
ações em saúde da mulher foi escolhido um dos indicadores do pacto pela saúde, a razão de exames citopatológicos,
que diz respeito ao número de exames citopatológicos cérvico-vaginais (CP) realizados na população de interesse. Os
dados foram estratificados em 6 grupos conforme cobertura populacional dos municípios (sem ESF, até 20%, de 20 a
40%, de 40 a 60%, de 60 a 75% e mais de 75% de cobertura). Para avaliar a influência do porte populacional os
municípios com menos de 10.000 foram comparados com os demais. Na analise utilizou-se o programa SPSS v13.0,
realizando a análise de variância e teste post hoc (Tukey) para comparação entre os grupos de cobertura e teste T para
comparação de médias conforme o porte populacional. Resultados: O grupo de maior cobertura apresentou diferença
estatisticamente significativa com os grupos de cobertura menor que 60% (p>0,05). Nota-se nos grupos de cobertura
há diferença estatisticamente significativa entre as razões de CP de acordo com o porte populacional. Quando apenas
analisamos os municípios com mais de 10.000 habitantes observou-se que os municípios com mais de 60% de
cobertura apresentaram uma razão de exames de CP estatisticamente maior que aqueles com até 20% (p>0,01).
Conclusões: De acordo com os achados percebe-se que mudanças no modelo de organização do cuidado através da
maior cobertura municipal da ESF também se associam com melhora em indicadores de ações em saúde da mulher. 
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Titulo:
    PROJETO BEM VIVER

Resumo:
    Introdução: O presente trabalho é sobre a experiência realizada na adaptação do funcionamento de uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) recentemente criada às diretrizes da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Nossa UBS,
chamada Bem Viver, conta com uma equipe composta por 7 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 1 enfermeira, 1
médico e 2 técnicas de enfermagem. Logo que começamos a compreender em que consistia a ESF foi fácil de
perceber nossas limitações para trabalhar usando tal abordagem e que, sem um aprendizado constante por parte da
equipe, bem como da criação de mecanismos de controle e avaliação do trabalho, terminaríamos funcionado
exatamente como o modelo antigo de assistência, no qual se aguarda que os pacientes procurem o serviço e
responde-se apenas às demandas mostradas por estes. A essa mudança de comportamento e a todas as modificações
que fizemos e continuamos fazendo chamamos de Projeto Bem Viver, que teve como base o uso de tecnologia de
informação e a educação permanente, envolvendo todos os integrantes da equipe para suprir tanto o desconhecimento
que a equipe tinha sobre a comunidade atendida como o que a comunidade tinha sobre a existência e proposta da
ESF.
Objetivos: Consolidação das informações de saúde e utilização das mesmas para análise e controle do trabalho,
visando à melhoria da qualidade do serviço prestado à população da área de abrangência.
Metodologia: Território de abrangência bem definido e descrito mapeamento adequado de todas as nossas
micro-áreas; diagnóstico de saúde na comunidade; identificação da população; monitoramento dos hipertensos;
capacitação dos ACS; reunião individual com os ACS; registro de todas as atividades nos prontuários; localização e
investigação imediata de moradores novos.
Resultados alcançados: Atualmente podemos afirmar que conhecemos a população de nossa área de abrangência e
também que os profissionais de nossa equipe têm consciência da importância de sua função para a comunidade. Com
o aprendizado contínuo e a discussão das ações a serem tomadas por toda equipe criamos um ambiente de gestão
conjunta de nossa unidade de saúde.
Portanto, as modificações que fizemos e continuamos fazendo estão guiando nosso trabalho em direção ao real
objetivo da ESF.
Lições aprendidas: O Projeto Bem Viver nos mostrou a importância de toda uma equipe de UBS ter ciência da estrutura
de saúde na qual está inserida e dos reais objetivos de seu trabalho, pois isso possibilita o acompanhamento e a
avaliação de suas ações, que é condição necessária a um melhoramento contínuo do serviço prestado.  
Recomendações: Dois pontos de nossa experiência devem ser ressaltados.  A capacitação continuada dos ACS como
forma de melhorar a qualidade do serviço e a motivação da equipe, e a busca por maneiras mais efetivas de realizar o
trabalho ao qual nos propomos.
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Titulo:
      MONITORAMENTO DE CRIANÇAS MENORES DE UM ANO EM RISCO: ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO DE
ÓBITO INFANTIL

Resumo:
    Introdução: Murici localiza-se na zona da mata alagoana. Possui uma extensão territorial de 680 km2 e dista 55 km2
da capital. A população residente estimada pelo FIBGE para 2004 foi de 23.026 mil habitantes, sendo 71,22% na zona
urbana e 28,78% na zona rural. A assistência básica a saúde ofertada por 09 equipes de estratégia de saúde da família
(ESF), cobrindo 98% da população (2004). Desde 1996 o município vem investigando os óbitos infantis, inicialmente
buscando, nas maternidades, nos domicílios e nos cemitérios. Este levantamento apresentou neste ano 76 óbitos um
coeficiente de mortalidade infantil de 144 por mil nascidos vivos, em 2002 o coeficiente chegou a 29,7 por mil nascidos
vivos. Entretanto o número de óbitos infantis passou de 19 em 2002 para 25 em 2003, segundo o sistema de
Informação de Mortalidade-SIM (CMI de 29,7 para 40,0 por mil nascidos vivos), levando a equipe da Secretaria
Municipal de Saúde(SMS) a se indignar e unir forças com o compromisso de todos terem um olhar diferenciado para as
crianças em risco, dando o direito do cidadão de ver seus filhos ultrapassarem a etapa crítica do crescimento e
desenvolvimento da criança, o primeiro ano de vida .A partir desse período incorporou-se no município a preocupação
em reduzir o número de óbitos infantis, através de um movimento em defesa da vida e o compromisso com a saúde
integral da criança, como forma de tornar mais eficazes as ações de saúde direcionada a este grupo. O primeiro passo
foi implantar um projeto de monitoramento das crianças menores de 1 ano, tendo como principais  aliados  as ESF se
envolveram no acompanhamento  das crianças menores de 1 ano, tendo um olhar especial para as causas de
mortalidade infantil,  consideradas -evitáveis.Objetivo: Implantar o monitoramento das crianças menores de um ano em
risco de morte pela estratégia Saúde da Família, como estratégia para redução da mortalidade infantil. 
Metodologia:Levantamento das crianças menores de ano de 2004 pelas ESF e classificação segundo os fatores: peso
ao nascer > 2500g; desmame precoce; filho de mães adolescentes carentes; filho de mãe com transtornos mentais;
mãe multípara, desnutrição > P3; residente em área periférica cidade/zona rural; criança com diarréia; criança com IRA
e nenhum dos fatores. Classificadas em risco:quando apresentava: estado de desnutrição (percentil > 3), ou  diarréia e
infecção respiratória (IRA), ou com três dos outros fatores. Para o monitoramento elaborou-se uma ficha especifica com
nome, peso, idade, afixada em mural na sede da SMS e na ESF. O acompanhamento se deu mensalmente pelas
equipes através de visita domiciliar, consulta, ações educativas. Toda primeira segunda-feira do mês, era alimentado o
mural, evidenciando as condições das crianças nas convenções: Vermelho:Estou em risco; Amarelo:Estou



melhorando;Verde:Estou bem; Preto:Morri !!; Azul:Estou de parabéns completei 1 
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Titulo:
    ARTESANATO: INSTRUMENTO INOVADOR NO CUIDADO EM SAÚDE EM UMA COMUNIDADE DA CHAPADA
DIAMANTINA-BAHIA

Resumo:
    A busca de soluções criativas de sustentabilidade social, ambiental e econômica são temas muito explorados
atualmente. Em se tratando da Estratégia de Saúde da Família, a sustentabilidade social e econômica ganham força
quando se utilizam de seus atributos para o cuidado em saúde. A USF da Lagoa do Dionísio, está localizada no
município de Ibitiara-Ba, na região econômica da Chapada Diamantina, e em uma de suas micro-áreas foi desenvolvido
um trabalho de artesanato com mulheres da zona rural em um povoado denominado "Vista Alegre" com o objetivo de
incentivar a busca de soluções criativas no cuidado em saúde através do artesanato, bem como a geração de renda,
melhorando a qualidade de vida daquela comunidade. METODOLOGIA: Realização de  oficinas de sensibilização do
projeto na comunidade e realização de oficinas posteriores para definição: dos tipos de artesanato a serem
confeccionados, a organização do grupo bem como a eleição de seus líderes; os dias e local para a realização das
oficinas e a definição dos temas em saúde a serem debatidos. RESULTADOS ALCANÇADOS: assiduidade das
mulheres ao grupo de artesanato que se denominou "Mulheres Guerreiras do Vista Alegre"; o grupo já confeccionou
bordados; apoiou campanhas como o de prevenção do câncer de colo e de mama com a confecção de lembranças em
papel reciclado; foram abordados temas em saúde considerados "tabus" como o exame papanicolau e adesão de 99%
das mulheres na realização do mesmo; fortalecimento da relação equipe de saúde da família e comunidade; relatos
constantes das mulheres de que as oficinas de artesanato são momentos de escuta solidária das ansiedades,
preocupações e medos de todos que as compõe. LIÇÕES APRENDIDAS COM A EXPERIÊNCIA: O apoio da
secretaria municipal de saúde na compra de materiais para o artesanato e o interesse da equipe de saúde em realizar o
projeto são fundamentais para o sucesso do mesmo; o artesanato tornou-se uma estratégia de aproximação da equipe
de saúde da família e a comunidade, proporcionando maiores conhecimentos e entendimentos de seus hábitos e
costumes; A promoção do auto-cuidado é muito  mais entendida e aceita; e a comunidade tornou-se mais unida em prol
ao bem comum.
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Titulo:
    ATENÇÃO MEDICAMENTOSA AO IDOSO PELOS PROFISSIONAIS ODONTÓLOGOS, MÉDICOS E
ENFERMEIROS DAS ESF/PVH-RO

Resumo:
    A Atenção Medicamentosa é uma atividade de intervenção promovida e exercida por profissionais habilitados e
capacitados, dentre os quais, destacamos odontólogos, médicos e enfermeiros, visando a melhoria do atendimento na
promoção, recuperação de saúde e prevenção de doenças. Trata-se de um estudo de caráter descritivo com
abordagem quantitativa, cujo objetivo geral foi Investigar a Atenção Medicamentosa aos Idosos pelos profissionais
Odontólogos (as), Médicos (as) e Enfermeiros (as) das Equipes Saúde da Família da Área Urbana do Município de
Porto Velho-RO. As informações foram coletadas através de questionários com perguntas fechadas e abertas
referentes às práticas desses profissionais no momento da prescrição e orientações realizadas com os pacientes
idosos. Os resultados foram: 45% dos profissionais estão na faixa etária de 30 a 40 anos; 67% destes profissionais são
do sexo feminino; 80% são estatutários; 53% desconhece a política do idoso; 62% não possui capacitação em
medicamentos para idosos; 72% referem utilizar padronização na dispensação de medicamentos; 50% referem
utilizar-se de normas e rotinas para Atenção medicamentosa ao idoso; 88% referem avaliar o idoso antes da
dispensação; 95% referem orientar o idoso quanto ao uso do medicamento e 70% referem utilizar técnicas aos
pacientes idosos  com  deficiências como auditivas, visuais, etc. Sugerimos aos gestores Municipal o desenvolvimento
de programas de educação aos profissionais em relação a política do idoso e em especial a atenção medicamentoso
ao idoso.
 

