2

SUMÁRIO

O acolhimento na unidade de saúde como disparador para ações de vigilância
sanitária...........................................................................................................................4
Surto de doenças transmitidas por alimentos (dtas) em curitiba entre 2009 e 2013....21
Análise documental de cremes dentais em licitações da administração pública para
comprovação de sua regularidade frente à vigilância sanitária.....................................40
Taenia SP. E as ações de vigilância sanitária para evitar infecções pelo parasito.......53
Revisão sistemática de literatura sobre a humanização no Sistema Único de Saúde –
SUS...............................................................................................................................68
Formação de agentes tóxicos (AT) em alimentos.........................................................80
Avaliação das melhorias encontradas pelo serviço de vigilância sanitária após a
publicação das normas de boas práticas de fabricação de produtos médicos
estabelecidas pela resolução RDC 16/2013...............................................................102
Hepatite B: uma análise da ocorrência em curitiba (20072013)………………….......113
Auditoria em fisioterapia..............................................................................................131
Aspectos sanitários da geração de resíduos sólidos..................................................148
Contaminação microbiana em alimentos manipulados em um centro comercial do
município de Curitiba e a ação de vigilância sanitária................................................168
As dificuldades encontradas pelos auxiliares de enfermagem na estratégia saúde da
família..........................................................................................................................183
O processo de educação em saúde como estratégia de atuação do programa de
saúde da família..........................................................................................................197
Perfil do enfermeiro na estratégia de saúde da família: uma visão holística e
contemporânea do papel do enfermeiro......................................................................211
Atribuições do agente comunitário de saúde e relevância de sua capacitação à equipe
estratégia saúde da família.........................................................................................230
Iniquidade em saúde...................................................................................................250
Absenteísmo de agentes públicos: motivação e causas.............................................267
Linha de cuidado para reabilitação: descrição dos serviços realizados na aps e redes
de atenção no município de Curitiba...........................................................................292

3

Trajetória do programa sáude da família no Brasil......................................................306
Relação das famílias com a escola e sua ligação com a estratégia da família...........320
Pré-natal odontológico na estratégia da família..........................................................335
O papel do cirurgião dentista no SUS.........................................................................349
O uso racional do enxaguatório bucal.........................................................................362

4

O ACOLHIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE COMO DISPARADOR PARA AÇÕES
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Denise Cardoso da Fonseca1
Nelson Pereira Castanheira2
Guilherme Ditzel Patriota3
Mário dos Santos Lima4
Osmir Tadeu de Aguiar5
Sebastião Gerson Ortega6

RESUMO
No Brasil há muitos problemas com relação à vigilância sanitária que podem ser
resolvidos não apenas mediante os estabelecimentos, mas também a população em
geral. Existe uma política pública de integração das ações de assistência à saúde e de
vigilância em saúde que pode ser aproveitada nesse contexto, uma vez que a
detecção dos problemas relacionados à vigilância sanitária pode ser realizada dentro
das unidades de saúde, por meio das investigações das causas relacionadas aos
problemas de saúde levados à equipe multiprofissional. Atualmente, o atendimento de
pacientes nas unidades de saúde é um processo automático e curativo, centrado na
doença, e sobre o qual se discute uma mudança de paradigma, realizando o
atendimento centrado na pessoa e suas interações sociais e com o ambiente. Para
tanto, é necessário que realmente se conheça a situação do paciente, realizando o
denominado acolhimento durante o atendimento à saúde, e nesse contexto é possível
que as suas condições de vida e relações com o ambiente estejam relacionadas ao
problema de saúde que apresenta. Se os profissionais de saúde aplicarem o
acolhimento humanizado nas unidades de saúde, realizando a chamada escuta ativa,
na qual ocorre a atenção às informações fornecidas pelo paciente, e detectando que
muitas vezes as causas dos problemas de saúde do paciente relacionam-se à
vigilância em saúde (controle de riscos relativos a vetores de doenças, ao consumo de
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bens e serviços - como água, alimentos, saneantes, cosméticos, medicamentos etc., a
doenças e agravos prioritários - como Tuberculose, Hanseníase, Hipertensão,
Diabetes, câncer de Colo de útero e mama, entre outros), e integrarem as informações
entre os serviços, se possibilita realizar ações integradas para sanar os problemas de
saúde em suas causas. Pretende-se, com isso, contribuir para a percepção da
importância de integrar o sistema de saúde, unindo a assistência e a vigilância em
saúde, conscientizando populares e gestores para atingir melhorias neste contexto.

Palavras-chave: Acolhimento. Vigilância em Saúde Pública. Atenção Primária à
Saúde.
1

INTRODUÇÃO

O atendimento às pessoas dentro do sistema de saúde brasileiro reproduz
um processo de trabalho centrado nos procedimentos, com forte enfoque curativista,
pouco envolvimento dos usuários, e falta de vínculo da equipe de saúde na produção
do seu cuidado. Um processo de trabalho centrado nos procedimentos e tendo como
principal fluxo assistencial a demanda por consulta médica, produz o desconforto de
filas intermináveis na busca por atendimento médico (ao ponto de os usuários
precisarem chegar de madrugada à unidade de saúde sem garantia de atendimento),
as medidas racionalizadoras que caracterizam uma situação de desrespeito, de
descumprimento do direito à saúde quanto à acessibilidade unidade de saúde, a
fragmentação no processo de trabalho, prejudicando o atendimento às necessidades
dos usuários, o desconhecimento das reais demandas dos usuários em relação ao
agravo de suas necessidades e risco pelos trabalhadores das unidades de saúde. As
tensões nesse cenário se acumulam, gerando práticas ―não cuidadoras‖ entre
trabalhadores e usuários, em que estes muitas vezes são desrespeitados,
desacreditados e culpados pelos problemas de organização dos serviços existentes
nas unidades de saúde. A mudança desse ponto de vista requer organizar o processo
de trabalho de forma que ele opere na produção do cuidado de forma mais relacional.
(ANDRADE, FRANCO, FERREIRA, 2007).
A compreensão do trabalho em saúde e suas práticas como práticas
sociais traz o referencial da categoria trabalho para a saúde. Isto possibilita a
compreensão de que estas práticas são determinadas pela finalidade social do
trabalho e se referem a um projeto de ação que traduz uma dada concepção de
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processo saúde-doença e cuidado, ou seja, de uma perspectiva biológica e
multicausal a finalidade do processo de trabalho em saúde será a normalização da
atividade biomédica e da perspectiva da multidimensionalidade psicossocial, cultural, e
biológica, portanto coletiva, a finalidade será a promoção da saúde e a emancipação
dos sujeitos. (FRACOLLI, ZOBOLI, 2004).
O Acolhimento foi identificado como o dispositivo que poderia funcionar
para este fim, apostando nas relações entre trabalhadores e usuários com base na
escuta qualificada, responsabilização, compromisso com a resolutividade e trabalho
multiprofissional. Tal entendimento requer perceber o usuário que adentra a unidade
de saúde a partir das suas necessidades, condições de vida, do vínculo com os
trabalhadores, da autonomia no seu modo de viver e na compreensão da sua queixa.
Tudo isto faz do usuário um ser singular, isto é, único e, nesse sentido, deve ter
também um cuidado que expressa essa singularidade. Além disso, reconhecer que o
usuário tem uma história de vida que traz sua cultura, suas relações sociais, e o
ambiente de sua origem que contribuem na formação de sua subjetividade é
fundamental para estabelecer projetos terapêuticos singulares. (ANDRADE, FRANCO,
FERREIRA, 2007).
A partir dessas considerações pode-se afirmar que o acolhimento se
constitui em instrumento potente para a reorganização da Atenção à saúde na Saúde
da Família. (FRACOLLI, ZOBOLI, 2004)
A Saúde da Família, por ter sido elevada à categoria de ―estratégia de
mudança do modelo assistencial‖ pelo Ministério da Saúde a partir de 1998, vem
sendo implantada de forma a abarcar, paulatinamente, toda a rede de serviços básicos
do SUS, ainda que não se possa afirmar que, no conjunto, as ações e serviços
produzidos signifiquem de fato, a mudança de conteúdo das práticas e da forma de
organização do processo de trabalho prevista nos documentos oficiais. (TEIXEIRA,
SOLLA, 2006).
A reorganização dos serviços de saúde tem como pressuposto a
integralidade na produção do cuidado, em um processo de trabalho centrado no
usuário e em relações acolhedoras da equipe multiprofissional, capazes de
estabelecer vínculo em um processo produtivo que aposta nas tecnologias mais
relacionais para a assistência aos usuários, onde a equipe responsabiliza-se pelo
cuidado. (ANDRADE, FRANCO, FERREIRA, 2007).
No entanto, alguns estudos evidenciam que, a prática das equipes do
Programa se concentra, basicamente, na oferta organizada de serviços básicos como