Palavras chaves: idoso, medicamentos; saúde da família. 
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Titulo:
    FORMANDO MULTIPLICADORES PARA PREVENÇÃO NAS DSTS/AIDS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

Resumo:
    Neste trabalho abordamos educação sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)/AIDS e gravidez na
adolescência, em um município do interior do Estado de São Paulo. Objetivamos a redução das notificações de
DST/AIDS e gravidez na adolescência na área de abrangência da Saúde da Família e posteriormente em todo
município. Desta forma iniciamos trabalhos de orientação com oficinas de prevenção e educação em saúde na escola
publica e Centro de Referencia de Assistência Social da área de abrangência de Saúde da Família e após em toda
rede publica e privada, ensino médio e fundamental do município, abordando os seguintes temas: Conversando sobre
DST/AIDS, Gravidez na Adolescência, Métodos Contraceptivos, Violência Sexual e Doméstica, iniciado em janeiro de
2006, realizado em parceria com o Programa DST/AIDS, Ambulatório Saúde da Mulher e Programa de Saúde da
Família, utilizando cartilha elaborada pelo Programa Municipal de DST/AIDS, Programa de Saúde da Mulher e
Secretaria Municipal de Saúde, financiada com recursos do Programa Municipal DST/AIDS - PAM 2006. Obtivemos
através destas oficinas a capacitação de professores e alunos como multiplicadores, assim como a redução da taxa de
gravidez na adolescência da área de abrangência da saúde da família em 50% entre o primeiro semestre de 2005 e
primeiro semestre de 2007, uma vez que o trabalho de orientação foi realizado no ano de 2006, sendo que no
município a redução foi de 2 %, em relação a DST/AIDS obtivemos uma redução de 41% na área de abrangência de
saúde da família e em relação ao município a redução foi de 53%. Desta forma concluímos que a parceria entre
Programa de DST/AIDS, Ambulatório de Saúde da Mulher e Programa de Saúde da Família auxiliaram na redução das
taxas de gravidez em adolescente e diminuição das notificações de DST/AIDS, principalmente na área de abrangência
da Estratégia de Saúde da Família. 
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Titulo:
    ASSISTÊNCIA DOMICILIAR: PERCEPÇÃO DAS PUÉRPERAS QUANTOS A CUIDADOS NO PUERPÉRIO

Resumo:
    INTRODUÇÃO: Pesquisa versa sobre a experiência vivida pelas puérperas na transição ao papel materno a partir de
cuidados adquiridos no ciclo puerperal. OBJETIVOS: Determinar a existência da assistência puerperal a partir do
pós-parto imediato, assim como, sua continuidade nas demais fases do puerpério e averiguar os conhecimentos
adquiridos pelas puérperas quanto aos cuidados no puerpério, a partir do processo assistencial da equipe saúde da
família. METODOLOGIA: estudo do tipo exploratório e descritivo com abordagem qualitativa, desenvolvido nas
unidades do Programa Saúde da Família - PSF da zona urbana do município de Missão Velha. A população
constituiu-se de mulheres no pós-parto, que realizaram pré-natal nas instituições selecionadas e que se encontravam
no puerpério tardio. As participantes foram 14 puérperas. O instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista,
executadas durante as visitas domiciliares (VD). Foram abordados dados sócio-demográficos, para caracterizar os
participantes e questões que exploraram a assistência puerperal e cuidados realizados no puerpério. A partir do
consentimento das mulheres, as entrevistas foram gravadas, possibilitando assim, uma descrição mais detalhada das
informações. O período de coleta de dados foi de junho a agosto de 2007. Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo
para a organização dos dados. Os resultados foram analisados, tomando-se como base a literatura pela qual é
respaldada a temática em estudo. RESULTADOS: A maioria das puérperas estava na faixa etária de 20 a 25 anos, são
casadas ou possuem união estável, bom nível de escolaridade, com renda familiar inferior a um salário mínimo. Nos
antecedentes obstétricos metade são primíparas e com um predomínio de partos cesáreos. O pré-natal foi de 8 a 10
consultas. Estas referem o puerpério como uma situação normal, embora se sintam nervosas, ansiosas e
responsabilizadas pela amamentação e cuidados com o recém-nascido. Todas foram visitadas pela equipe do PSF, em
tempo hábil, os profissionais envolvidos nesta ação foram principalmente a enfermeira e o agente comunitário de
saúde. Os cuidados citados durante as VD foram: amamentação e intercorrências mamárias, o uso de medicamentos,
alimentação, planejamento familiar, prevenção de infecção puerperal e cuidados com o recém-nascido. Na experiência
do puerpério foi expressiva a questão do apoio cedido pelos profissionais de saúde, pois muitas das puérperas são
primíparas e se acham indefesas neste momento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: o puerpério é assistido de forma regular,
onde a maioria dos cuidados são direcionados ao recém-nascido, esquecendo da maior protagosnista desta fase, a
puérpera. Mostra-se unânime a satisfação das puérperas, quanto ao apoio cedido pelos profissionais de saúde. Então,
é necessário refletir sobre a assistência puerperal e principalmente sensibilizar os profissionais de saúde para que
estes vejam a importância da prática educativa nesta fase de transição, o puerpério.
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Titulo:
    FLUOROSE DENTÁRIA EM CRIANÇAS DE 12 ANOS DE IDADE DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ROLÂNDIA,
PARANÁ, 2006.

Resumo:
    Nos últimos anos, tem sido relatado na literatura mundial e nacional um aumento de fluorose dentária tanto em
regiões fluoretadas quanto em não fluoretadas, devido à maior disponibilidade e utilização de produtos contendo flúor,
idealizados para a prevenção de cárie. Este estudo tem o propósito de obter um banco de dados-base inicial para o
monitoramento desta patologia. OBJETIVOS: Registrar a freqüência e severidade da fluorose dentária destes escolares
e criar um banco de dados-base inicial. METODOLOGIA:O trabalho científico envolveu os escolares de 12 anos de
idade matriculados nas escolas públicas de Rolândia, Paraná; totalizando quatro escolas estaduais e treze
municipais.Das 718 crianças que preenchiam os requisitos do estudo 93 delas não foram autorizadas e 26 foram
dispensadas por possuírem aparelho ortodôntico fixo, totalizando o número de 599 escolares examinados.Os exames
clínicos foram realizados por três cirurgiãs-dentistas. A calibração intra-examinador obteve um Kappa de 0,99 e a
inter-examinadores  de 0,98 indicando uma excelente concordância.Os exames foram realizados no pátio da escola
com luz natural. Para a realização dos levantamentos, foi utilizado o índice de Dean e os critérios da OMS. Os dados
foram digitados em banco de dados, do programa EPI INFO versão 3.3.2 (CDC, 2000). A análise estatística foi
realizada através da elaboração de tabelas simples de distribuição de freqüências. Este estudo recebeu parecer
favorável do Comitê de Bioética em Pesquisa da Irmandade Santa Casa de Londrina - BIOISCAL.  RESULTADOS: Na
zona urbana, foi registrada uma freqüência de 51,6% e ICF médio de 0,58. Predominaram os casos de grau 2 (muito
leve) e  1,2% dos casos (sete casos) identificados  de fluorose moderada.Na zona rural do município foi identificada
uma freqüência de 6,9% e um ICF de 0,07 , demonstrando uma freqüência menor em relação à zona urbana.
DISCUSSÃO: A freqüência de fluorose levantada neste estudo foi de 51,6% apresentando um índice superior ao
encontrado nos municípios vizinhos (LONDRINA, 2004) e na cidade de Curitiba, Paraná. CONCLUSÕES: A alta
freqüência de fluorose e do ICF encontrados na zona urbana no município de Rolândia, constituem um problema de
saúde pública e apontam a necessidade de monitoramentos periódicos.

Observação:
    RECOMENDAÇÕES: *É necessário realizar o monitoramento dos níveis ótimos de flúor na água de abastecimento.
*Implementar medidas que previnam a sobre-utilização do flúor em crianças menores de 6 anos, tanto pelos
profissionais quanto pela população. *Avaliar o uso de fluoretos na Bebê-clínica na zona urbana. *Ressalta-se a
necessidade que se realize, um estudo da fluorose nas escolas privadas.
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Titulo:
    ATENÇÃO DOMICILIAR A IDOSOS NO SUL E NORDESTE DO BRASIL

Resumo:
    Introdução
Até 2025, estima-se que cerca de 15% da população do Brasil terá mais de 60 anos. O país ocupará o sexto lugar no
mundo em número de idosos. As complexas implicações do envelhecimento desafiam a organização dos serviços de
saúde em todo o mundo. Doenças crônicas, incapacidades e necessidades especiais aumentam a demanda por
atenção domiciliar. O conhecimento sobre esta demanda e sobre a resposta da atenção básica ainda é escasso. 
Objetivos
Avaliar a prevalência de necessidade de atenção domiciliar de idosos e sua cobertura por unidades básicas de saúde
(UBS) tradicionais e do PSF, em grandes cidades do Sul e Nordeste (NE) do país. 
Métodos
Estudo transversal. Amostra de 4200 sujeitos >= a 65 anos de idade residentes em áreas de abrangência de 240 UBS
de 41 municípios acima de 100 mil habitantes de 2 estados do Sul e 5 do NE. Análises: bruta, estratificada e
multivariável (ajuste por regressão de Poisson com variância robusta e efeito de delineamento).
Resultados
Entrevistou-se 4.003 idosos. A necessidade de atenção domiciliar no NE foi de 24,6% - 65% maior do que no Sul
(IC95%=1,45-1,88) -, mas não variou com o modelo da UBS. No Sul, a necessidade em áreas de PSF (18%) foi 70%
maior (IC95%=1,34-2,16) do que nas de UBS tradicionais. Na análise ajustada, a necessidade de atenção domiciliar foi
maior em ambas as regiões para idade acima de 76 anos; não saber ler; domicílios com mais de 5 pessoas; doença
crônica e queda. Ainda se associou com viver em área de PSF no Sul e com sexo feminino no NE. A cobertura de
atendimento domiciliar do PSF foi de 80% no NE e 74% no Sul. Nas UBS tradicionais foi de 21% no NE e 26% no Sul.
Após os ajustes, a cobertura de atendimento domiciliar foi maior em ambas as regiões para idade acima de 76 anos;
não saber ler; queda e viver em área de PSF. No NE a cobertura ainda cresceu com o aumento de renda e doença
crônica.
Conclusão
A necessidade de atenção domiciliar alcançou cerca de 20% dos idosos. O PSF foi 3 a 4 vezes mais efetivo na
resposta a esta demanda do que as UBS tradicionais. A expansão e a consolidação do PSF em grandes centros
urbanos do país será estratégica na ampliação do cuidado domiciliar de idosos, promovendo a humanização e a



eqüidade em saúde.

Observação:
    Esta pesquisa integrou os estudos de linha de base do PROESF e foi conduzida em 41 municípios acima de 100 mil
habitantes dos estados do RS e SC na região Sul e de AL, PB, PE, PI e RN na região Nordeste. Os achados do estudo
estão sendo divulgados ao município através de publicações, oficinas de trabalho, jornal do estudo e de página na
internet.  www.epidemio-ufpel.org.br/proesf/index.htm 
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Titulo:
    A OPINIÃO DE GESTANTES QUANTO AO ATENDIMENTO PRÉ-NATAL REALIZADO POR ENFERMEIRA NAS
ESF

Resumo:
    Sabe-se que a adesão das mulheres ao pré-natal está relacionada com a qualidade da assistência prestada pelos
serviços de saúde e que a assistência pré-natal adequada durante a gestação é uma medida essencial para preservar
a saúde da mulher e do feto e, conseqüentemente, para a redução dos índices de mortalidade materna e pré-natal
ainda persistentes no Brasil. A participação da enfermeira (o) no atendimento às gestantes de baixo risco é
fundamental, resultando em um maior acesso da mulher e maior qualidade dessa assistência. Este estudo de
abordagem qualitativa e de natureza exploratória e descritiva teve como objetivo conhecer a opinião das mulheres que
realizavam o pré-natal com enfermeira nas Unidade de Saúde de Família de Penha - SC a respeito dessa assistência.
Foram realizadas 16 entrevistas no mês de agosto de Março de 2008 a gestantes que estavam no segundo trimestre
de gestação e que eram acompanhadas por enfermeira(o), por meio de um formulário com questões abertas, tendo em
vista a captação de sua opinião a respeito da atenção recebida. Realizou-se a análise temática utilizando como
categorias as dimensões: clínica, humanizadora e educativa, a partir do referencial de acolhimento e humanização da
assistência. Os resultados encontrados apontam para a satisfação das mulheres em relação ao atendimento recebido
da enfermeira, destacando aspectos relevantes da dimensão clínica (abordagem, exame físico, exames solicitados,
encaminhamentos); da dimensão humanizadora da assistência, com ênfase no acolhimento e no vínculo; da dimensão
educativa, com reforço da autoestima, do autocuidado e da troca de experiências, a partir das consultas de
enfermagem e outras atividades oferecidas no prénatal. Destacamos alguns problemas que se referem à organização
dos serviços de saúde, principalmente da referência laboratorial e para exame de ultrasonografia. Considera-se de
fundamental importância a assistência pré-natal realizada por enfermeiras (os) no sentido de contribuir para o acesso e
a qualidade da assistência oferecida à mulher nessa fase, lembrando que a qualidade se faz também com outros
elementos da organização dos serviços de saúde. Acreditamo tambem na mudanca do modelo assistencial, na
melhoria da qualidade desta assistencia e no acolhimento resolutivo do prenatal no contexto familia, equipe e a
gestacao.



Observação:
     A opinião de gestantes quanto ao atendimento pré-natal realizado por enfermeira nas Unidades de Saúde da
Família de Penha - SC
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Titulo:
    LIMITES E PERSPECTIVAS DO TRABALHO EM EQUIPE NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE CAMPINA
GRANDE - PB: AS

Resumo:
    Introdução: No Brasil, a partir de 1994, o Ministério da Saúde criou o Programa Saúde da Família (PSF), sendo o
município de Campina Grande-PB, pioneiro na implantação desta proposta. Esta estratégia visa a reorganização da
atenção básica, com vistas à mudança no modelo assistencial de saúde. O programa enfatiza ações interdisciplinares
no sentido de assegurar a efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde. Este estudo é resultado de pesquisa
de Mestrado em Saúde Coletiva - UEPB defendida no ano de 2007. Objetivos: O estudo tem como objetivo principal
analisar as representações sociais dos profissionais sobre o trabalho em equipe no PSF de Campina Grande. Visa
ainda apreender os limites e perspectivas deste trabalho, verificando se há intercâmbio de saberes voltados para
construção de um trabalho interdisciplinar ou se prevalece o trabalho cotidiano fragmentado.Metodologia: Recorreu-se
à Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici. Trata-se de uma pesquisa qualitativa sendo utilizados como
instrumentos de coleta de dados, a entrevista semi-estruturada e a observação participante, com registro em Diário de
Campo. Foram entrevistados 24 profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, cirurgiões dentistas,
assistentes sociais, agentes comunitários de saúde e auxiliar de consultório dentário). A análise das entrevistas foi feita
a partir da proposta de Análise de Conteúdo Temática sugerida por Bardin (1977). Trabalhou-se com quatro
agrupamentos temáticos: Representação do PSF, Representação do Trabalho no PSF, Representação do Trabalho em
Equipe e Representação do Trabalho Interdisciplinar.Apresentação e Discussão de Resultados: Para todos os
profissionais o PSF foi representado como um programa que trouxe contribuições positivas. O trabalho no PSF é
representado como -planejado-, -organizado-, e -gratificante-. Por outro lado, vários discursos expressam insatisfações.
O trabalho em equipe por sua vez foi representado como -trabalho complementar-, como trabalho entre iguais,
-respeitar o espaço do colega- e -como estar em família-, sendo esta última representação enfatizada por parte dos
profissionais de nível médio, numa visão utópica e romântica. No que diz respeito ao trabalho interdisciplinar
destacaram-se representações como -troca de saberes-, -diálogo- e -conjunto de profissionais-.Considerações Finais
com Recomendações: A pesquisa aponta que o trabalho em equipe no PSF é representado como uma convivência
compartilhada no mesmo espaço físico, indicando uma abordagem multiprofissional sem que haja de fato a
interdisciplinaridade. O desafio que se apresenta para os profissionais permanece, já que não se observa o rompimento
com o paradigma tradicional da saúde, calcado, entre outros componentes, na fragmentação e superposição do
conhecimento.



III Mostra Nacional de Produção em Saúde da Família

IV Seminário Internacional de Atenção Primária / Saúde da Família

III Concurso Nacional de Experiências em Saúde da Família

Código do Trabalho: 3349

Código do Autor Principal:2930

Nome do Autor Principal: TERESA CRISTINA PÉRET

Autores:
TERESA CRISTINA PÉRET
JOSIETE LUCENA DE CASTRO
SANDRO BEZERRA UMANGUEIRA
JOAQUINA DE ARAUJO AMORIM

Área Temática: Processos de Educação e Formação em Saúde na AB/SF

Tipo de apresentação: Oral

Sessão: CC04

Onde o trabalho foi realizado? CAMPINA GRANDE - PB

Titulo:
    UMA PROPOSTA  DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DO PSF

Resumo:
    Introdução: Com a Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde assume a responsabilidade na execução das
ações de Saúde do Trabalhador-ST. A escassez das informações sobre a ST no país dificulta a intervenção nesta área.
Em 2002 o Ministério da Saúde iniciou a construção da Rede Nacional de Atenção Integral á Saúde do
Trabalhador-RENAST. Esta estratégia vem sendo implementada através de Centros Regionais, hoje totalizando mais
de 160 em todo o país. A Paraíba conta com 3 Centros Regionais. O CEREST de Campina Grande é responsável por
70 municípios compreendendo 1.020.035 habitantes. A experiência descrita refere-se à capacitação em ST para 199
profissionais de nível superior do município de Campina Grande. Objetivos: Capacitar profissionais do PSF para
atendimento integral a ST. Metodologia: A capacitação contou com monitoria multiprofissional. Adotou-se uma
metodologia dialógica, favorecendo reflexões críticas. Realizou-se estudos de casos e discussão de textos e do
processo de trabalho das equipes. Abordou-se a Política Nacional de ST; o mundo do trabalho, Paradigmas de
Assistência; Cargas de Trabalho; Legislação; Sistema de Informação; Epidemiologia; Planejamento das ações em ST;
Protocolos clínicos de complexidade diferenciada e Assédio Moral. Utilizou-se um instrumento para mapeamento dos
estabelecimentos de trabalho das áreas. Resultados Alcançados: O mapeamento geral dos setores formais e informais
das áreas de cobertura do PSF no município favorecerá após sistematização, intervenções propositivas. Evidenciamos
a carência do grupo sobre informações pertinentes à temática, o que denuncia lacunas nos currículos de graduação.
Lições aprendidas com a experiência: Os profissionais apontaram problemas em seus processos de trabalho. Esta
associação imediata constituiu-se para nós um ponto positivo, por revelar o entendimento da temática abordada. A
inserção efetiva das ações de ST no SUS está diretamente relacionada à sua assimilação pela Atenção Básica-AB.
Frente ao crescimento do trabalho informal, familiar e em domicílio, a AB tem a possibilidade de fazer chegar ações de
saúde o mais próximo possível de onde as pessoas residem  e trabalham. Para que isto se efetive, não basta
acrescentar mais uma atribuição às já sobrecarregadas equipes de trabalho. Recomendações: É importante que as
tarefas sejam  redimensionadas e garantidos os procedimentos de referência e contra-referência necessários.
Sugerimos uma maior integração entre as Coordenações Nacionais da RENAST e AB, com vistas a possibilitar
avanços mais efetivos. Faz-se necessário o monitoramento das ações em ST desenvolvidas pelas equipes para
avaliação qualitativa do impacto da capacitação. Esperamos que o relato desta experiência reflita na elaboração de
matrizes para o incremento das ações em ST, contribuindo ainda para reflexões acadêmicas na formação dos
profissionais
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Titulo:
    IMPLANTAÇÃO DA AVALIAÇÃO PARA MELHORIA DA QUALIDADE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - AMQ
/ TOCANTINS

Resumo:
    a) Introdução: A Estratégia Saúde da Família (ESF) iniciou sua implantação em 1998 com 40 equipes em 17
municípios. Atualmente implantada nos 139 municípios com uma cobertura de 76% da população assistida pela ESF
com 349 equipes. A introdução da Equipe de Saúde Bucal (SB) no Saúde da família deu-se em agosto de 2000 com 15
equipes. Hoje, o Estado possui 136 municípios qualificados com 254 ESB. Após um amplo momento de implantação
das equipes no Estado e com dez anos da ESF no Estado do Tocantins estamos em processo de qualificação das
equipes tendo como finalidade estreitar a relação entre os campos da avaliação e da qualidade no âmbito da mesma,
através da ferramenta AMQ. Observando-se a importância de utilizar processos avaliativos, entendidos como ação
crítico-reflexiva, e para que os profissionais e gestores adquiram ferramentas necessárias à tomada de decisões
voltada ao atendimento da demanda com qualidade e para o alcance da resolubilidade das ações e serviços de saúde
nos municípios e dos processos de trabalho das equipes. b) Objetivos: Implantar a Avaliação para Melhoria da
Qualidade da Estratégia Saúde da Família - AMQ, no Estado do Tocantins. c) Metodologia: Em 2007, tivemos contato
com AMQ onde contamos com a presença de técnicos do Ministério da Saúde para uma capacitação. A partir deste
momento foi construída a Matriz de Implantação Estadual - TO, assumindo como responsabilidade a divulgação,
sensibilização e capacitação dos municípios em AMQ. As estratégias de sensibilização foram diversas: através de
Seminários da Atenção Básica com os 139 municípios; capacitação com os Coordenadores da Atenção Básica de 11
Municípios com mais de 20.000 habitantes; apresentação na CIB entre outros. Foram realizadas capacitações em 07
municípios para os profissionais da ESF.
d) Resultados alcançados: Entendendo a qualidade dos serviços e a avaliação crítico - reflexiva como uma proposta de
melhoria da ESF. Em 2006, apenas 3 municípios haviam feito adesão ao projeto AMQ representando 2% dos
municípios do Estado, atualmente contamos com a adesão de 23 municípios, elevando este percentual para 16,5%. Já
foram realizadas as capacitações das equipes de 07 municípios, sendo que destes 05 municípios já começaram a
responder os questionários. Com a implantação da AMQ nestes municípios começamos a observar através das visitas
de monitoramento uma maior organização dos serviços, motivação dos profissionais que aderiram ao projeto e
satisfação dos usuários que começaram a receber atendimento resolutivo e de qualidade. e) Lições aprendidas com a
experiência: A institucionalização da auto-avaliação, fortalecimento dos processos de trabalho, da estrutura e da gestão
podem ser melhorados com o objetivo de alcançar a qualidade desejada. Representando ao usuário uma melhoria do
acesso aos serviços, maior resolubilidade e atenção humanizada.
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Titulo:
    PRÁTICAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA EM FEIRA DE SANTANA-BA: QUAIS O(S) MODELO(S)
ASSISTENCIAL(IS)?

Resumo:
    Modelos Assistenciais podem ser definidos como modos de produção constituídos e outros tantos inovadores, que
aparecem num contexto de ampla construção de práticas e maneiras de agir em saúde, configurando processos de
trabalho vivo em ato (Merhy, 2006). Neste sentido, segundo tal raciocínio pode ser concebido como -a forma de
produção das ações de saúde na inter-relação entre os serviços de saúde e o Estado, quanto à organização coletiva
das práticas de saúde, no intuito de produzí-las e distribuí-las- (Campos, 2006, p. 6). Para tanto, este estudo objetivou
analisar como as práticas de saúde nas Equipes de Saúde da Família (ESF) são desenvolvidas em Feira de
Santana-BA, para responder aos seguintes questionamentos: qual(is) o(s) modelo(s) assistencial(is) à saúde
desenvolvido(s) no PSF em Feira de Santana-BA? Metodologicamente, é um estudo numa abordagem crítico-reflexiva;
para coleta de dados utilizamos a entrevista semi-estruturada e a observação sistemática, com 25 trabalhadores das
equipes de Saúde da Família, contemplado à diversidade de categorias profissionais, após o parecer favorável do
CEP/UEFS. Os dados foram analisados na perspectiva do método Dialético. Os resultados mostram que o Programa
Saúde da Família em Feira de Santana se configura na confluência de um modelo assistencial médico-hegemônico,
com ações ainda focalizadas a grupos específicos da população, na interseção de contradições no que diz respeito às
tecnologias das relações. O modelo médico hegemônico se mostrou presente no campo empírico diante a existência de
características tais como: a medicalização, a prática de equipe desarticulada, além de haver também o direcionamento
das práticas a grupos determinados por ações programáticas. Porém, observamos características do modelo
assistencial que evidencia um projeto em defesa da vida dos usuários e famílias, no interior de práticas que priorizam o
contexto individual e subjetivo dos indivíduos que usufruem do serviço na atenção básica voltada para a estratégia de
saúde da família. A contradição atribuída a esse aspecto diz respeito muitas vezes às interferências, como a prática do
assistencialismo, ao tempo em que se observam a introdução de tecnologias leves, tais como o acolhimento, o vínculo
e a humanização. Dessa forma, o modelo assistencial desenvolvido no Programa Saúde da Família em Feira de
Santana pode ser analisado a partir da co-existência de práticas assistencialistas na convivência de modelos como a
Programação em saúde, Vigilância da Saúde e o modelo Em defesa da Vida, na medida em que se nota um esforço
cotidiano por parte de alguns profissionais em se fazer o novo, conformando-se em uma atuação cada vez mais
próxima das doutrinas do Sistema Único de Saúde, no intuito de fazê-lo num processo em construção.
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Titulo:
    AVALIAÇÃO  DOS REGISTROS DO SISPRENATAL EM UMA UBS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA-PR

Resumo:
    INTRODUÇÃO:Como proposta política  objetivando reduzir as altas taxas de morbi-mortalidade materna e perinatal, 
no ano 2000 o ministério da saúde adotou uma série de  medidas para  assegurar a melhoria do acesso, da cobertura 
e qualidade da assistência ,o  Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) . No município de
Londrina como em outras cidades no Brasil,  conforme aponta vários estudos , há um histórico de baixa cobertura do
programa.
OBJETIVOS DO ESTUDO: Desta forma este estudo  propõe-se a avaliar  a assistência pré-natal em uma Unidade
Básica de Saúde do município de Londrina, através dos registros do   sistema de informação do PHPN ,  denominado 
sisprenatal.
METODOLOGIA: A  pesquisa descritiva  quantitativa , fez o confronto das  informações  registradas  em prontuários e
alimentadas no banco de dados. Obtendo uma amostra constituída  de 149 gestantes acompanhadas na UBS  e  139
cujos cadastros foram  efetivados  no sistema  (93%) .
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Das 149 gestantes acompanhadas na UBS,   84%  foram captadas antes do 4º mês,
35%  tiveram   6 consultas ou mais, porém a informação foi registrada em  18% dos casos. 74-88%  realizaram o
exames iniciais, mas apenas  29%  foram informados. Já a coleta do   3º trimestre (Urina I, VDRL, glicemia , HIV)
ocorreu em menos de 40%. Apenas 1 gestante teve este registro no sisprenatal. O percentual da realização e registro
da consulta  puerperal foi de 56% e  12%, respectivamente.  A vacinação contra o  tétano  foi mais favorável,   86% já
eram imunes ou receberam  2  doses ou mais , tendo  64% de alimentação.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS:Desta forma observa-se que os relatórios do   sisprenatal  não refletem a realidade da
assistência prestada na UBS, uma vez que há um  sub registro  dos dados. Em parte porque o processo de trabalho
referente ao sisprenatal além de burocrático  é alienante, uma vez que  os profissionais que produzem  a assistência
não tem  acesso sistematizado aos relatórios gerados do seu trabalho, o que pode fazer com que subestimem  a
importância dos registros adequados e não fazerem uso da  potencialidade que este sistema de acompanhamento
permite.  
RECOMENDAÇÕES: Assim   sugere-se  que haja  uma disponibilização on line  de todos os relatórios gerados pelo
sisprenatal, bem como capacitação da equipe de PSF para que façam monitoramento e avaliação da assistência
pré-natal  à partir  dos relatórios gerados pelo PHPN, de forma a torná-lo efetivo para este serviço. 