7

ações de educação sanitária dirigida a grupos de gestantes, mães, portadores de
doenças crônicas e grupos de idosos, realizadas nas unidades de saúde ou na
comunidade, ao lado de ações de atenção básica ao grupo materno-infantil, que
incluem planejamento familiar, pré-natal, acompanhamento e desenvolvimento da
criança, controle de desnutrição, infecções respiratórias e outros agravos que
constituem o perfil da demanda nesse nível de atenção. (TEIXEIRA, SOLLA, 2006).
Por conta disso, ainda que a Saúde da Família tenha como ―imagemobjetivo‖ a integralidade das ações, o que tem gerado, inclusive, um diálogo com as
propostas da Vigilância da Saúde ainda há um longo caminho a percorrer para se
alcançar uma lógica de adequação permanente das práticas às necessidades e
problemas de saúde da população, tendo como referência a possibilidade de conjugar
ações voltadas para o controle de determinantes, riscos e danos (promoção,
prevenção e assistência). Orientando portanto a ampliação dos objetos de intervenção
nos territórios a partir da descentralização das ―vigilâncias‖ – ambiental, sanitária e
epidemiológica, e, mais que isso, a incorporação das ideias e propostas do movimento
em torno da Promoção da Saúde, que extrapola as ações de ―educação e mobilização
popular‖ e incorporam o desencadeamento de ações intersetoriais nos territórios de
abrangência das ações das equipes (TEIXEIRA, SOLLA, 2006).

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Por meio de busca de dados em literatura, periódicos científicos e
publicações oficiais, realizou-se levantamento a respeito da proposta das políticas
públicas em acolhimento e humanização do atendimento aos pacientes nas unidades
de saúde, e em integração das ações de saúde pública em todas as suas frentes, em
especial os aspectos de vigilância em saúde relacionados aos problemas verificados
nas unidades de saúde.

3 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

A Constituição da República Federal de 1988 promulgou o Sistema Único
de Saúde (SUS) que foi regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde de 19 de
setembro de 1990 e pela Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. (BRASIL, 1990). Ele é
um dos maiores sistemas de saúde no mundo, garantindo assistência integral a todos
os cidadãos gratuitamente e tem por finalidade alterar a desigualdade na assistência à
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saúde da população, fazendo com que o atendimento seja obrigatório a todos os
cidadãos, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. O SUS deve
se tornar um mecanismo de promoção da igualdade no atendimento. Ele se propõe a
promover a saúde, priorizando ações preventivas e favorecendo a educação em saúde
da população. As unidades prestadoras de serviços devem configurar um sistema
capaz de prestar assistência integral, atendendo o indivíduo como um ser humano
integral, submetido às mais diferentes situações de vida que o levam a adoecer e
morrer. (SILVA, ALVES, 2008).
Tendo em vista as dificuldades enfrentadas na alteração do serviço de
saúde, de curativas-individuais para coletivas-preventivas, o setor público também
passou a priorizar as intervenções curativas. O locus de prestação de serviços
curativos foi transferido do hospital para os postos de saúde públicos. Em
consequência, o setor público implementou os serviços que seguem a lógica da
produção-produtividade. Em suma, o importante, mais uma vez, é a quantidade em
detrimento da qualidade de atendimento à população. (MACIEL-LIMA, 2004).
Para superar o modelo de saúde centrado na doença e em práticas
curativas, o Ministério da Saúde lançou, em 1994, o Programa Saúde da Família
(atualmente Estratégia Saúde da Família - ESF), objetivando a reorganização do
processo de trabalho em saúde na atenção básica, vislumbrando a incorporação de
novos conceitos e práticas inovadoras, balizadas por diferentes tecnologias
necessárias para responder às necessidades apresentadas nos espaços concretos,
onde as pessoas constroem suas histórias e representam seu processo de saúdedoença. Para tanto, sinalizou uma mudança no foco da atenção, que passa a ser a
família assistida no seu espaço social – área adscrita – com suas singularidades. O
programa propõe, ainda, um redirecionamento no processo de trabalho, baseado na
interação com uma equipe multiprofissional, visando às práticas mais resolutivas e
integrais, dentro da perspectiva da vigilância à saúde, esta concebida para a
recondução da lógica assistencial, a qual deve superar as intervenções voltadas para
a cura individual, orientando, para tanto, o uso da epidemiologia, como eixo
estruturante das ações coletivas. (SANTOS et al., 2007).
A Estratégia Saúde da Família busca romper com paradigmas cristalizados
e incorpora novo pensar e agir na perspectiva de mudança e conversão do modelo
assistencial. Dessa forma, possibilita a entrada de cenários, sujeitos e linguagens no
âmbito da atenção à saúde com potenciais para reconstrução das práticas. Nessas, o
cuidado Deve considerar o princípio da integralidade e o usuário como protagonista.
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Pressupõem ainda a presença ativa do outro e as interações subjetivas, ricas e
dinâmicas, exigindo ampliação dos horizontes da racionalidade que orienta tecnologias
e agentes das práticas. (SOUZA et al., 2008).
O serviço de saúde, ao adotar práticas centradas no usuário, necessita
desenvolver capacidades de acolher, responsabilizar, resolver e autonomizar. Nesse
sentido, o trabalho em saúde deve incorporar mais tecnologias leves que se
materializam em práticas relacionais, como, por exemplo, acolhimento e vínculo.
(SOUZA et al., 2008).
Quando implantado, a ESF estava limitada aos grupos populacionais de
maior risco social e expostos às precárias condições sanitárias, o que ocorreu
predominantemente em municípios de pequeno porte, enquanto os de maior
população apresentaram pouca adesão. A despeito destas questões, o SUS, ao longo
da década de 90, foi considerado excludente pelos significativos obstáculos impostos
para a sua efetivação. O acesso aos serviços públicos era difícil, suas instalações e
equipamentos eram insuficientes e sucateados, marcados por enormes filas e pelo
baixo nível de qualidade e resolubilidade, herança do modelo previdenciário. Além
disto, as práticas dos profissionais de saúde eram tidas como impessoais e
fragmentadas. A imagem da assistência pública era negativa, com o apoio da mídia
que enfatizava a eficiência e a qualidade do setor privado em detrimento ao público.
(MITRE, ANDRADE, COTTA, 2012).
Ademais, a rede de Atenção Primária à Saúde (APS) não conseguia
tornar-se a porta de entrada do sistema, que continuava a ser o hospital. Os pronto
socorros estavam sempre lotados, com a evidência de que o perfil de morbidade da
clientela atendida nestas unidades poderia ter resolubilidade ao nível primário.
Associado a este quadro estava o baixo impacto que as ações da APS tinham sobre
os principais problemas de saúde da população, evidenciado pelo aumento da
incidência de doenças evitáveis e erradicáveis, apesar dos avanços científicos e
tecnológicos já alcançados. Tornou-se imperativo reconstruir o modo de produzir e de
operar as ações de saúde no SUS, que se comprometesse com a defesa da vida e
com os direitos sociais plenos, e, ao mesmo tempo, pudesse dar resolubilidade aos
problemas identificados no dia a dia do trabalho, orientados para a autonomia dos
usuários e das comunidades. Surge então, em meados da década de 90, o
acolhimento, que ganha o discurso de inclusão social em defesa do SUS, um
dispositivo capaz de disparar reflexões e mudanças na organização dos serviços de
saúde, na retomada do acesso universal, no resgate da equipe multiprofissional e na
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qualificação das relações entre usuários e profissionais de saúde. (MITRE, ANDRADE,
COTTA, 2012).
4 ACOLHIMENTO DO PACIENTE E ATENDIMENTO HUMANIZADO

O acolhimento humaniza as relações entre usuários e trabalhadores de
saúde, através de um espaço onde se cria o vínculo a partir de uma escuta e de uma
responsabilização que dão origem aos processos de intervenção. É nesse espaço que
o profissional de saúde utiliza sua maior tecnologia de trabalho, ou seja, o saber, cujo
principal objetivo é o controle do sofrimento, ou a produção da saúde. (SOUZA,
LOPES, 2003).
O acolhimento propõe inverter a lógica de organização e funcionamento do
serviço de saúde, partindo dos seguintes princípios. (FRANCO, BUENO, MERHY,
1999):
1) Atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo
a acessibilidade universal. Assim, o serviço de saúde assume sua função
precípua, a de acolher, escutar e dar uma resposta positiva, capaz de resolver
os problemas de saúde da população;
2) Reorganizar o processo de trabalho, a fim de que este desloque seu eixo
central do médico para uma equipe multiprofissional – equipe de acolhimento –,
que se encarrega da escuta do usuário, comprometendo-se a resolver seu
problema de saúde;
3) Qualificar a relação trabalhador-usuário, que deve dar-se por parâmetros
humanitários, de solidariedade e cidadania.