Observação:



    trabalho apresentado como  Monografia (Especialização em Auditoria em Serviços de Saúde)- Faculdade Integrado
INESUL - Campus Londrina. Londrina, 2008.
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Titulo:
    FISIOTERAPIA: A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE ATENÇÃO NA SAÚDE COLETIVA EM CURITIBA

Resumo:
    Habilitada à Gestão Plena do Sistema Municipal, conforme a NOB-SUS/96 em 1998, a Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) de Curitiba tem avançado continuamente na organização da gestão e atenção à saúde de sua população.
A Política Municipal de Saúde de Curitiba prioriza esforços para o desenvolvimento da Atenção Básica, prezando pelos
princípios do SUS tendo como elementos norteadores a Política Nacional de Atenção Básica e o Plano Municipal da
Saúde. Neste sentido, reforça as ações de promoção e proteção da saúde assim como as de atenção às demandas de
patologias crônicas.
Até 2001, a SMS/Curitiba propiciava o tratamento fisioterapêutico aos usuários do SUS através de -cotas- nas suas
clínicas contratadas/conveniadas. Os usuários eram encaminhados por médico do SUS e procuravam sua Unidade de
Saúde para aguardar vaga de uma cota para início deste tratamento. Havia lista de espera para o acesso às clínicas
prestadoras e ao serviço de Fisioterapia. Com vistas às demandas relativas à Atenção Fisioterapêutica neste município,
foi implamentada a ação do profissional Fisioterapeuta no contexto da Atenção Básica, junto à equipe multiprofissional
na busca pela promoção de saúde, a prevenção e tratamento de doenças, objetivando o máximo de capacidade
funcional e independência física dentro da comunidade. 
Em 2001, um grupo de 20 fisioterapeutas foi agregado, através de concurso público, à rede municipal de Atenção
Básica. A partir de então se iniciou um trabalho diferenciado, desbravando os espaços para ação destes profissionais
neste campo de atuação.
Em 2004, foi lançado o Protocolo de Fisioterapia na Secretaria Municipal de Curitiba com 2ª edição, revisada e lançada,
em 2006. Foram realizados três Encontros de Fisioterapia em Saúde Coletiva de Curitiba em parceria com o Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - Regional Paraná.
Há uma Comissão de Capacitação Técnica em Fisioterapia, com reuniões mensais, formada por um Fisioterapeuta de
cada Distrito Sanitário, um das Escolas Municipais de Educação Especial e pela Coordenação de Fisioterapia. Todos
os fisioterapeutas continuam se reunindo mensalmente para atualizações, padronizações e revisões de ações.
De 2003 à 2007, diversas ações foram realizadas através de 180.008 consultas fisioterapêuticas, 13.079 visitas
domiciliares e 27.330 atividades coletivas; totalizando 220.417 atendimentos fisioterapêuticos na Atenção Básica.
(FONTE: Cartão Saúde - Prontuário Eletrônico)
Em 2008, a SMS/Curitiba conta com uma estrutura de 46 Fisioterapeutas atendendo 103 USs com trabalho voltado à
Atenção Básica (destas 53 são Unidades de Saúde com Estratégia de Saúde da Família, contabilizando um total de
162 equipes de Saúde da Família); 3 Escolas Municipais de Educação Especial; o Centro de Controle, Avaliação e
Auditoria e o Centro de Informações em Saúde. 
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Área Temática: Promoção da Saúde na AB/SF
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Titulo:
    UMA AÇÃO INTERSETORIAL EM PROL DA FAMÍLIA E DO ADOLESCENTE EM CURITIBA-PR 

Resumo:
    Introdução
As relações familiares no ciclo de vida adolescente, nem sempre são fáceis, em vista das modificações biológicas,
emocionais e sociais pelas quais passam os filhos(as), trazendo dificuldades na comunicação, afeto e estabelecimento
dos novos limites.Fomos buscar parceria com lideranças comunitárias e com a Fundação de Ação Social, para juntos e
capacitados, atuarmos na melhoria dos cuidados relacionados aos adolescentes diminuindo seus riscos e
vulnerabilidades.     
Objetivos
Criar grupos de cuidadores de adolescentes da/na comunidade, apoiados por profissionais da saúde e assistência
social da Prefeitura Municipal de Curitiba, facilitar as relações familiares, organizar ações em rede, fortalecer as
parcerias num dos locais com maior população jovem da cidade.   
Metodologia
Apresentação da proposta para as Gerentes Regionais, criação dos grupos locais para capacitação conjunta de
familiares, profissionais e líderes comunitários, em oficinas de 8 ou 12 h,  sobre o desenvolvimento biopsicosocial do
adolescente, vulnerabilidades e riscos, abordagem e manejo dos adolescentes/familiares. Recebem materiais
educativos, há reuniões de supervisão a cada 2 /3 meses, com um momento teórico, para  educação continuada e
debate sobre  casos da comunidade  e/ou discussão sobre as ações. Ao final do ano há certificação e encontro geral ,
com depoimento,troca de experiências.
Resultados Alcançados
213 pessoas capacitadas em 2 anos. 11 Unidades de Saúde com Estratégia de Saúde da Família e os 6 Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS) integrados. Melhora das relações entre profissionais e lideranças locais.
100% dos participantes relatando melhora das relações familiares. Participação de uma mãe no grupo de adolescentes
da US. Otimização dos espaços na comunidade permitindo um maior nº de vagas para adolescentes. Realização de
eventos entre associações de moradores e profissionais para aproximar as famílias. Aumento de procura de
adolescentes nas US. Agentes comunitários de saúde mais atentos para adolescentes de risco. Encontros mensais
com o grupo de mães em 3 CRAS, coordenados por uma psicóloga da saúde.
Lições Aprendidas 
A aproximação entre familiares e líderes comunitários para se tornarem adultos cuidadores e multiplicadores de
informações na comunidade, facilitou o encaminhamento e atendimento dos adolescentes e as relações familiares.
Fortalecimento das relações entre as duas secretarias e a interferência da comunidade no conteúdo da capacitação e
reuniões trouxe ganhos para todos.Há necessidade de contato entre as referências de cada comunidade para manter a



reunião bimestral.  
Recomendações
Essa ação intersetorial junto à/com a comunidade, possibilitou um aprendizado conjunto sobre vulnerabilidades e
potencialidades de todos e mudou o olhar sobre o adolescente, além de ser possível a aplicação em qualquer local do
Brasil.
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Titulo:
    PRÓ-SAÚDE NA FAMEMA INCENTIVANDO MULTIPROFISSIONALISMO NA ESF 07, MARÍLIA, SP.

Resumo:
    INTRODUÇÃO: O Pró-Saúde é uma iniciativa do Ministério da Saúde que busca a intervenção no processo formativo
para que os programas de graduação possam deslocar o eixo da formação - centrado na assistência individual
prestado em unidades especializadas - por outro processo em que a formação esteja sintonizada com as necessidades
sociais, calcada na proposta de hierarquização das ações de saúde.
Nesse sentido são propostos três eixos: orientação teórica, cenários de prática e orientação pedagógica. O cenário da
prática (Eixo B) diz respeito à interação dos alunos de medicina e enfermagem com a população e os profissionais de
saúde. Essa interação deve ocorrer desde o início do processo de formação proporcionando a esses estudantes
trabalhar com problemas reais e assumir responsabilidades crescentes como agentes prestadores de cuidados
compatíveis com seu grau de autonomia.
A FAMEMA propõe a inserção dos alunos em cenários reais de prática na atenção primária, secundária e terciária de
saúde. A 4ª série de medicina e enfermagem tem o propósito de consolidar uma nova concepção de formação de
profissionais de saúde, que atenda às necessidades da população na lógica de Vigilância à Saúde, experenciada
progressivamente desde a 1ª série dos cursos.  Nesse sentido, proporciona aos alunos o desenvolvimento de ações
multidisciplinares no contexto da Estratégia Saúde da Família.
OBJETIVO: Descrever as ações multiprofissionais desenvolvidas pelos alunos de enfermagem e medicina nos cenários
de prática na ESF 07 CDHU estimuladas pelo 
Pró-Saúde.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo no qual foram registrados, por meio de fotografias, os grupos de
promoção à saúde (gestantes, saúde mental, crianças, adolescentes e idosos) formados e coordenados pelos
estudantes de medicina e enfermagem, com consentimento livre e esclarecido de cada participante. Foi descrita
também a ação conjunta dos estudantes na análise do sistema de informação (SIAL e SIAB) da ESF 07.
RESULTADOS: Houve o desenvolvimento de ações multidisciplinares pelos alunos de medicina e enfermagem na ESF
07 CDHU.
CONCLUSÃO: O Pró-Saúde na FAMEMA tem proporcionado ações multiprofissionais e interdisciplinares entre os
estudantes de medicina e enfermagem nos cenários da prática. Assim, 
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Onde o trabalho foi realizado? PARAÍBA

Titulo:
    CARACTERÍSTICAS DA ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA -
2005 

Resumo:
    A estratégia Saúde da Família tem se configurado como a principal forma de organização da atenção básica na
Paraíba, onde a maior parte dos municípios do estado, ou seja, 87% possuem menos de 20 mil habitantes e, portanto,
desenvolvem na sua maioria ações básicas de saúde. Este estudo, de caráter descritivo, com desenho observacional
transversal, analisou as características da organização da atenção básica de 15 municípios do estado da Paraíba no
ano de 2005, avaliando o desempenho desses municípios segundo os critérios estudados. A análise considerou as
seguintes sub-dimensões da organização da atenção básica: métodos e instrumentos de gestão, mecanismos de
controle e avaliação da atenção básica, qualificação de pessoal e fortalecimento do controle social no município. No
que diz respeito aos métodos e aos instrumentos de gestão, foram definidos os seguintes critérios: processo de
territorialização, plano municipal de saúde, relatório de gestão e instrumentos de referência e contra-referência. No que
concerne aos mecanismos de controle e avaliação da atenção básica, foram observadas a existência de normas e
rotinas de controle e avaliação da atenção básica, a definição de indicadores de avaliação e a análise desses. Em
relação à qualificação de pessoal considerou-se a existência de um plano ou projeto para qualificação de profissionais
da atenção básica. E relacionado ao fortalecimento do controle social do município, foi considerada a forma de
participação do Conselho Municipal de Saúde no processo de planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações e
de serviços de saúde. A partir dos critérios utilizados, os municípios foram classificados em situação satisfatória,
intermediária ou insatisfatória. Os resultados observados revelaram importantes aspectos relacionados à organização
da atenção básica, a partir das sub-dimensões analisadas. A análise revelou uma forte tendência dos gestores
municipais de saúde a utilizarem os instrumentos de gestão de forma burocrática, onde somente se observa o
cumprimento de algumas formalidades, mas sem a apreensão do real potencial de uso destes instrumentos. Entre os
resultados observados podemos citar a inexistência de Plano de Saúde em 53,3% dos municípios e de relatório de
gestão em 40% destes. Apenas um dos municípios utiliza um instrumento de referência e contra-referência. Cinco dos
municípios estudados não atuam como nenhum tipo de rotina em relação ao controle e à avaliação da atenção básica.
Embora os Conselhos Municipais funcionem regularmente é possível perceber que existe uma grande fragilidade no
controle social. Ficou evidente que na maioria dos municípios, são cumpridas as formalidades da existência e utilização
de instrumentos de gestão, não existindo uma sintonia entre aquilo que é preconizado e o que é executado. 

Observação:



    DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM, CENTRO DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE, UFPB. PESQUISA FINANCIADA PELA FAPESQ/PARAÍBA. 
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Onde o trabalho foi realizado? MARACANAÚ - CE

Titulo:
    TERAPIA ANTI-STRESS

Resumo:
    TERAPIA ANTI-STRESS: Identificação do problema. Após 3 anos de trabalho com as famílias da nossa área
observamos que os pacientes estavam sempre com dificuldades de controlar suas patologias. A maioria tinha
problemas crônicos tais como: Hipertensão Arterial, Diabetes, Lombalgias, Dislipidemias, Depressão, Insônia,
Desequilíbrios Emocionais, Conjugais e Familiares, Conflitos Pessoais na família e na Comunidade. Alguns estavam
em uso de medicamentos, continuamente, há anos e mesmo assim descondensados. Nossa área de atuação inclui os
bairros do Horto, Planalto Verde e Escola de Menores em Maracanaú, Ceará. A equipe está sediada Na Unidade de
Saúde do Horto. Objetivos: Promover o controle das patologias em tratamento na Unidade de Saúde; Reduzir o uso de
medicamentos entre os pacientes; Promover à melhoria a qualidade de vida dos nossos usuários através de mudanças
no estilo de vida, hábitos, nas relações interpessoais, na família e na comunidade. Estratégias: Formação de um grupo
de terapias holísticas denominado -terapia Anti-Stress-; Introdução no referido grupo de práticas como: Meditação,
Yoga, Relaxamento, Musicoterapia, Terapia da Dança, Terapia do Abraço, Visualização Criativa, Medicina Oriental
(desbloqueio, Energização, Harmonização dos Chakras), Reiki; Trabalha a auto-estima dos pacientes, através de
Festas de aniversário, Festejo como -Carnaval Anti-Stress-, Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, Dia dos
Namorados, Dia dos Pais, Dia dos Idosos, -Arraia Anti-Stress-, Natal, Ano Novo, Fomentar a solidariedade e amizade
no grupo de -terapia Anti-Stress-, na Unidade de Saúde e na Comunidade através da Campanha da Solidariedade, cujo
lema é -ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer e nem tão rico que não precise de nada- Participe!
Avaliação - -O grupo -Anti-Stress- teve início em fevereiro de 2001 com 04 pacientes-. Hoje conta com 85 pessoas
inscritas no grupo de 5ª. Feira (Grupo Mãe). Na segunda semana de setembro de 2002 iniciamos os trabalhos com o
1º. Grupo de jovens com 20 pacientes e o 2º. Grupo de jovens na 3ª. Semana de setembro de 2002 também com 20
integrantes. E desde o dia 22 de maio de 2002 iniciamos mais um grupo de terapia em Fortaleza (capital) no Centro de
Saúde Roberto Bruno com atualmente 24 pacientes. Em assim sendo o grupo de -terapia Anti-Stress- está neste
momento, com 04 núcleos de atividades: 01 em Fortaleza e 03 em Maracanaú.

Observação:
    ATerapia Anti-Stress faz tanta sucesso que já originou outros trabalhos como 'Portal de Luz" também em atividade
em Maracanaú.
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Titulo:
    ADOLESCENTES MULTIPLICADORES DE SAÚDE INTEGRAL-  UMA EXPERIÊNCIA DE PROTAGONISMO
JUVENIL NA SAÚDE

Resumo:
    A experiência foi desenvolvida no município de Fazenda Rio Grande região metropolitana de Curitiba. O município
com 13.000 adolescentes (IBGE, 2000) tem 18 anos de emancipação político-administrativa e apresenta características
típicas das periferias dos grandes centros urbanos. 
Esta populção apresenta baixa adesão na rotina de atendimento na USF. Isto se dá pela falta de programas específicos
para esta faixa etária.Em resposta a esta questão desenvolvemos um projeto denominado -Adolescentes
Multiplicadores de Saúde Integral- realizado com uma turma de Agente Jovem (programa do Governo Federal).
Entendemos que a USF não é apenas uma prestadora de serviços de saúde, e sim agência facilitadora de
relacionamentos entra a comunidade e os demais equipamentos públicos, colaborando para o incremento da rede
sócio - assistencial do território.
Objetivos:
Prover espaço de diálogo para a promoção da saúde juvenil ; Estabelecer vínculo entre o adolescente e o PSF;
Promover o Protagonismo Juvenil na Saúde.
Metodologia:Estabelecemos uma parceria com o coordenadora do Programa Agente Jovem, que permitiu executarmos
o projeto com 35 alunos. Realizamos 11 encontros de 2 horas com os seguintes temas: Definição de Saúde, Corpo da
Mulher e do Homem, Drogas, Sexo, DST, Gravidez, Papel do Jovem na Comunidade, Trabalho em Equipe e
Protagonismo Juvenil. Utilizamos como estratégia didática, dinâmicas grupais, discussão de filmes, pôsteres, jogos
educativos e músicas .
Ao final do projeto, o grupo executou uma ação na comunidade a partir dos conteúdos aprendidos, sendo que o local e
o tipo de ação realizada foi escolhida por eles. As ações foram: criação de música de rap, cartazes retratando
realidades vividas pelo adolescente, e informativo sobre drogas.
Resultados alcançados:
Aumento da Auto Estima: após os encontros foi notável a melhoria na auto-confiança e superação da timidez de falar
em público,
Descoberta e desenvolvimento de habilidades: todo o material apresentado foi confeccionado por eles,
Exercício do protagonismo juvenil: a intervenção construída pelo grupo foi apresentada para cerca de 370 adolescentes
de uma escola; a realização desta ação posicionou o grupo como referência de parâmetros de saúde ao público juvenil.
Ficou claro aos alunos, a possibilidade de influenciar através de ações planejadas, e capacidade de transformar com
pequenas ações organizadas. Outro resultado foi a ampliação das ações de promoção a saúde do adolescente no PSF.



Lições aprendidas:
 Há necessidade de acompanhamento dos adolescentes a partir de uma abordagem familiar sistêmica. Há importância
em conhecer as crenças e valores do adolescente a respeito da saúde.  
Recomendações:
Esta experiência demonstrou que a motivação e iniciativa da equipe de saúde é decisiva para a implantação de ações
eficazes, e que as USF constituem um importante equipamento de transformação.

Observação:
    Temos os registros da Inicitaiva em fotos e Audio.
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Titulo:
    FOMENTANDO A COMPETÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO  DA  QUALIDADE  DO  CUIDADO A  CLIENTES 
HIPERTENSOS 

Resumo:
    As PIESC se constituem num dos tripés pedagógicos que estruturam o Curso de Medicina  da UEFS, além do
Tutorial e Habilidades. Desde o primeiro ano de medicina, os alunos têm oportunidade de fazer a imersão numa
comunidade, geralmente em bairros populares próximos ao campus universitário. A referência é sempre uma USF/ESF
que será acompanhada do primeiro ao quarto anos do curso, quando os alunos deixarão a Atenção Básica e darão
continuidade a  sua formação na média e alta complexidade do sistema. No terceiro ano, os discentes fazem avaliação
geral da USF ou de uma das atividades desenvolvidas pela ESF;  realizam Atividades Educativas, Visitas Domiciliares,
sempre acompanhados pelos ACS e professoras. A partir do conhecimento prévio da USF/ ESF,  eles foram orientados
a fazer uma série de questões que pudessem gerar dados sobre a qualidade da atenção ao portador de HAS,  foram 
provocados  a  sugerir questões, uma -tempestade de idéias-. As perguntas deveriam dar conta de três eixos de 
dimensões de análise: a estrutura, o processo e o resultado. Cada pergunta, colocada na primeira coluna de uma
matriz, deveria ter seu critério de avaliação numa segunda coluna e a forma de avaliação na terceira coluna. Para esta
atividade, os docentes e discentes utilizaram cerca de 12 horas de trabalho, tendo como resultado um questionário
semi-estruturado com 19 questões, que foram reorganizadas em 16, das quais: 5 avaliariam a estrutura, 8 avaliariam o
processo e 3 avaliariam o resultado. Muito embora o questionário tenha sido criado em conjunto, cada professora se
reuniu com seu grupo (10-12 alunos) para adequar o roteiro e pactuar a condução do processo avaliativo que
aconteceria em três momentos, tendo sido utilizados dois turnos, cerca de 8 horas: a entrevista com a enfermeira, a
entrevista com a médica  e a observação detalhada da USF, sob condução da enfermeira,  no que ela oferece ao
portador de HAS. Como instrumentos padrão ouro para avaliar os dados encontrados, foram utilizados o AMQ, as V
Diretrizes Brasileiras HA e o Protocolo HA, DM do MS 2001. Após a coleta de dados, o material foi sistematizado numa
formatação de um trabalho científico que será apresentado na devolutiva para os outros grupos, para a ESF e servir
como documento de relato de experiência. Tanto o processo de elaboração  quanto o de aplicação do instrumento
revelaram a proximidade dos discentes e docentes com a rotina, a realidade e com as atividades da ESF,
demonstrando que as práticas de saúde na Atenção Básica se constituem num campo fértil e pouco explorado de



ensino aos novos profissionais de saúde, assim como de troca de conhecimento entre a academia e os  serviços de
saúde. Todas as intervenções protagonizadas pela ESF podem servir de experiência, de aprendizado real, partilhado e
crítico do que se pretende  ofertar,  a partir da reorientação do  modelo assistencial no SUS.

Observação:
    Esta atividade desenvolve a   habilidade dos  futuros  profissionais no  atendimento aos hipertensos, levando em 
consideração os principais componentes do sistema de saúde, especialmente a determinação das necessidades, 
recursos locais, o consenso sobre os protocolos, os últimos avanços das investigações, a educação permanente  e a
contínua avaliação da  qualidade do tratamento aos pacientes.
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Titulo:
    A INSERÇÃO DA ESTRATÉGIA DO AGENTE COMUNITÁRIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO
MUNICÍPIO DE SANTOS

Resumo:
    Introdução: A reforma Administrativa no município de Santos redirecionou a Coordenação da Estratégia de Saúde da
Família e dos Agentes Comunitários de Saúde para o Departamento de Atenção Básica, depois de quatro anos de um
trabalho desarticulado das Unidades Básicas de Saúde. A nova proposta implicou no remanejamento das sete equipes
da Estratégia do Agente Comunitário de Saúde, cujas enfermeiras supervisoras lotadas na coordenação passaram a
atuar nas unidades básicas, bem como houve a inserção daquelas que já atuavam nas unidades.

Objetivo: promover a integração das equipes de Agentes Comunitários com as equipes das unidades básicas de saúde.

Integração das equipes do PACS com as Unidades Básicas de Saúde de referência. A estratégia será gradual,
iniciando-se pelas equipes que atuam na Zona Noroeste, com avaliação dos resultados obtidos.
1.Definição das Unidades Básicas para a integração considerando:

- área coberta pelo Programa do Agente Comunitário de Saúde (PACS), onde a população já foi cadastrada e é
acompanhada pela equipe (Enfermeira Supervisora  e Agentes Comunitários);

2.Discussão com a equipe das unidades: promover reuniões com a Coordenação e equipe das Unidades Básicas de
Saúde para identificar as necessidades e discutir as formas de intervenção na área de saúde de cada região;

3.Definição de uma UBS de referência para as equipes do PACS, uma vez que algumas áreas cobertas pelo programa
abrangem mais de uma unidade;

4.Definição do equipamento físico: A Unidade Básica de referência da atenção básica para a região deverá ser
reestruturada para o acolhimento das equipes do PACS;

5.Discussão com os profissionais das unidades (Ginecologista, Pediatra, Clínico Geral, Auxiliares de Enfermagem e
Oficiais Administrativos), para definição de retaguarda e protocolos de atendimento integrados com as equipes do
PACS. Organização das rotinas das unidades com a utilização de instrumentos de registro, controle das informações e
definição das atribuições de cada profissional, considerando as formas de controle utilizadas pelas unidades e PACS;



6.Capacitação de toda equipe: atividades educativas envolvendo os profissionais dentro da nova perspectiva de
trabalho, devendo ser contínua.

7.Reuniões de acompanhamento nas unidades com a participação da chefia da Seção de Atenção a Saúde da
Comunidade e equipes locais para avaliação e aprimoramento.