O acolhimento é mais do que um fenômeno linguístico, do discurso verbal,
deve traduzir-se em intencionalidade de ações. Ele possibilita a captação das
necessidades de saúde manifestadas pelo usuário e dispara imediatamente na
instituição um processo de trabalho concretizado em ações que respondam às
necessidades captadas. Entendido dessa maneira, o acolhimento tem a potencialidade
de inverter a lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, partindo dos
seguintes princípios (FRACOLLI, ZOBOLI, 2004):
a) Atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo
a acessibilidade universal. Assim, o serviço de saúde assume sua função
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precípua, de acolher, escutar e dar uma resposta positiva, capaz de resolver os
problemas de saúde da população;
b) Reorganizar o processo de trabalho, de forma que este desloque seu eixo
central do médico para uma equipe multiprofissional – equipe de Acolhimento,
que se encarrega da escuta do usuário – comprometendo-se a resolver seu
problema de saúde. A consulta médica é requisitada só para os casos em que
ela se justifica. Desta forma, todos os profissionais de nível superior e ainda os
auxiliares e técnicos de enfermagem participam da assistência direta ao
usuário, aumentando enormemente o potencial de serviço da Unidade;
c) Qualificar a relação trabalhador-usuário, que deve se pautar em parâmetros
humanitários, de solidariedade e de cidadania. Essa é a argamassa capaz de
unir solidamente os trabalhadores e usuários em torno de interesses comuns: a
constituição de um serviço de saúde de qualidade, com atenção integral que
atenda a todos e esteja sob o controle da comunidade.

É necessário ao profissional que realiza o acolhimento saber ouvir; é
preciso disponibilizar-se para a escuta do outro e de suas necessidades além da dor
física, mostrando ao outro que o compreende, através da aceitação do outro de forma
compreensiva, através da empatia compreende os sentimentos do outro e não apenas
as suas ideias, através da confiança possibilitando a tomada de consciência das
próprias emoções e do manejo adequado, e evitando o julgamento negativo que
desencadeia atitudes inadequadas e, frequentemente, a não adesão à terapêutica. É a
partir desta atitude que se cria o vínculo profissional-paciente, indispensável para dar
início a um processo de estímulo à autonomia do usuário quanto ao seu cuidado,
auxiliando-o no desenvolvimento de uma consciência cidadã. Partindo da identificação
das demandas do paciente, o profissional deve tentar, na medida do possível, resolver
tais questões ou encaminhar o paciente para o ponto do sistema que seja capaz de
responder às necessidades do indivíduo. (SOUZA, LOPES, 2003).
A partir dessas considerações pode-se afirmar que o acolhimento se
constitui em instrumento potente para a reorganização da Atenção à saúde na Saúde
da Família. (FRACOLLI, ZOBOLI, 2004).
Um exemplo dessa reorganização é descrita por Franco, Bueno & Merhy
(1999), em seu artigo a respeito da implantação do acolhimento em uma unidade de
saúde no município de Betim, Minas Gerais. Afirmam que em 1996, Betim sofria uma
intensa mobilização na rede básica assistencial para a implantação do acolhimento,
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diretriz do modelo tecno-assistencial, orientado nos princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS). O acolhimento propõe, principalmente, reorganizar o serviço, no sentido
da garantia do acesso universal, resolubilidade e atendimento humanizado. Oferecer
sempre uma resposta positiva ao problema de saúde apresentado pelo usuário é a
tradução da ideia básica do acolhimento, que se construiu como diretriz operacional. O
estudo, realizado na unidade de saúde Rosa Capuche, investigou os efeitos da
implantação do acolhimento para o sistema de saúde. Antes do acolhimento (no ano
de 1995), a unidade fez 1.342 atendimentos em média por mês, com 1.456 horas
trabalhadas, entre todos os profissionais da assistência. O processo de trabalho era o
tradicionalmente conhecido, centrado na figura e no saber do médico para o
atendimento aos usuários. Em vista da baixa oferta de consultas médicas, para o
acesso às mesmas utilizava-se o velho sistema de fichas. Esta era a única forma de
administrar o serviço oferecido em vista da demanda da população. Os que
procuravam consulta e não conseguiam ficha sequer entravam na unidade de saúde,
―era do portão pra casa‖ ou para a peregrinação em outros serviços. A partir da
decisão de implantar o acolhimento, e sob a permanente coordenação da gerente da
UBS, definiu-se pela organização de uma equipe de acolhimento, composta pelos
profissionais de nível superior (enfermeira e assistente social), por uma técnica e
auxiliares de enfermagem, para oferecer a escuta dos usuários. Os médicos ficaram
na retaguarda, ou seja, atendendo nos consultórios os usuários encaminhados pela
equipe de acolhimento. Eliminaram-se a ficha e a fila de madrugada, abrindo-se as
portas da unidade de saúde, com atendimento a todos os usuários que a
procurassem. Organizou-se a sala de espera, substituindo a recepção. Em 1996, a
unidade aumentou seu atendimento para uma média de 4.445 por mês, com 1665,4
horas trabalhadas, caracterizando um aumento no rendimento de 332% nos
atendimentos. A resolução de problemas de saúde aumentou significativamente.
Notamos que, no estabelecimento do diálogo entre trabalhador da saúde e
usuários, as soluções para os problemas de saúde são encontradas nessa parceria,
pois, às vezes, o desabafo presente numa relação de respeito pode proporcionar a
aquisição de soluções para dificuldades presentes. Dessa forma, percebe-se que
existe a possibilidade de o conhecimento técnico ser acrescido à subjetividade do
usuário, para então buscar a resolução dos problemas de saúde. Isso inclui o
ambiente em que vive o paciente. (COELHO, JORGE, ARAUJO, 2009).
Além de contribuir para a humanização e melhoria da qualidade da
atenção, o ―acolhimento‖ é uma estratégia de reorientação da atenção à demanda
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espontânea que pode ter efeitos significativos na racionalização dos recursos, no perfil
ocupacional dos profissionais e nas relações destes com os usuários, e até no
estabelecimento de processos de mudança nas concepções da população acerca das
suas necessidades de saúde e lugar ocupado pelo consumo de serviços de saúde na
melhoria do seu bem-estar. Dessa maneira, também cabe referência às propostas
englobadas sob a denominação de ―vigilância da saúde‖, que incluem o fortalecimento
das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, a implantação de ações de
vigilância nutricional dirigidas a grupos de risco, a vigilância na área de saúde do
trabalhador, levando em conta os ambientes de trabalho e os riscos ocupacionais, a
vigilância ambiental em áreas específicas de risco epidemiológico, sem perder de vista
a necessidade de reorientação das ações de prevenção de riscos e de recuperação da
saúde, isto é, a própria assistência médico-ambulatorial, laboratorial e hospitalar.
(TEIXEIRA, 2002).
5 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A vigilância da saúde constitui-se um esforço para integrar a atuação do
setor saúde sobre as várias dimensões do processo saúde-doença, especialmente do
ponto de vista da sua determinação social. Consideram-se os determinantes sociais,
os riscos ambientais, epidemiológicos e sanitários associados e os desdobramentos,
em termos de doença. Esse novo olhar sobre a saúde leva em conta os múltiplos
fatores envolvidos na gênese, no desenvolvimento e na perpetuação dos problemas.
Propõe ainda o envolvimento de todos os setores inseridos naquela realidade e vê o
indivíduo e a comunidade como o sujeito do processo. (CAMPOS, 2003).
A vigilância da saúde tem no princípio de territorialidade sua principal
premissa. O trabalho em saúde deve estar imerso no contexto territorial. Assim
consegue-se definir problemas, e um conjunto de prioridades, bem como obter os
recursos para atender às necessidades de saúde da comunidade considerando cada
situação específica. O território é entendido como o espaço onde vivem grupos
sociais, suas relações e condições de subsistência, de trabalho, de renda, de
habitação, de acesso à educação e o seu saber preexistente, como parte do meio
ambiente, possuidor de uma cultura, de concepções sobre saúde e doença, de família,
de sociedade, etc. O indivíduo é o objetivo final da vigilância da saúde, mas deve ser
considerado parte da família, da comunidade, do sistema social, do ambiente.
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Qualquer ação de saúde que se pretenda realizar deverá incidir sobre este conjunto.
(CAMPOS, 2003).
A vigilância sanitária é um campo de saberes e práticas sociais e espaço
da saúde coletiva que estabelece relações externas ao campo da saúde, dialogando
com várias outras áreas do conhecimento. Desenvolve ações sobre diversos objetos,
perpassados pelo risco como categoria principal, conforme determina o seu marco
jurídico e conceitual. Dessa forma, atua sobre produtos, serviços, ambientes e
processos de trabalho que se relacionam com a saúde, de maneira multidisciplinar e
aplicada, visando cumprir duas funções básicas: antecipar-se aos possíveis danos à
saúde e como intermediadora das relações econômicas. (LEITE, 2007).
A vigilância da saúde atua segundo os determinantes do processo saúdedoença, os riscos e os danos à saúde. Atuar sobre os determinantes do processo
saúde-doença envolve promover saúde, o que é desafiador e complexo, sob os pontos
de vista político e técnico, já que muitas de suas ações envolvem instâncias que se
encontram fora do setor saúde, implicando no estabelecimento de agendas públicas
com a participação de diversos atores, envolvendo pessoas e comunidades para se
alcançar mais saúde e uma melhor qualidade de vida. Atuar sobre a prevenção dos
riscos de adoecimento significa envolver os grupos sociais imersos em seu território,
utilizando informações clínicas ou epidemiológicas, segundo as suas particularidades
e segundo as dimensões sanitária, ambiental e epidemiológica; dessa maneira os
diversos grupos que atuam nas áreas ligadas à vigilância sanitária, epidemiológica e
ambiental, aos programas de saúde, que buscam a identificação e o controle de riscos
devem procurar novas interfaces, trabalhar de forma integrada. O que se constata,
muitas vezes, é a total desarticulação entre elas. Atuar sobre os danos à saúde
envolve a assistência propriamente dita, vinculando as equipes ao território,
identificando problemas e elegendo um conjunto de prioridades para o planejamento
do trabalho visando promoção e prevenção da saúde nos serviços, coordenado pelas
equipes locais em cada microárea do município. (CAMPOS, 2003).
As ações de vigilância em saúde, mesmo em uma concepção restrita,
limitada à vigilância ambiental (controle de riscos relativos a vetores de DIP por
exemplo) ou vigilância sanitária (controle de riscos associados ao consumo de bens e
serviços, como água, alimentos, saneantes, cosméticos, medicamentos etc.) ou
mesmo a vigilância epidemiológica sobre doenças e agravos prioritários, como
Tuberculose, Hanseníase, Hipertensão, Diabetes, câncer de Colo de útero e mama, ou
ainda, as ações específicas de atenção à problemas de saúde mental, ainda são
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desenvolvidas de modo incipiente pela grande maioria das equipes de Saúde da
Família. (TEIXEIRA, SOLLA, 2006).
6 INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SUS