8.Reunião técnica com os enfermeiros supervisores para discussão e avaliação na Coordenação de Saúde Coletiva.
Resultados: 
-Maior entendimento dos papéis de cada profissional;
-Identificação com uma proposta de atenção básica que passa a ser reconhecida pela maioria do grupo
-Conclusão: O processo de integração iniciado sinalizou a necessidade de se avançar na realização de oficinas que
resgatassem as relações entre os profissionais e reorganizasse as ações de saúde. 
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Titulo:
    ABORDAGEM SINDRÔMICA COMO MANEJO DE DETECÇÃO PRECOCE DAS VULVOVAGINITES EM
GESTANTES

Resumo:
    O Programa Saúde da Família em nosso município está com uma cobertura de 100% das famílias, o atendimento é
realizado de forma universal e integral, seguindo os princípios do SUS. Nele as famílias são atendidas de acordo com
as atividades desenvolvidas diariamente. Nos atendimentos realizados à saúde da mulher em que a abordamos no seu
contexto geral através da consulta médica e de enfermagem as principais queixas das pacientes e os principais
sintomas detectados foram as leucorréias acompanhadas de outras sintomatologias, essa clientela feminina era de
gestante, mulheres em idade fértil e menopausadas. Começamos a questionar a importância da sintomatologia como
forma de detecção para as vulvovaginites em sua grande maioria. As pacientes chegavam preocupadas e em busca de
uma resposta eficaz para os seus sintomas. Começamos a fazer uma triagem das consultas e a partir daí trabalhar a
abordagem sindrômica como resposta rápida e eficaz para as queixas das pacientes já que os resultados do
Papanicolau muitas vezes não chegavam a contento e nem também em tempo hábil. As gestantes eram as mais
ansiosas e preocupadas. O OBJETIVO deste trabalho foi analisar através da abordagem sindrômica recomendado pelo
Ministério da Saúde a incidência de vulvovaginites em gestantes da área de abrangência da USF Dr. Alexandre
Fernandes no mês de Agosto/2007 em Uiraúna Pb. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa
do tipo exploratória descritiva. Após consentimento livre e informado, incluíram-se na pesquisa 83% das gestantes que
estavam fazendo o pré-natal, em que responderam a um questionário semi-estruturado com questões objetivas e
subjetivas. O atendimento ás gestantes são realizados semanalmente na UBS, sendo que dependendo da semana
gestacional ela deve ter uma consulta por mês. Obtivemos um percentual significativo de gestantes. RESULTADOS: Ao
final da pesquisa percebeu-se que 74% das entrevistadas não apresentavam sinais/sintomas de vulvovaginites,das
restantes 20% apresentaram Candidíase e 6% Trichomonas vaginalis. Quando questionadas sobre a quantidade de
episódios nessa gestação, 13% responderam ter tido 1 vez, enquanto 7% sentiram 2 vezes.Ficou claro que devemos
ter uma abordagem clara e segura quanto ao uso da abordagem sindrômica nas gestantes, ela nos norteia para uma
possível infecção. As condutas adotadas foram bem particulares à cada uma delas, os seus anseios, medos, tabus
foram abonados já que a relação paciente e profissional de saúde foi bastante harmoniosa.A realidade que vivenciamos
foi extremamente peculiar e produtiva, passamos a mostrar para as outras equipes do PSF a importância de trabalhar
as sintomatologias através da abordagem sindrômica, mas faz-se necessário enfatizar a importância do Papanicolau
como suporte maior para essa realidade.
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Titulo:
    A COZINHA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: ESPAÇO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE INFANTIL

Resumo:
    Introdução: Alimentação e nutrição são requisitos básicos para a promoção da saúde e alcance dos objetivos do
Sistema Único de Saúde. No contexto da atenção primária, a Estratégia Saúde da Família permite a proximidade dos
profissionais com a população, favorecendo a prática da educação em saúde. Objetivo: Relatar a experiência da oficina
culinária como estratégia de educação em saúde. Metodologia: Promoveu-se, em uma Unidade de Saúde da Família
da Zona Leste de São Paulo, oficinas culinárias com crianças de 4 a 12 anos de idade. Os encontros, organizados pela
nutricionista e fonoaudióloga, tinham em média 15 participantes. Inicialmente, realizavam-se orientações quanto aos
cuidados de higiene e em seguida todos se dirigiam à cozinha do serviço onde recebiam e liam uma receita de fácil
execução. Todos os ingredientes e materiais eram identificados e as tarefas divididas. O preparo era executado e, ao
final, todos o degustavam a preparação. Parte dos ingredientes utilizados era retirada da horta do serviço e outra
cedida pela Subprefeitura da região. As receitas englobaram diversos grupos alimentares, como biscoitos, tortas e
bolos de frutas, tortas com folhas e talos, omeletes e sucos de frutas e hortaliças. Resultados: As oficinas buscaram
apresentar diferentes alimentos às crianças, esclarecendo seu valor nutricional e despertando o interesse para o
consumo, trabalhando questões referentes à higiene e ao aproveitamento integral dos alimentos. Esse cenário
propiciou um espaço de interação e diálogo entre todos os participantes, que se organizaram e ajudaram mutuamente,
independente da idade, permitindo refletir sobre a importância do respeito, da autonomia e da riqueza do trabalho
compartilhado. Freqüentemente, durante as tarefas, as crianças trouxeram fatos de seu cotidiano e o grupo acolheu e
debateu temas como: violência doméstica, alcoolismo, família, atividades escolares e de entretenimento e lazer. A
atividade também possibilitou o incentivo ao desenvolvimento das habilidades motoras finas necessárias para a
manipulação dos ingredientes, como corte e mensuração dos alimentos. Considerações finais: A oficina culinária
tornou-se um espaço de troca e aprendizagem, permitindo promover saúde em diversos aspectos, além da educação
nutricional. Destaca-se a necessidade de abordagem interdisciplinar, visto a riqueza de elementos que permeiam a
execução da prática.
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Titulo:
    ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DA MULHER: CRIANDO NOVAS ESTRATÉGIAS

Resumo:
    INTRODUÇÃO: Os elevados índices de incidência e mortalidade por câncer de colo do útero e de mama no Brasil
justificam a implantação de estratégias efetivas de controle dessas doenças que incluam ações de promoção à saúde,
prevenção e detecção precoce. Observam-se ainda as dificuldades que os serviços básicos de saúde mostram para
realizar tais ações, sobretudo a cobertura integral para coleta de exame citopalógico preventivo.
OBJETIVO: Ampliar a cobertura das ações de rastreamento do câncer de colo do útero e mama, no Centro de Saúde
Novo Horizonte. Objetivos específicos: 1)Trazer à unidade as mulheres na faixa etária com maior risco de apresentar
câncer de colo de útero, sobretudo aquelas que nunca haviam realizado o exame colpocitológico; 2)Ampliar o acesso
da mulher à informação e diagnóstico do câncer do colo do útero, mama e suas lesões precursoras; 3)Desenvolver, em
parceria com a comunidade, ações educativas que informassem a importância da realização do exame citopatológico
preventivo (Papanicolau).
METODOLOGIA: A alta prevalência de crianças na área de abrangência do centro de saúde sempre garantiu ótima
adesão às campanhas de multivacinação infantil, desta forma, a associação da coleta do exame colpocitológico à tais
campanhas, nos parecia momento bastante propício para atuar também na saúde da mulher. Para tanto, foi organizada
em todas as campanhas de multivacinação de 2007, extensa programação e rede de apoio, infra-estrutura necessária à
coleta, envolvimento da comissão local de saúde, com apoio de alunos da graduação em medicina e enfermagem em
estágio no C.S., para ações de abordagem global da atenção à mulher, incluindo atividades educativas com
abordagens em grupos e coleta do referido exame para aquelas que desejassem e/ou necessitassem.
RESULTADOS: O significativo incremento das relações com a comunidade. A adesão importante das mulheres às
campanhas, sendo 522 mulheres atendidas com coleta de exame citopatológico, das quais aproximadamente 10%
nunca haviam realizado o exame. Observamos a sensibilização dessas pacientes, o que melhorou seus vínculos com
as ações de prevenção a saúde comprovada pelo incremento na procura do serviço, fora dos períodos das campanhas
(metas de coleta do exame Papanicolau para 2007, próximas à 85% do desejado, contra 35% do ano anterior).
Constatamos ainda, grande mobilização e intersetorialidade dos profissionais envolvidos que também se tornaram mais
responsáveis pelas ações preventivas e educativas em relação à saúde.
LIÇÕES APRENDIDAS E RECOMENDAÇÕES: As Campanhas conjuntas foram de grande sucesso, não apenas pelo
número absoluto de mulheres atendidas, mas, principalmente, pelo caráter educativo e multiplicador das ações
realizadas, mostrando-se assim muito eficazes em unidades de saúde que como a nossa apresentam grande demanda
e adesão às campanhas de multivacinação.
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Titulo:
    ORTODONTIA PREVENTIVA E INTERCEPTATIVA: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESF DE SÃO VALENTIM
DO SUL - RS

Resumo:
    A ortodontia é o ramo da odontologia especializado no diagnóstico, prevenção e tratamento das maloclusões
dentárias. A maloclusão é a alteração do crescimento e desenvolvimento que afeta a oclusão dos dentes sendo o
terceiro problema odontológico de saúde pública do Brasil.  As maloclusões dentárias podem interferir negativamente
na qualidade de vida, prejudicando a interação social e o bem-estar psicológico dos indivíduos acometidos. Elas podem
ser causadas por uma interação de fatores hereditários, congênitos ou pela presença de hábitos bucais deletérios. Em
São Valentim do Sul o índice de maloclusões dentárias entre crianças, causadas por hábitos deletérios como uso de
bicos, mamadeiras ou sucção do dedo é elevado. Para minimizar e evitar estes problemas oclusais, a equipe da
Estratégia de Saúde da Família desenvolve várias atividades de ortodontia preventiva e interceptativa no município. A
ortodontia preventiva visa evitar as maloclusões através da discussão de valores, saberes e crenças da população e do
uso do conhecimento profissional para o esclarecimento dos indivíduos. As atividades de ortodontia preventiva
desenvolvidas no município são: informação ao grupo de gestantes com o incentivo ao aleitamento materno exclusivo,
dispensando desta forma o uso de bicos e mamadeiras; participação das reuniões de pais nas escolas para orientação
de saúde bucal e hábitos saudáveis; acompanhamento das crianças incentivando as mesmas e os familiares para a
remoção de hábitos nocivos quando presentes, alertando dos problemas que estes podem causar. Já a ortodontia
interceptativa é quando precisa de intervenção mecânica precoce para atenuar o problema, minimizando a maloclusão
e evitando ou facilitando posterior tratamento. Os procedimentos de ortodontia interceptativa realizados na Unidade
Básica de Saúde são: rampa acrílica autopolimerizável para descruzamento de dentes anteriores; guia canina com
resina fotopolimerizável e ajuste oclusal para alguns casos de mordida cruzada lateral. Com estas práticas exercidas
em ortodontia podemos verificar aumento no índice de aleitamento materno e melhora na oclusão e estética dentária de
muitas crianças. Também é grande a satisfação dos familiares e das crianças que são atendidas, pois sabemos que o
acesso ao tratamento ortodôntico é mais restrito, visto que a ortodontia ainda é um tratamento que apresenta custo
elevado. Tivemos algumas dificuldades com o uso da rampa acrílica pelo desconforto que esta causa às crianças. No
entanto, as atividades preventivas em ortodontia têm a facilidade de poderem ser executadas pelos demais
profissionais da equipe, uma vez que todos são capacitados para este fim. Estas ações são de fácil aplicabilidade e tem
baixo custo, minimizando os problemas biológicos, sociais, emocionais e culturais decorrentes das maloclusões. Devido
aos bons resultados obtidos nestas práticas em ortodontia é interessante que estas sejam aplicadas por outras equipes
de saúde em outras comunidades.
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Titulo:
    ESTUDO DE ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO EM PACIENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE
SAÚDE EM BH

Resumo:
    Introdução: Os objetivos do tratamendo das doenças crônicas não transmissíveis são a redução da
morbi-mortalidade e o aumento da qualidade de vida dos pacientes. Um dos grandes problemas no acompanhamento
dessas patologias é a adesão ao tratamento. Entre as diversas formas de avaliação da adesão ao tratamento
medicamentoso, temos o emprego de escalas como a de Morisky.
Objetivo do Estudo: Avaliar a adesão ao tratamento farmacológico de pacientes da rede de atenção primária de saúde,
levando em consideração sexo e idade dos mesmos.
Metodologia: Foram entrevistados, durante o mês de abril de 2008,  pacientes da atenção primária de saúde portadores
de doenças crônicas não transmissíveis (ex: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, hipotireoidismo) e de
ambos os sexos que faziam uso contínuo de pelo menos um medicamento. Aplicou-se a escala de Morisky que aborda
as seguintes itens:1- se o paciente esquece de tomar os seus remédios; 2- se ele(a) é descuidado com os horários de
tomá-los;  3- quando o mesmo está se sentindo melhor, se ele(a) pára de tomar os seus medicamentos; 4- se alguma
vez o ele(a) se sentiu mal e aumentou a quantidade de remédio a ser tomada. 
Apresentação e discussão resultados: Em estudo pré-liminar, foram entrevistados 121 pacientes, sendo 32,06% do
sexo masculino e 67,94% do sexo feminino nos centros de saúde Andradas, Etelvina Carneiro e Vila Pinho na cidade
de Belo Horizonte. Os pacientes foram classificados de acordo com o sexo e idade (menor ou igual a 65 anos e maior
que 65 anos) apresentando os seguintes resultados: 33,55% dos entrevistados apresentaram como resultado
aderência máxima ao tratamento (nenhuma resposta positiva nas questões), 51,32%  aderência moderada (uma ou
duas respostas positivas) e 15,13%  baixa aderência (três ou quatro respostas positivas). 
Considerações finais com recomendações: Levando em consideração os resultados obtidos, podemos afirmar que
apesar da literatura científica mostrar melhor adesão ao tratamento em pacientes do sexo feminino, encontramos uma
melhor adesão ao tratamento nos pacientes do sexo masculino (35,71%) quando comparado ao feminino (29,21%). 
Outro dado divergente da literatura científica foi relacionada a aderência de medicamentos com a idade do paciente,
que segundo a literatura é melhor em pacientes jovens e no estudo encontrou-se melhor adesão em pacientes maiores
que 65 anos (54,83%) do que em menores ou igual a 65 anos (24%). Os dados sugerem que os idosos são mais



conscientes e esclarecidos sobre suas doenças e possíveis complicações, tornando-se mais co-responsáveis ao
tratamento. Como recomendação, destaca-se a importância de trabalhar melhor a adesão ao tratamento nos pacientes
portadores de doenças crônicas não transmissíveis.