A articulação entre 'Saúde da Família', 'Vigilância da Saúde', 'Promoção da
Saúde' e 'Acolhimento' seria uma proposta possível, desejável e necessária para a
construção de um modelo de atenção à saúde coerente com os princípios e diretrizes
do SUS com a conjugação de elementos conceituais, metodológicos e operacionais.
(SOLLA, 2005).
Em primeiro lugar prevê-se no conceito de integração que, de forma
articulada, sejam ofertadas ações de promoção da saúde, prevenção dos fatores de
risco, assistência aos danos e reabilitação – segundo a dinâmica do processo saúdedoença. O estágio em que se encontra determinado agravo à saúde está diretamente
referido a níveis de intervenção segundo conhecimentos e tecnologias disponíveis
para atuação em âmbitos individuais e coletivos. Estes precisam estar articulados e
integrados em todos os espaços organizacionais do sistema de saúde. (CAMPOS,
2003).
Uma visão ampliada da gestão governamental, que inclui a promoção da
cidadania e o envolvimento criativo de organizações ―comunitárias‖ no planejamento e
execução de ações intersetoriais dirigidas à melhoria das condições de vida e saúde,
principalmente em áreas territoriais das grandes cidades onde se concentra a
população exposta a uma concentração de riscos vinculados à precariedade das
condições de vida, incluindo fatores econômicos, ambientais e culturais. Sua
incorporação ao referencial adotado pelas administrações municipais pode contribuir
para a concretização de processos de descentralização, intersetorialidade e,
principalmente, para a ampliação do leque de ações sociais voltados ao atendimento
de necessidades de saúde da população, gerando experiências inovadoras de
articulação intersetorial para o enfrentamento de problemas cujos determinantes
extrapolam o âmbito de ação do sistema de serviços de saúde. (TEIXEIRA, SOLLA,
2006).
No atendimento à saúde dentro da Estratégia Saúde da Família, apesar da
dedicação exclusiva, a enfermeira não se constitui enquanto referência para as
auxiliares. O profissional solicitado é o médico e não a enfermeira, mesmo para casos
de sua competência. A enfermeira escolhe desenvolver atividades de prevenção e
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promoção, em detrimento de ações clínicas, justificada pela dificuldade em garantir à
população seu direito à assistência. Essa percepção faz parte de uma visão ―purista‖
da realidade baseada na vigilância da saúde. Defendemos que a unidade básica deve
ter suas funções ampliadas para atender integralmente os problemas de saúde de
uma população, realizando, além da prevenção e promoção, atendimento clínico
ampliado, garantindo os meios necessários à manutenção da vida. (SCHIMITH, LIMA,
2004).
Nesse contexto, a Saúde da Família deve superar o processo de
medicalização, o que pressupõe assimilar a oferta de serviços médicos especializados
e promover um redirecionamento da atenção especificamente na dimensão relacional
do cuidado, através da incorporação de uma ética voltada ao ―acolhimento‖ e
estabelecimento de vínculos, de responsabilização compartilhada entre profissionais e
usuários com respeito ao encaminhamento do processo de produção-consumo de
serviços, um pouco na linha do que tem sido trabalhado sob a égide da ―humanização‖
do atendimento. Desse modo é possível avançar na constituição de novos sujeitos das
práticas de saúde, não apenas os profissionais imbuídos dessa lógica, senão que a
própria população assistida, em um processo que introduza as questões da promoção
da saúde, transversalmente, no campo da saúde coletiva e no seio da própria prática
médica. (TEIXEIRA, SOLLA, 2006).
Ao lado disso, é necessário se avançar com o desenvolvimento do diálogo
entre a Saúde da Família e as práticas de vigilância da saúde dentro da assistência no
nível local e municipal de atenção. Nesse caso, o grande desafio reside na
requalificação profissional das equipes com a introdução de conhecimentos e técnicas
que subsidiem a formação de competências voltadas à análise permanente da
situação de saúde e à execução de práticas de vigilância ambiental, sanitária e
epidemiológica que tomem por objeto determinantes, riscos e agravos priorizados nos
diversos grupos da população coberta nas diversas áreas de abrangência do
programa. (TEIXEIRA, SOLLA, 2006).
A ―integralidade‖ concebida enquanto ―integralidade da assistência à
saúde‖, na perspectiva do cuidado médico, individual, curativo diz respeito a uma
concepção de ―integralidade‖ restrita à racionalização da oferta de serviços voltados
ao atendimento à demanda espontânea, o que significa a criação de condições mais
―favoráveis‖ à reprodução do modelo médico assistencial privatista, hegemônico e do
modelo sanitarista ainda vigentes no âmbito do SUS. O modelo médico-assistencial
privatista é ―centrado no atendimento de doentes (demanda espontânea ou induzida
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pela oferta), com ênfase na assistência ambulatorial e hospitalar de alto custo,
prestada principalmente pela rede contratada e conveniada com o SUS, apresentando
sérios limites para uma atenção comprometida com a efetividade, equidade e
necessidades de saúde, ainda que possa proporcionar uma assistência de qualidade
em algumas situações‖. Já o ―modelo sanitarista‖, voltado para o enfrentamento de
problemas de saúde selecionados e para o atendimento de necessidades específicas
de determinados grupos, através de ações de caráter coletivo (campanhas sanitárias,
programas especiais, ações de vigilância epidemiológica e sanitária) tem evidentes
limitações quando se trata de atender as demandas da população por uma atenção
integral, com qualidade, efetividade e equidade. Desse modo, cabe problematizar a
proposta de ―regionalização da assistência‖, chamando a atenção para a necessidade
de se construir ―modelo(s)‖ fundado(s) em uma concepção que não se limite à garantia
da assistência e se refira à integralidade da atenção à saúde, levando-se em conta a
heterogeneidade das condições de vida e da situação epidemiológica dos diversos
grupos da população nas várias regiões e estados do país, de modo a incorporar e
articular práticas de promoção da saúde e prevenção de riscos e agravos, bem como a
reorientação da assistência individual e coletiva. (TEIXEIRA, 2002).
Há propostas de reorganização da atenção básica por meio da Estratégia
Saúde da Família vinculado à vigilância da saúde. Assim, a ESF progressivamente
tem-se articulado com a vigilância da saúde e com o acolhimento, dispondo, ainda, de
uma grande potencialidade de ajudar na construção da viabilidade de ações
programáticas e da promoção da saúde. (SOLLA, 2005).
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A separação entre a medicina exclusivamente curativa e as ações
essencialmente preventivas sobre o ambiente e sobre hábitos de vida não parece mais
ter fundamentação. A melhoria da saúde da população depende, assim, em
proporções desconhecidas, da qualidade do ambiente, da prosperidade geral do país
e dos serviços de saúde realizados pelo sistema de tratamento. (CAMPOS, 2003).
O modelo de atenção à saúde brasileiro passa por um período de
transição, em que ainda predominam restos do antigo modo de organizar a atenção,
muito semelhante ao norte-americano, centrado em hospitais, especialistas, com
pequeno grau de coordenação e de planejamento da assistência e com uma saúde
pública restrita à vigilância epidemiológica e sanitária. Esta característica é um
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obstáculo ao desenvolvimento do SUS, uma vez que impõe um padrão de gastos
inadequado às necessidades de saúde e ao movimento de reforma do sistema.
(CAMPOS, 2007).
Apesar da diversidade e abrangência das propostas em debate e das
experiências em processo no país, pode-se considerar que nenhuma delas dá conta,
sozinha, de todos os aspectos envolvidos na construção de um novo modelo de
atenção à saúde, ou melhor, de modelo(s) de atenção à saúde adequados à
heterogeneidade estrutural e à diversidade epidemiológica e social da população.
No âmbito municipal e microrregional, especificamente, o desafio maior é
envolver os secretários de saúde e prefeitos municipais em um movimento nacional de
reorientação do modelo de atenção à saúde, que se desdobre em ações intersetoriais
de promoção da saúde e melhoria de condições de vida, bem como no fortalecimento
das ações de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, ao lado da
reorganização da atenção básica e da regulação da assistência de média e alta
complexidade. (TEIXEIRA, 2002).
Nesse