Observação:
    Autores 1,2,3,4 e 5: acadêmicos 11° período Faculdade de Medicina da Unifenas, Belo Horizonte.
Autora 6: professora e supervisora do internato de Atenção Integral à Saúde Faculdade de Medicina da Unifenas, Belo
Horizonte.
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Titulo:
    PROJETO PRATIQUE SAÚDE: EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA JUNTO À COMUNIDADE.

Resumo:
    Esse projeto teve por objetivo integrar ensino, pesquisa e extensão, aproximando o mundo acadêmico da realidade
vivida pela comunidade do bairro Morumbi, através de ações de promoção da saúde, intersetoriais e interdisciplinares;
e, de acordo com o perfil epidemiológico e demanda levantada pela própria comunidade, motivar e estimular hábitos de
vida mais ativos e a  prática de exercícios físicos com pessoas da terceira idade que freqüentavam as reuniões de
Planejamento Estratégico no Programa de Saúde da Família desse bairro.
 O período de duração do projeto foi de maio a outubro de 2007, com a participação de alunos do Curso de Graduação
em Enfermagem da Universidade Federal de Uberlândia, Equipe de Saúde da Família Morumbi III, Secretaria Municipal
de Saúde e instituições de apoio social do bairro.
Com base em metodologia participativa e problematizadora, visando inclusão social e interação grupal, foi possível criar
oportunidades para que os indivíduos se posicionassem de maneira criativa frente a questões dificultadoras do
desenvolvimento pleno de seus potenciais de saúde. A atividade física inserida na ESF (Estratégia de Saúde da
Família) trouxe outros benefícios além dos biológicos, como: opção de lazer, interferência em situação de risco social,
além de novos interesses e motivações, atitudes participativas, sensibilização e mobilização social, planejamento
participativo e maior controle social.  Compreendemos que projetos dessa natureza beneficiam não apenas a
comunidade, mas são fundamentais para a formação do perfil do profissional de saúde que se pretende -capazes de
atuar como agentes de transformação social e promotores de saúde, comprometidos com a qualidade de vida da
população.- Dessa forma é necessário criar, valorizar e incentivar projetos que fortaleçam o ensino e a prática de
Saúde Coletiva nas instituições de ensino desde os primeiros períodos da graduação a fim de contribuir para a
formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos, estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania e o
compromisso  social. 
 



Observação:
    Orientadora do nosso tabalho foi Rosiane Feliciano Professora Mestre do Curso de Graduação em Enfermagem na
Universaidade Federal de Uberlândia.
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Titulo:
    GRUPO DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL (GON): UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Resumo:
    As autoras relatam a experiência vivenciada no GON, realizado com mulheres na estratégia Saúde da Família,
pontuando a importância dessa atividade para os envolvidos. O GON foi implantado há três anos pela observação do
excesso de peso e de alterações nos exames bioquímicos na população adscrita. A elevação das taxas de sobrepeso e
obesidade pode ser explicada pela transição nutricional, a qual proporcionou mudança do hábito alimentar e do estilo
de vida, alterando o perfil de morbi-mortalidade da população. A ingestão elevada de lipídeos aumenta a densidade
calórica dos alimentos, ocasionando o ganho de peso, excesso de gordura corporal e, por conseguinte os distúrbios
lipídicos. No ano de 2006, as autoras verificaram os hábitos alimentares de pessoas com hiperlipidemia, objetivando
avaliar a sua relação com os aspectos nutricionais para efetiva atuação no GON, o qual pretende que os integrantes
adotem um estilo de vida saudável para prevenção dos agravos e recuperação da saúde. Na ocasião foi realizado um
estudo com 44 usuários cadastrados na Unidade de Saúde da Família (USF) - Santa Cecília, município de
Pindamonhangaba - SP e participantes do GON, que apresentavam hipercolesterolemia. Através do Recordatório 24
horas e do Questionário de Freqüência de Consumo Alimentar observou-se que a população estudada teve elevado
consumo habitual de alimentos de risco (industrializados, embutidos e preparações gordurosas) para os distúrbios
lipídicos e baixo consumo dos alimentos protetores (hortaliças e frutas). Verificou-se ainda que o estilo de vida e os
hábitos alimentares relacionavam-se com as doenças crônicas e metabólicas. O GON é realizado quinzenalmente,
iniciando sempre com técnicas de aquecimento seguida da discussão do tema do dia. Há também caminhadas,
alongamentos, passeios e festas nas datas comemorativas. A dinâmica de grupo proporciona as ferramentas para os
objetivos propostos, como troca de experiências, relacionamento inter-pessoal e formação de vínculo. Dentre os
resultados alcançados, observamos melhora dos hábitos alimentares e do estilo de vida, com conseqüente melhora do
Índice de Massa Corporal e dos índices pressóricos, diminuição dos valores de glicose plasmática nos portadores de
Diabetes Mellitus, redução nas taxas de lipídeos séricos, diminuição do sedentarismo e prevenção dos agravos
relacionados.  No inicio as dificuldades eram relacionadas à adesão e freqüência ao GON, aceitação da doença e das
mudanças necessárias para o seu controle, como modificações de hábitos referentes ao preparo e escolha dos
alimentos baseada na qualidade e quantidade. Atualmente elas relacionam-se ao baixo poder aquisitivo e a não adesão
dos homens. A próxima meta do GON é inserir os homens criando um grupo para eles com posterior união dos grupos;
disseminar a experiência para outras USF com participação dos profissionais inseridos no NASF.



Observação:
    * Enfermeiro, Mestre em Ciências da Saúde;
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Titulo:
    CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E SAÚDE DA FAMÍLIA: NOTAS PARA O DEBATE

Resumo:
    A implementação da Estratégia Saúde da Família (SF) visa contribuir para a conversão do modelo assistencial, a
partir da atenção básica. Para tanto, é fundamental a participação da população na condução da política de saúde,
através do controle social. Nesse sentido, as equipes da SF, em diversos municípios, têm incentivado a criação de
Conselhos Comunitários de Saúde (CCS). O objetivo principal dessa pesquisa é analisar, sob a ótica dos(as)
profissionais de Campina Grande-PB, como se dá o controle social na estratégia. Tal estudo, pautado em uma
abordagem quanti-qualitativa, fez uso do questionário, aplicado junto a 64 ACS; e da entrevista com roteiro
semi-estruturado (gravada) junto a 15 profissionais ACS das equipes pioneiras no município, bem como com 23
profissionais de nível superior de uma equipe básica completa por cada um dos seis Distritos Sanitários (das áreas de
Medicina, Enfermagem, Odontologia e Serviço Social). Na tabulação das informações relativas aos questionários,
utilizou o software Startitical Package for the Social Siences (SPSS version 13.0), que possibilitou a codificação dos
dados. Na análise das entrevistas foi utilizada a técnica da análise de conteúdo. O estudo evidenciou um certo
desconhecimento pelos ACS acerca da terminologia controle social. Apesar disso, as falas dos diferentes profissionais
apontaram que a experiência vivenciada pelos CCS tem trazido múltiplas contribuições para as comunidades
atendidas, seja através de melhorias trazidas para o bairro, seja na organização de eventos de promoção à saúde. Em
alguns depoimentos, aparecem referências a experiências que buscam o fortalecimento de tais espaços, como
-Capacitações para Conselheiros Comunitários de Saúde-, bem como -Rodas de Diálogos- e as -Reuniões Itinerantes-,
geralmente conduzidas por assistentes sociais (que compõem as equipes básicas do município e, até 2006, eram
responsáveis por 2 equipes). Assim, as falas apontam para a potencialidade dos conselhos como espaço onde a
população pode avaliar os serviços prestados pela equipe da SF, bem como funcionar como um canal de
reivindicações dos usuários. Os depoimentos indicaram, entretanto, que a realidade em nível local, nos últimos dois
anos, está passando por retrocessos no que se refere aos CCS: estes, em sua maioria, não estão funcionando
efetivamente; há fragilidades na participação da comunidade e falta de compromisso dos profissionais da SF e da
gestão municipal em incentivar/concretizar o controle social, além da nova situação vivenciada pelos assistentes
sociais, que estão responsáveis por de 4 a 7 equipes, o que tem comprometido sua atuação nessa área. Diante do
exposto, deduzimos a necessidade de fortalecer os CCS, já que estes podem subsidiar a concretização de práticas
democráticas e participativas, colaborando para a construção de fato de um novo modelo de atenção à saúde.
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Titulo:
    DIAGNÓSTICO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PAPANICOLAU EM ESF DE MONTES CLAROS, MG

Resumo:
    Introdução: O câncer de colo uterino ainda apresenta índices alarmantes quanto a sua freqüência e mortalidade. No
entanto, pode-se atingir uma queda de 80% da mortalidade por meio do rastreamento, através do Papanicolau, das
mulheres com fatores relacionados à exposição ao HPV. 
Objetivos: Identificar as mulheres de 25 a 59 anos do PSF Santa Lúcia I de Montes Claros a fim de programar as
atividades e estratégias para garantir o diagnóstico precoce de câncer de colo uterino nesta área.
Metolologia: Trata-se de um estudo descritivo transversal de base populacional realizado em março de 2008. A
população estudada foram mulheres de 25 a 59 anos cadastradas no PSF Santa Lúcia I, Montes Claros/MG. O
instrumento de coleta de dados foi a Ficha A (Ficha de Cadastro das Famílias).
Apresentação e discussão dos resultados: A partir da organização e análise dos dados coletados foram identificadas
792 mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos que são mais suscetíveis ao desenvolvimento do câncer de colo uterino.
Este dado permitiu à ESF Santa Lúcia I organizar as atividades de atenção à saúde da mulher, enfatizando a realização
do Papanicolau. Concluiu-se que devem ser realizados 72 exames de Papanicolau por mês, sendo 18 por semana, o
que demanda três turnos semanais para os profissionais responsáveis pelo procedimento. 
Considerações finais: Diante dos resultados alcançados destaca-se a viabilidade e relevância da realização do
Papanicolau na área de abrangência da ESF Santa Lúcia I, segundo as recomendações mundiais. Ressalta-se que o
momento da coleta do Papanicolau também é uma oportunidade para orientar as usuárias quanto a práticas sexuais
seguras, controle da obesidade e interrupção do tabagismo, fatores reconhecidamente relacionados ao Câncer de colo
uterino.
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Titulo:
    INTEGRANDO SERVIÇOS DE SAÚDE: EXPERIÊNCIA DISTRITAL EM MANAUS

Resumo:
    Introdução: A falta de integração dos serviços de saúde constitui um problema no contexto da organização da saúde
pública no Brasil. O processo de distritalização da saúde em Manaus buscou reverter esse problema a partir da
reordenação do setor com base territorial e epidemiológica. A estratégia saúde da família foi priorizada enquanto
modelo de organização. Objetivo: Descrever a integração de equipes de saúde da família com unidades de saúde de
referência locais no âmbito das especialidades e  atendimento de urgências no Distrito de Saúde Norte de Manaus.
Metodologia: Em 2005 foi priorizada a implantação dos distritos de saúde em Manaus. Ao longo do ano foram
realizados debates, reuniões técnicas, seminários e construído um plano de ação participativo para cada um dos quatro
distritos a serem constituídos. Ao final do mesmo ano um projeto demonstrativo de integração de unidades de saúde do
mesmo bairro foi empreendido contemplando duas unidades com equipes de saúde da família e uma unidade básica
com Programa de Agentes Comunitários de Saúde e atendimento de especialidades básicas com pronto atendimento
de urgências. As etapas de integração incluíram: visita da coordenação distrital às unidades, reuniões conjuntas com os
responsáveis técnicos, reuniões conjuntas com profissionais de saúde, reuniões com representantes dos usuários do
bairro e pactuação integrada de ações em saúde incluindo referência e contra-referência. Em 2006 foi avaliado todo o
processo se estendendo a proposta para toda a rede distrital de saúde. Instituiu-se programação sistemática de
reuniões setoriais e gerenciais. Resultados: As 43 equipes de saúde da família passaram a formar uma rede
assistencial integrada a dois Centros de Saúde, duas Policlínicas de Especialidades, quatro Unidades Básicas com
Pronto atendimento, um laboratório distrital e um Centro de Especialidades Odontológicas em 2007. Agendamento de
consultas e de exames complementares por telefone e/ou correio eletrônico, interconsultas com especialistas,
atualização profissional e implantação de novos serviços assistenciais foram modalidades incorporadas ao dinâmico
contexto distrital. Ainda em 2007 foi iniciada integração com as unidades de saúde gerenciadas pela Secretaria
Estadual de Saúde a partir de experiência demonstrativa com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e uma
Maternidade. Lições aprendidas: A superação da dicotomia entre unidades ditas tradicionais e equipes de saúde da
família demanda compromisso gerencial, esforço coletivo, planejamento participativo e agregação tecnológica.
Recomendações: A utilização das ferramentas de gestão em saúde deve priorizar a facilitação do acesso aos usuários
do SUS independente da multiplicidade de portas de entrada no sistema. O fortalecimento da estratégia saúde da
família depende da integração da rede assistencial com foco no território e na epidemiologia.
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Titulo:
    PROJETO SOSORRISO: O CONTROLE SOCIAL CONQUISTANDO MAIS SAÚDE BUCAL EM CAMPO
GRANDE-MS