contexto,

uma

estratégia

proposta

é

capacitar

a

equipe

multidisciplinar da Estratégia Saúde da Família para detectar riscos à saúde, ou
mesmo integrar os profissionais de vigilância à saúde na rotina das unidades de
saúde, para que o atendimento do usuário utilizando o acolhimento humanizado seja
capaz de, dentro de um novo modelo de atenção à saúde, combinar conhecimentos e
técnicas (métodos e instrumentos) para resolver problemas e atender necessidades de
saúde individuais e coletivas. Assim, organizando das relações entre sujeitos
(profissionais de saúde e usuários) mediadas por tecnologias (materiais e não
materiais), utilizadas no processo de trabalho em saúde, cujo propósito é intervir sobre
problemas (danos e riscos) e necessidades sociais de saúde, integrando os serviços
assistenciais e de vigilância em saúde.
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RESUMO
As doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são causadas por microrganismos que
contaminam os seres humanos por meio de alimentos e água contaminados. Muito se
sabe sobre os agentes transmissores, no entanto, ainda ocorreram diversos episódios.
Dessa forma, temos como objetivo nesse artigo apresentar alguns casos ocorridos na
cidade de Curitiba, entre os anos de 2009 e 2013, traçando um comparativo com
eventos de um período anterior no estado do Paraná, para entender quais são os
principais alimentos infectados e os agentes responsáveis. E assim, visamos soluções
para a proteção do processo produtivo dos alimentos e a segurança alimentar da
população, baseados em informações do Ministério da Saúde em parceria com a
Vigilância Sanitária.
Palavras-chave: Doenças transmitidas por alimentos. DTAs. Vigilância. Curitiba.

1 INTRODUÇÃO
Desde muito se observa a ocorrência de doenças transmitidas por
alimentos (DTAs) em escala mundial, causadas pelo consumo de comidas ou água
contaminadas por agentes químicos – por exemplo, pesticidas – ou biológicos, como
também pela ingestão de plantas tóxicas e micotoxinas (AMSON; et. al., 2006). No
entanto, engana-se quem acredita que este é um fenômeno que se encontra no
passado. Segundo o Ministério da Saúde (2010), as DTAs vêm crescendo nos últimos
anos de maneira ininterrupta, em especial aqueles contaminados por agentes
biológicos, devido ao aumento populacional que acarreta em um desenvolvimento
urbano desordenado e uma maior necessidade de produção de alimentos, deixando
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certos grupos em situação de vulnerabilidade e exposição das doenças, uma vez que
a fiscalização de órgãos competentes é falha, especialmente em relação à qualidade
dos produtos ofertados.
Junto a isso, são apontados como foco os alimentos de pronto consumo,
como os fast foods, a ingestão desses em espaços públicos, as mudanças ambientais,
novas formas de produção, por exemplo, na adição de aditivos, e hábitos alimentares,
entre outros. Por conseguinte, há uma enorme quantidade de agentes causadores,
aumentando ainda mais a ocorrência de DTAs, infecções ou intoxicações, podendo ou
não levar a surtos e distribuição disseminada, variando sua maneira de apresentação.
Nos Estados Unidos da América, por exemplo, as DTAs causam milhões
de doenças e muitas mortes, especialmente devido ao fato de não serem reportadas
e, consequentemente, diagnosticadas. Este é um grande problema, pois assim como
as infecções alimentares evoluem, os possíveis tratamentos e curas necessitam de
atualizações – o que fica dificultado sem as informações corretas.
No início do século XX, a ―febre tifóide‖ era extremamente comum nos
Estados Unidos, até que se descobriu a importância da desinfecção de água potável,
do tratamento de esgoto, saneamento e pasteurização do leite, e o cuidado com
mariscos. Da mesma forma, a cólera, tuberculose bovina, entre outros, também foram
controlados neste país. No entanto, novos agentes patogênicos de origem alimentar
têm surgido, como as infecções causadas pela Salmonella, que aumentaram a cada
década desde a Segunda Guerra Mundial (TAUXE, 1997).
Juntamente com os novos agentes patogênicos, uma variedade de novos
veículos alimentícios de transmissão tem sido implicada nos últimos anos.
Tradicionalmente, os relacionados a um surto de origem alimentar eram os
malcozidos, como carne, aves ou frutos do mar, ou leite não pasteurizado. Entretanto,
ao longo dos anos são descobertos outros alimentos que antes se pensava seguros,
por exemplo, o conteúdo interno de um ovo consumido cru. No entanto, a epidemia de
Salmonella, mostrou que os ovos intactos podem ter contaminação interna. Além
disso, muitos dos surtos são causados pela casca dos ovos contaminados, incluindo
ovos utilizados em receitas tradicionais como gemada e salada Caesar, ovos
levemente cozidos em omeletes e torradas, e até mesmo alimentos presumidamente
bem cozidos, como lasanha, entre outros (TAUXE, 1997).
Esses fatores nos levam a entender que a prevenção pode ser a melhor
maneira de se combater as doenças transmitidas por alimentos, entretanto, esse é um
processo multifacetado, em que não há uma solução simples e universal. Para a
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maioria das patologias decorrentes de alimentos infectados não há vacina disponível,
acreditando na importância da transmissão de conhecimentos entre os consumidores,
principalmente sobre princípios básicos de segurança alimentar – um componente
primordial na ação preventiva. Todavia, apenas informar consumidores não é
suficiente, uma vez que os alimentos chegam a eles por um longo processo produtivo,
no qual ocorrem muitas oportunidades de contaminação.
Estas oportunidades ocorrem normalmente no início do processo de
produção, e não apenas antes do consumo. Devido à demanda de consumidores e do
mercado global de alimentos, ingredientes de muitos países podem ser combinados
em um único prato, o que torna a fonte específica de contaminação difícil de rastrear.
Estes alimentos têm poucas barreiras que permitem o crescimento microbiano, tais
como sal, açúcar ou conservantes, e assim, uma pequena transgressão pode tornar a
comida não segura. Como os alimentos possuem uma vida útil curta, podem muitas
vezes ser jogados fora ou apodrecerem antes que o surto seja reconhecido (TAUXE,
1997). Como também, podem estar com aspecto, odor e sabor normais, dificultando a
identificação de um possível agente, por isso, os esforços para impedir contaminação
na fonte são muito importantes.
A partir disso, buscamos apresentar neste artigo as principais doenças
transmitidas por alimentos, e que ocasionaram surto na cidade de Curitiba, entre os
anos de 2009 e 2013, à luz de informações em conjunto da Secretaria Municipal de
Saúde de Curitiba – instituição cuja a qual a autora do artigo é funcionária, trabalhando
Departamento de Redes de Atenção à Saúde (Linha de Cuidados da Saúde da
Mulher), o que possibilitou fácil acesso aos dados que serão apresentados – e do
SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Dessa forma, partiremos
de uma breve análise de surtos de DTAs no estado do Paraná no período entre 1978 e
2000; posteriormente a análise dos documentos da Secretaria Municipal de Saúde de
Curitiba e SINAN referentes aos surtos entre 2009-2013; e, para finalizar, a exposição
de como os órgãos competentes agem na prevenção e controle das doenças então
tratadas.
2 LEVANTAMENTO DE DTAS NO PARANÁ (1978-2000)

Segundo Gisele Van Amson, Sônia Maria Chaves Haracemiv e Maria Lucia
Masson (2006), para se considerar um surto de DTA é necessário analisar a situação,
o número de pessoas atingidas – como também sua idade, sexo e etnia –, o número
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de não afetados, o agente e o período de incubação, o alimento causador, a forma de
transmissão alimento-vítima, entre outros. No entanto, atingir todas essas informações
para de detectar uma enfermidade se torna pouco provável, como já dissemos,
quando os casos não são notificados ou seus sintomas são confundidos com a gripe,
por exemplo. Entendendo essa situação, nesse artigo não buscamos realizar um
trabalho de averiguação do foco de um surto, mas observar as informações pósinvestigação. Para a análise dos surtos de DTAs em Curitiba (2009-2013), o
levantamento de dados foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e
pelo SINAN, e os casos do estado do Paraná (1978-2000) pela Secretaria de Estado
da Saúde do Paraná, Sistema Único de Saúde (SUS) e Hospital de Clínicas de
Curitiba.
FIGURA 1: Número de surtos de DTAs, segundo categoria do agente etiológico no estado do
Paraná (1978-2000)

Fonte: AMSON; et. al., 2006

Partindo primeiramente da análise dos surtos do estado nos anos de 1978
a 2000, pode ser observado que o principal agente etiológico é de origem bacteriana
(Figura 1), e, conforme Gisele Van Amson, Sônia Maria Chaves Haracemiv e Maria
Lucia Masson (2006, p. 1140), os de procedência química eram relacionados a
―animais e vegetais tóxicos, produtos químicos tóxicos e aflatoxina‖. Segundo o Centro
de Vigilância Epidemiológica (CVE) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo:
―As aflatoxinas são um grupo de compostos tóxicos produzidos por certas cepas dos
fungos Aspergillus flavus e A. parasiticus. Em condições favoráveis de temperatura e
umidade, estes fungos crescem em certas rações e alimentos, resultando na produção
das aflatoxinas. As contaminações ocorrem com maior intensidade em nozes,
amendoins e outras sementes oleosas, incluído o milho e sementes de algodão. As
principais toxinas de interesse são designadas de B1, B2, G1 e G2. Estas toxinas são
geralmente encontradas associadas em vários alimentos e rações, em diferentes
proporções. Entretanto, a aflatoxina B1 é geralmente predominante, sendo também a
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mais tóxica. A aflatoxina M, o principal metabólito da aflatoxina B1, em animais, é
geralmente excretada no leite e urina de vacas leiteiras e outras espécies de
mamíferos que tenham consumido alimento ou ração contaminada por aflatoxina. A
aflatoxina causa necrose aguda, cirrose e carcinoma de fígado em diversas espécies
animais. Nenhuma espécie animal é resistente aos efeitos tóxicos da aflatoxina,
assumindo-se que humanos possam ser igualmente afetados‖.
Ainda com base nessas estudiosas, os agentes bacterianos mais
encontrados foram Staphylococcus aureus (492 surtos); Salmonella spp (404);
Clostridium perfringens (122); Bacillus cereus (75); Escherichia coli (66); Shigella sp
(17); Vibrio cholerae (3); Campylobacter sp (1). Sobre o agente bacteriano mais
encontrado:
O Staphylococcus aureus faz parte da flora normal de mucosas e
pele e pode ser transmitido aos alimentos por contato direto ou
indireto (através de fragmentos de pele e secreções do trato
respiratório). Nos alimentos, podem se multiplicar e produzir
enterotoxinas a partir de contagens de S. aureus em torno de 106
UFC/g. Depois da ingestão da enterotoxina, uma intoxicação
alimentar pode ocorrer, sendo o vômito o principal sinal [...]. As
condições que favorecem sua multiplicação e produção de toxinas
em alimentos são: higiene pessoal precária, preparo de alimentos
com muita antecedência, cocção ou aquecimento inadequado do
alimento, uso prolongado de pratos aquecidos para servir os
alimentos e refrigeração inadequada. Embora o S. aureus seja
rapidamente destruído pela pasteurização e por processos de
cozimento, sua toxina é mais resistente ao calor, sendo destruída
gradualmente pela fervura em torno de, no mínimo, 30 minutos [...].
Desse modo, medidas preventivas devem estar relacionadas à
higiene pessoal na manipulação, ao
adequado
preparo
e
armazenamento de alimentos. (AMSON; et. al., 2006, p. 1141)

Observa-se que entre 1978 e 2000 (Figura 2) os alimentos de origem
animal, repletos de organismos após o abate e meios favoráveis para o
desenvolvimento bacteriano, eram os responsáveis pelo maior número de surtos
(34,7%), ficando somente atrás dos surtos de origem mista (42%), em que há a
presença de alimentos de origem animal e vegetal, como bolos e a maionese. Em
terceiros lugar, na categoria ―diversos‖, encontram-se os refrescos e tubérculos
(11,9%).
Outro ponto a se ressaltar é que o principal local de origem dos surtos no
período analisado foram os domicílios, representando mais da metade dos casos,
sendo seguido por refeitórios comerciais (16%) – o que, para as estudiosas,
representa que a falta de conhecimento sobre segurança alimentar, manipulação,
armazenamento e contaminação perpassa várias décadas no Paraná, num
crescimento constante no número de surtos ao longo dos anos.
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FIGURA 2: Gráfico dos surtos de doenças transmitidas por alimentos no estado do Paraná
(1978-2000) com base na origem dos produtos.

Fonte: AMSON; et. al., 2006

Além disso, com exceção da contaminação da matéria-prima, os maiores
fatores contribuintes para surtos de DTAs são os manipuladores (44,2%) e
equipamentos contaminados (34%). Quanto à sobrevivência e multiplicação
microbiológica, tendo em vista os inúmeros elementos que levaram a cada surto,
considera-se o processamento inadequado pelo calor – tempo/temperatura – (38,3%),
reaquecimento inadequado (23,4%), conservação inadequada pelo frio (88,5%) e
tempo muito longo entre preparo e consumo (90,6%). ―Melhorias nos métodos de
processamento dos alimentos, como a adoção e aplicação de programas de Boas
Práticas de Fabricação (BPF), e a educação dos responsáveis pelo fornecimento de
alimentos, [...] reduziriam a incidência das doenças [...]‖ (AMSON; et. al., 2006, p.
1144). Acreditando na importância do conhecimento e do aprendizado, passamos à
análise específica das DTAs em Curitiba, para então apresentarmos as formas de
prevenção do problema.
3 DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS EM CURITIBA
Como