Resumo:
    O estímulo à participação popular e ao controle social tem sido reafirmado como um dos fundamentos da Atenção
Básica. Apesar do ceticismo com que é muitas vezes visto, e a perspectiva de não atuação efetiva, supostamente
devido ao estágio de consciência política, o Controle Social no SUS tem superado obstáculos. E é neste contexto que
foi implantado, a partir de setembro de 2004, o Projeto SOSorriso  no espaço da Unidade Básica de Saúde da Família
(UBSF) Parque do Sol, conquistada pelo esforço conjunto das Equipes de Saúde Bucal, Conselho Gestor Local, da
Gerência da unidade, da Coordenação de Saúde Bucal do Distrito Sanitário Sul, tornando exitosa a participação de
todos na ampliação dos serviços odontológicos da referida unidade. O objetivo do Programa é proporcionar um
incremento na oferta assistencial, interagindo e fortalecendo a Estratégia de Saúde da Família, e permitindo que 
usuários -  trabalhadores e pessoas que não tem a possibilidade de usar os serviços durante a semana -  possam
fazê-lo aos sábados, a partir de uma necessidade identificada e reivindicada pelo Conselho Gestor Local. A capacidade
instalada na UBSF Parque do Sol, com 4 equipamentos odontológicos, é de 80 agendados/sábado, sendo 10
pacientes/4h da responsabilidade de cada profissional. O tratamento completado é a forma de organização do
atendimento, sendo a capacidade mínima de TC/mês de 66. A metodologia de trabalho é a atenção curativa básica por
quadrante, até completar o tratamento. Dos 80 pacientes agendados em cada sábado, podem ser selecionados no
mínimo 75% deles para tecnologia de tratamento por quadrante. A lógica de trabalho aos sábados tem dado resultados
muito próximos dos produzidos pelas equipes de Saúde Bucal em Campo Grande, o que permite afirmar a importância
da continuidade deste trabalho, e até a ampliação para outras unidades de saúde da família que o comportem.
Percebe-se na fala dos usuários que o vínculo com a comunidade e a equipe tem se fortalecido; havendo uma relação
de respeito entre profissionais-usuários. O Programa SOSorriso se apresenta como um recurso estratégico para o
trabalho com demanda reprimida em Unidades Básicas de Saúde da Família, principalmente nos primeiros anos de sua
implantação, interagindo com o Programa. Também pode ser tomado com experiência a ser implantado em outras
unidades. Tal forma de atendimento tem demonstrado interferir positivamente na acessibilidade do usuário, tanto
organizacional quanto sócio-culturalmente, pois com a ampliação dos turnos de funcionamento, facilita-se o acesso
principalmente aos trabalhadores e se aumenta a credibilidade do serviço, na medida em que o usuário pode usufruir
dele para diminuir os problemas de saúde bucal que ainda possui. E, ainda mais gratificante, é o fato de que este
trabalho somente está acontecendo em função do exercício do controle social, um dos pilares do SUS.
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Titulo:
    SAÚDE MENTAL NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES JUNTO À
COMUNIDADE

Resumo:
    Introdução
A importância da Saúde Mental nos Programas de Saúde da Família (PSF) verifica-se na impossibilidade de se separar
doença mental de saúde física. Os desenvolvimentos de ações junto à comunidade, como as oficinas de terapêuticas:
pintura e tecelagem contribuem para fortalecer uma nova modalidade de cuidados que privilegiam a escuta, a
singularidade, a cultura, as relações interpessoais dos sujeitos e o fortalecimento comunitário. Rompendo-se assim
com o modelo hospitalocêntrico de exclusão e desvalorização do indivíduo. 
Objetivos
Objetivou-se com as oficinas de pintura e tecelagem ampliar as habilidades dos indivíduos e sua autonomia. 
Metodologia
Realizou-se uma análise qualitativa dos registros das oficinas. As oficinas são realizadas na Unidade Básica de Saúde
(Barcelos) e na sede do Município no Consórcio Intermunicipal de Saúde Pedra Azul, em Domingos Martins-ES,
possuem equipes de PSF e PACS respectivamente. A primeira acolhe indivíduos da zona rural, lavradores,
descendentes de imigrantes (italianos, alemães e pomeranos -antiga Pomerânea) e emigrantes (Minas Gerais e da
Bahia). A segunda recebe os usuários da zona urbana, formada predominantemente por imigrantes ítalo-germânicos.
Eles chegam às oficinas através de encaminhamento de médicos, enfermeiros, assistente social, por indicação do
agente comunitário de saúde e demanda espontânea. As oficinas têm duração de 4 horas, acontecem uma vez por
semana a cada quinze dias no período da manhã. As oficinas acolhem em média 6 usuários de ambos os sexos e
conta com a participação de uma psicóloga. 
Resultados alcançados
Verificou-se, também que essa prática vem propiciando uma diminuição do isolamento social, além da viabilização da
construção de novos territórios existenciais. Despertando no indivíduo que sofre a re-significação do desejo na vida, no
trabalho e na criação. Além de ser um espaço de intercâmbio, e trocas de experiências de vida e cultural entre os
participantes. Além disso, abrem espaços para o desenvolvimento da possibilidade de criar, na construção de outras
formas sociais e subjetivas. 
Lições aprendidas com a experiência 
A comunidade assistida possui algumas peculiaridades dentre elas: o impedimento em relacionar os agravos e/ou
surgimentos de psicopatologias, incluindo aqui a dependência química, como uma conseqüência advinda do uso
abusivo de álcool. Têm dificuldade em aceitar uma proposta terapêutica por não entender o fenômeno como doença, e,



essa recusa se expressa de forma diversa e diretamente relacionada a diferenças culturais presentes nesta
comunidade, tornando-se um desafio para os profissionais de saúde deste Município. 
Recomendações
No entanto, se faz necessário ampliar os locais sociais junto a outras equipes de PSF e PACS para a realização das
oficinas de modo a promover e respeitar o exercício da cidadania e promoção da integração.
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Titulo:
    FESTA DE CHEGADA DAS ESCOVAS DENTAIS:SAÚDE BUCAL COM FOLIA

Resumo:
    
1- Introdução
A escola é um ambiente de aprendizagem, de vivências e crescimento individual.A Educação produz Saúde à medida
que fortalece os modos participativos, democráticos e públicos de pensar e fazer Educação em Saúde na Escola.O
projeto  de Educação em Saúde Bucal foi desenvolvido com o  apoio e colaboração da equipe de Educação e o
comprometimento da equipe  de Saúde Bucal de Confins/MG , que  já desenvolve anualmente ações educativas nas
escolas públicas do ensino fundamental. do município.O evento nas escolas  de ensino fundamental do município,
marca o início  das  atividades educativas e preventivas anuais e  coincide com o início do período letivo das escolas .
2- Objetivos
 Gerais: Mobilizar toda a comunidade escolar para o programa  anual de Saúde Bucal do   Município de Confins; Inserir
as práticas preventivas de saúde bucal  à rotina dos escolares.
 Específicos: Fornecer aos alunos as escovas que serão utilizadas  nas escolas, nas práticas   
 individuais e coletivas de escovação;Promover integração entre temas: saúde, educação e cultura; Associar o
momento de festa com hábitos saudáveis que levam à qualidade de vida;Festejar, fantasiar, sonhar, construir um
mundo imaginário, um ambiente favorável e de interação entre equipe de saúde bucal e crianças.  
4- Metodologia
 O evento será realizado no pátio da escola nos horários programados com a diretoria. A equipe de Odontologia
confeccionará uma faixa com o tema da festa:-Saúde Bucal com Folia-, com balões coloridos ao redor. Anunciaremos a
chegada de um convidado especial à nossa festa de entrega das novas escovas dentais, neste momento entra o -Boi
da manta- e sua batucada, símbolos do folclore que se apresenta como um bailado cômico dramático, cujo enredo de
grande simplicidade envolve situações de peripécias.Nas festas de Confins, como carnaval, festas juninas e Natal  se
apresentam e nessa ocasião em especial foi adaptada uma máscara  do Dr Dentuço à figura central da festa que é o
boi da manta.Dentro da carcaça que o representa, uma criança executa as peripécias que lhe são
peculiares:chifradas,marradas, com acompanhamento musical e executando passos de dança.Os alunos assistem a
apresentação, após o término a equipe de saúde distribui as escovas dentais. 
4-Resultados alcançados
Interação dos temas educação, saúde e cultura.
Alegria ao receber escovas de dente.
Criação de ambiente saudável, favorecendo prática de hábitos saudáveis.



5-Lições aprendidas com a experiência
As crianças são facilmente atraídas, interagindo de modo perfeito à atividade, visto que boi da manta é figura que
participa dads festas populares .Há certa resistência por parte dos profissionais do setor da Odontologia em mudar a
maneira de abordar, de inovar.
6- Recomendações
Esta experiência é passível de uso, adequando aos hábitos culturais regionais.

Observação:
    Este projeto de educação em saúde foi apresentado na Especialização em Saúde Coletiva da UFMG/2007.
Já existe apresentação em power point, incluindo fotos do evento.
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    AVALIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA DA PROPOSTA DA FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA DA
SECRETARIA DE 

Resumo:
    INTRODUÇÃO Uma importante proposta da nova política de AB da Bahia é a Carreira de Saúde da
Família/Fundação Estatal. Após uma série de debates ao longo de 2007 com movimentos sociais, trabalhadores,
controle social e municípios e após a aprovação na CIB, Conselho Estadual de Saúde e Conferência Estadual de
Saúde, a DAB realizou uma avaliação junto aos municípios para orientar a II fase de implantação da Fundação Estatal
Saúde da Família (FESF) que segue agora uma vez já aprovada na Assembléia Legislativa. Essa avaliação mostra a
importância conferida à proposta pelos municípios, a expectativa de alto impacto no SUS Bahia, a necessidade de
sempre ampliar o debate e contradições no entendimento da relação estado-municípios OBJETIVOS Realizar uma
avaliação junto aos municípios para levantar elementos de debate, reflexão, adequação e transformação da proposta
da FESF a fim de subsidiar os desdobramentos de sua II fase de implantação METODOLOGIA Foi realizada uma
avaliação estruturada, quali-quanti, com amostra de conveniência onde obtivemos resposta de 51 municípios com ao
menos uma das seguintes características: sede de micro-região; mais de 100 mil habitantes; universidade pública em
seu território; entre os 80 municípios com mais baixo IDH do estado RESULTADOS 94% conhecia a proposta da FESF,
sendo que 40% consideram a mesma a proposta mais importante da nova política de AB da Bahia. A nota média da
FESF foi de 8 em termos de importância e impacto na AB municipal. Pontos +: menos disputa entre os municípios;
viabilidade concreta de institutir um plano de carreira, empregos e salários para toda a Bahia; equiparação salarial;
garantia dos direitos trabalhistas; efetiva disponibilidade de profissionais; mais resolutividade, qualificação da
assistência e expansão da ESF; fixação dos profissionais nos municípios; valorização do profissional; melhoria da
educação permanente; cumprimento de carga horária pelas ESF. Pontos -: receio de influência política; não
obrigatoriedade da adesão; discrepância entre trabalhadores de nível superior e nível médio; não abrange todos os
profissionais da ESF; necessidade de mais debate; necessidade de mais mobilização e incentivo aos profissionais;
receio de centralização financeira. Os municípios reconhecem e apostam na FESF e cobram mais debate e
mobilização. Entendem que é um grande passo para a fixação e interiorização além da melhoria da qualidade da AB.
Apontam como enfrentamento concreto da desprecarização rumo à carreira e valorização dos trabalhadores e cobram
envolvimento de todos da ESF e equidade. Compreendem que é uma avanço no processo de apoio à descentralização
efetiva sendo que houve uma citação quanto ao receio de centralização financeira e influência política negativa. Tais
resultados tem sido apresentados e debatidos no detalhe em uma nova rodada de encontros macro-regionais com os
municípios. 