observamos

anteriormente,

a

detecção

dos

fatores

que

desencadeiam um surto podem ser difíceis de localizar, ficando a cargo da área da
epidemiologia, em que realizam estudos de doenças entre uma determinada
população, assim como a constância, a distribuição da ocorrência, as causalidades e o
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controle (AMSON; et. al., 2006). Com base nisso, buscamos informações do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), localizados na Secretaria Municipal
de Saúde de Curitiba, que fizessem referência à área, mais especificamente aos
surtos de doenças transmitidas por alimentos.
Nessa pesquisa, em que dados de 2009 a 2013 foram encontrados,
notamos que o primeiro elemento a se destacar é a CID (Classificação Internacional
de Doenças), de onde partiram as buscas mais aprofundados sobre os surtos. As
CIDs encontradas foram: A05 (Outras intoxicações alimentares bacterianas, não
classificadas em outra parte); A08 (Infecções intestinais virais, outras e as não
especificadas); A69.9 (Infecção por espiroqueta, não especificada); T65.9 (Efeito
tóxico de substância não especificada).
Segundo o DATASUS, a classificação A05 se refere à intoxicação
alimentar estafilocócica (A05.0). Esta ocorre pela ingestão de alimentos contaminados
por toxinas de estafilococos, muito comuns em natas, cremes, o leite, a carne em
conserva e o peixe manipulado em temperatura ambiente, resultando em vômitos e
diarreia. Além deste, ao botulismo e intoxicação alimentar clássica devida a
Clostridium botulinum (A05.1), encontrada especialmente no mel e em xarope de
milho, podendo ser nocivo para crianças (RAGAZANI; et. al., 2008). À intoxicação
alimentar devida a Clostridium perfringens [Clostridium welchii] e enterite necrotizante
(A05.2), uma doença ligeira e moderada, em geral presente em carnes contaminadas,
podendo ser destruída apenas pela cocção. À intoxicação alimentar devida a Vibrio
parahemolyticus (A05.3), patógena distribuído por todo o mundo em regiões
costureiras de clima tropical e temperado por meio de pescado e moluscos bivalves
sem ser ou insuficientemente cozidos. ―[...] Diversos estudos revelaram a incidência de
V. parahaemolyticus no ambiente aquático, particularmente salino e também a partir
de alimentos de origem marinha [...], mais elevada nos meses de verão, [...], sugerindo
uma característica de sazonalidade‖. (PEREIRA; et. al., 2007, p. e 57). À intoxicação
alimentar devida a Bacillus cereus (A05.4), presente em os cereais e derivados,
produtos de laticínios, carnes, alimentos desidratados e especiarias, tanto cozidos
quanto mantidos sob temperaturas que permitam a germinação dos esporos e
multiplicação das células (MENDES; et. al., 2011). Outras intoxicações alimentares
bacterianas especificadas (A05.8) e intoxicação alimentar bacteriana não especificada
(A05.9).
Quanto às infecções intestinais virais, outras e as não especificadas (A08),
engloba-se a enterite por rotavírus (A08.0); gastroenteropatia aguda pelo agente de
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Norwalk, enterite devida ao pequeno vírus redondo estruturado (small round structured
virus enteritis) (A08.1); enterite por adenovírus (A08.2); outras enterites virais (A08.3);
infecção intestinal devida a vírus não especificado (Enterite viral SOE, Gastroenterite
viral SOE, Gastroenteropatia viral SOE) (A08.4); Outras infecções intestinais
especificadas (A08.5).
As gastrenterites virais são causas importantes de morbidade e
mortalidade infantil. Os rotavírus são responsáveis pela maior parte
das diarreias agudas não bacterianas tanto em países desenvolvidos
quanto em desenvolvimento. Quando ocorrem nos primeiros anos de
vida geralmente produzem diarreia severa, requerendo hospitalização
e, apesar de sua importância para as crianças de baixa idade, podem
ainda ser associados à doença em grupos etários mais elevados
incluindo adultos.
Os adenovirus entéricos, considerados distintos dos sorotipos
previamente estabelecidos têm emergido como agentes importantes
nas diarreias infantis; e ainda, em períodos de surtos principalmente,
podem afetar pessoas de maior idade, havendo também evidência de
transmissão nosocomial.
Outros grupos de vírus, tais como calicivírus, astrovírus, coronavírus
e o agente de Norwalk, têm sido também associados a quadro clínico
de gastrenterite. (CARDOSO; et. al., 1989).

Ao dividirmos as incidências de doenças segundo o CID ao longo dos anos
de 2009 e 2013, contabilizamos uma maior frequência de outras intoxicações
alimentares bacterianas, não classificadas em outra parte (66). Em segundo ficaran as
infecções intestinais virais, outras e as não especificadas (31) e apenas três de
infecção por espiroqueta, não especificada, assim como de efeito tóxico de substância
não especificada (Figura 3).
FIGURA 3: Gráfico dos surtos de doenças transmitidas por alimentos em Curitiba (2009-2013)
segundo o CID.
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Proporção de surtos de DTAs, segundo a Classificação Internacional de
Doenças (CID), Curitiba (2009-2013).
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Fonte: SINAN e Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba

Com relação ao número de doentes pelas DTAs (Figura 4), foram
registrados um total de 753. Os valores ficaram praticamente equiparados em 2009 e
2010, com 108 e 121 casos respectivamente. No entanto, no ano de 2011 saltou para
217, reduzindo escassamente em 2012, quando ocorreram 214 episódios. Em 2013 as
ocorrências passaram a 93, menor número entre o período analisado. Essa constância
de valores pode ter duas causalidades, tanto o aumento da conscientização da
população e dos manipulares e produtores de alimentos, quanto a não notificação de
surtos, como observamos, devido ao entendimento errôneo e confusão com os
sintomas.
FIGURA 4: Gráfico dos surtos de doenças transmitidas por alimentos em Curitiba (2009-2013)
segundo a quantidade de doentes.
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Proporção de surtos de DTAs, segundo o número total de doentes em
cada ano, Curitiba (2009-2013).
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Fonte: SINAN e Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba

Nas amostras analisadas foram encontrados os agentes etiológicos do
surto e os alimentos causadores. Apesar de muitos resultados indeterminados,
inconclusivos ou ignorados, destacam-se principalmente as bactérias Bacillus cereus,
Vibrio

parahemolyticus

e

Clostridium

perfringens,

comentadas

anteriormente;

Escherichia coli (ETEC OU EPEC), que possui habitat exclusivo no trato intestinal e é
responsável gastroenterites, sendo a diarreia o principal sintoma (CORDEIRO; et. al.,
2004); Staphylococcus aureus, como já posto, é responsável pelo segundo maior
número de infecções em seres humanos e está presente no trato respiratório superior;
Aeromonas caviae é amplamente distribuída em ambiente aquático (tanto água doce e
salgada), solo e produtos agrícolas, podendo causar doença diarreica aguda de curta
duração (DWIVEDI; et. al., 2008); Campylobacter jejuni é transmitida por alimentos,
como frango e leite crus e água não tratada, e pelo contato com animais infectados,
causando diarreia, febre, dor abdominal, náusea, dor de cabeça e dores musculares;
coliformes totais que compreendem gêneros como

Escherichia, Citrobacter,

Enterobacter e Klebsiella; Salmonella spp. responsável por graves intoxicações
alimentares e um dos principais agentes relacionados a surtos, é transmitido por
produtos lácteos, ovos, carnes e derivados (SHINOHARA; et. al., 2008); entre outros.
Portanto, é possível concluir que os agentes responsáveis por DTAs em Curitiba
(2009-2013) foram em sua totalidade bacterianos e similares à análise anterior.
Os locais de produção e preparação de onde partiram os focos de surtos
foram na maioria cozinhas industriais e localidades de refeições coletivas, mas
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também houve mercados, açougue e produção própria – diferentemente da análise do
período anterior no Paraná, em sua maioria os domicílios. Quantos aos alimentos, em
muitos casos não foi possível a descoberta do que estava infectado, variando de
produtos simples – azeitona rúcula, beterraba, pescados, água, leite –, industrializados
– alho em conserva e achocolatado – e preparados – arroz cozido, feijão refrito,
feijoada, carne bovina e de ave ao molho, carne bovina e de ave crua, almôndega,
linguiça, bobó de camarão, macarrão ao molho, sagu, canjica, molhos, tomate seco,
café com leite, sucos, purê de batata, bolos com ou sem recheio e cobertura, pastel,
sanduíche, coxinha (salgado) e pizza. No entanto, os alimentos com mais ocorrência
de surto foram salada de maionese e maionese caseira.
O primeiro – cujo preparo, dependendo de cada caso, engloba batata, ovo
e molho de maionese – e o segundo – ovos, óleo de soja e temperos – são
acometidos pela Salmonella que se multiplica numa temperatura entre 8ºC e 47ºC,
variando para pouco a mais ou menos, com atividade de água e o pH entre 6,0 e 7,5:
A epidemiologia da salmonelose é muito complexa, pois a origem da
contaminação dos alimentos pode ocorrer por duas vias. Por um lado,
os alimentos de origem animal podem conter esses microrganismos
já na sua origem. Animais com infecções subclínicas ou portadores
assintomáticos da Salmonella spp podem carrear este agente para os
alimentos a que dão origem. Por outro lado, os alimentos podem ser
contaminados através de equipamentos, manipuladores, roedores,
insetos ou até mesmo pode ocorrer contaminação cruzada com
outros alimentos, o que é muito frequente.
Os locais comumente relacionados à ocorrência de doenças de
origem alimentar são estabelecimentos fornecedores de refeições,
como por exemplo, restaurantes, lanchonetes, refeitórios industrias.
[...]
O suscetível pode se infectar indiretamente através de alimentos,
água, solo, ar, fômites, artrópodes ou vetores ou ainda através do
contato direto com outra pessoa.
A ingestão de água e alimentos, principalmente os de origem animal
é, entretanto, a mais importante via de transmissão. Produtos de
origem vegetal podem representar via de transmissão quando
submetidos à irrigação com água contaminadas por esgotos ou
adubados com matéria fecal (CARDOSO; CARVALHO, 2006, p. 97).

Os sinais clínicos mais frequentes da ocorrência da Salmonella são as
cólicas abdominais, náuseas, vômito, diarreia, calafrios, dores musculares, febre e
dores de cabeça – sintomas muito similares de uma gripe comum –, surgindo de 12 a
36 horas após a contaminação e permanecendo em torno de quatro dias em casos
não crônicos. Em adultos com doenças pré-existentes e em crianças, o contato com o
microrganismo sem o tratamento correto pode levar ao óbito (CARDOSO;
CARVALHO, 2006).
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As doenças transmitidas por alimentos, em sua maioria, causam os
mesmos sintomas da Salmonella: diarreia e perda de fluídos; disenteria, que consiste
em uma fase inflamatória, com dores, febre e cólicas; e gastroenterite, em que a
diarreia é acompanhada por náuseas, vômitos e dores abdominais. Também
acarretam em custos para o poder público, que arca com os tratamentos dos doentes
e a investigação do surto, para os indivíduos infectados, que devido aos sintomas
muitas vezes diminuem sua produtividade laboral e despendem valores com o
tratamento, como ainda para as empresas de onde partem os surtos, levando ao seu
fechamento ou diminuição da comercialização dos seus produtos, entre outros. Dessa
forma, é importante a atenção com os alimentos utilizados, especialmente quanto sua
manipulação, prevenindo danos mais graves à saúde.
4 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DTAS NO BRASIL

Ressaltando os principais agentes e os números relacionados às DTAs no
Paraná e na cidade de Curitiba, passamos a tratar das principais ações de prevenção
e cuidado com os alimentos para evitar doenças. Para tanto, nos pautamos no Manual
integrado de vigilância, prevenção e controle de doenças transmitidas por alimentos,
produzido pelo Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica das Doenças
Transmitidas por Alimentos (VE-DTA) em parceria com áreas como da Vigilância
Sanitária, cabendo a esta última:
a) Notificar o surto de DTA à área de vigilância epidemiológica,
quando do conhecimento e/ou acesso à informação.
b) Participar das ações de planejamento com a equipe de
investigação epidemiológica, para o estabelecimento de estratégias e
definição das medidas de controle de surto de DTA.
c) Participar da atividade de campo, realizando a inspeção sanitária
do(s) local(is) envolvido(s) com o surto de DTA para a identificação
de pontos críticos na cadeia alimentar do alimento suspeito e adoção
de medidas de intervenção e controle.
d) Acionar as áreas de vigilância ambiental, saneamento e vigilâncias
zoo e fitossanitária (defesa e inspeção), quando necessário, de
acordo com a natureza do surto e respeitando as áreas de
competências.
e) Coletar, acondicionar e transportar, em conformidade com as
normas técnicas, as amostras do ambiente e dos alimentos suspeitos
envolvidos no surto e encaminhar ao laboratório de saúde pública.
f) Aplicar, no âmbito de sua competência, as sanções legais cabíveis
aos responsáveis pela ocorrência do surto.
g) Informar às áreas integrantes da investigação epidemiológica, as
ações desenvolvidas e as medidas sanitárias adotadas.
h) Participar das discussões e conclusões da investigação
epidemiológica para elaboração do relatório final.
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i) Sensibilizar os setores envolvidos com a produção, distribuição e
prestação de serviços de alimentos para a adoção de medidas
preventivas e de controle das DTA.
j) Capacitar recursos humanos no âmbito de sua competência.
k) Realizar trabalho educativo continuado e sistemático junto aos
manipuladores de alimentos para a adoção de boas práticas.
l) Realizar ou apoiar o desenvolvimento de pesquisas técnicocientíficas específicas.
m) Criar mecanismos de disponibilização de documentação técnica
atualizada. (BRASIL, 2010, p. 26)

Entretanto, de nada adianta o trabalho de órgãos competente se não há
uma educação em saúde em favor do desenvolvimento da prevenção e controle das
doenças visando ações efetivas. De tal modo, o Ministério da Saúde acredita na
construção de um saber apropriado e em conjunto para cada grupo a que se destina
(Figura 5), objetivando melhores condições de vida e saúde. ―Deve envolver todos
aqueles que possam contribuir na prevenção e na solução do problema, tais como: as
organizações governamentais [...], as não governamentais, a sociedade civil
organizada [...] e as entidades privadas [...]‖ (BRASIL, 2010, p. 85).
A partir da educação da população ocorrerá um aumento no controle e na
garantia da qualidade do alimento – principalmente em escolas, creches e asilos –, o
incentivo de práticas saudáveis e a valorização da cultura alimentar de cada município,
a sistematização e a disponibilidade dos conhecimentos relativos às doenças de
origem alimentar, para o preparo dos alimentos acontecerem de forma segura, assim
como os cuidados pessoais dos manipuladores.
Por isso é fundamental observar o tempo e temperatura adequados de
cozimento, congelamento, reaquecimento de cada tipo de alimento, respeitando a
característica de cada um e os principais agentes que podem se multiplicar. Além
disso, o cuidado com a proteção dos alimentos após o preparo é fundamental,
armazenando e conservando de acordo com o tempo e a temperatura. O
descongelamento também deve ser um processo acurado, observando o aspecto e
odor do mesmo. Esses dois últimos qualitativos igualmente precisam ser notados nos
demais alimentos, como também sua consistência, embalagem e prazo de validade de
aquisição. Os riscos de cada tipo de alimento na transmissão de doenças, como os
ovos que favorecem o desenvolvimento da Salmonella. Assim como a higienização
dos utensílios, equipamentos e ambientes em que ocorre o preparo e consumo das
comidas.
Junto com os alimentos, deve-se ter atenção com o consumo da água,
analisando sua rede de distribuição, desde a proteção dos mananciais até o
armazenamento e tratamento domiciliares, a disposição adequada dos dejetos e dos
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resíduos sólidos, os riscos de contaminação fecal das águas de irrigação e a utilização
de subprodutos do tratamento de esgotos, como de adubos na agricultura. No meio
rural, a verificação da alimentação dos animais produtores de carne, ovos, leite e
derivados também é fundamental.
Quanto a grupos específicos, um cuidado especial deve ser destinado às
crianças, pessoas de idade avançada e portadores de doenças crônicas. Os viajantes,
com possíveis doenças adquiridas por práticas alimentares locais. Além de uma
orientação específica aos indivíduos com diarreia, para que não manipulem água ou
alimentos sem os devidos cuidados.
Na prática educativa, a Vigilância Sanitária é fundamental no conjunto de
ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários, da produção, da circulação de bens de consumo e da prestação
de serviços de interesse da saúde. Sua atuação de forma direta ocorre sobre os
fatores de risco de natureza química, física ou biológica (pH de alimentos,
temperatura, entre outros), em que pode realizar vigilância epidemiológica dos
alimentos nas etapas da sua cadeia de produção uma vez a existência de suspeita de
surto de DTA (Figura 6). Cabe à Vigilância Sanitária a inspeção e a identificação das
causas e dos riscos, bem como a orientação, visando a interrupção e a não
proliferação dos microrganismos.
Para tanto, utiliza-se o método de Análise de Perigos e Pontos Críticos de
Controle (APPCC)1, ―[...] um sistema dinâmico de prevenção e controle, que visa evitar
perda de matéria-prima e produtos e, fundamentalmente, visa garantir a produção de
alimentos seguros‖ (BRASIL, 2010, p. 100). Desse modo, é necessário que ocorra a
inspeção sanitária, no sentido de identificar os perigos e pontos críticos de controle,
verificando as condições de higiene e organização das instalações utilizadas pelos
manipuladores de alimento, registro de controle de vetores e roedores; o destino
adequado dos dejetos; a arrumação e destino adequado dos resíduos sólidos; a
qualidade da conservação, limpeza e desinfecção de bancadas, equipamentos e
utensílios que entram em contato com os alimentos. O asseio pessoal dos
manipuladores é outro ponto a se observar, se há ou não a utilização de equipamento
de proteção pessoal (EPI) e se houve o treinamento de boas práticas de produção de
alimentos.

1

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
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FIGURA 5: Atividades para o desenvolvimento das práticas educativas na prevenção e controle
das DTAs.

Fonte: BRASIL, 2010, pp. 88, 89 e 90.
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FIGURA 6: Cadeia de produção de alimentos.

Fonte: BRASIL, 2010, p. 99.

Além disso, averigua-se a procedência dos alimentos (identificação dos
produtos com seus princípios ativos, registro no MS, lote, validade, modo de usar), a
qualidade da água utilizada na produção de alimentos e na higiene dos
manipuladores, dos equipamentos e utensílios de produção, os cuidados do fluxo de
produção (controle dos alimentos servidos crus; tempo e temperatura dos submetidos
a tratamento térmico; eliminação da contaminação cruzada; descarte correto de
sobras)

e

de

sua

finalização

(embalagem,

armazenamento,

transporte

e

comercialização).
No entanto, a inspeção deve ocorrer tanto nos estabelecimentos
produtores de alimentos como nos prestadores de serviços, como bancos de leite
humano, serviços de nutrição e dietética hospitalar, ambulatórios, cantinas escolares,
serviços de nutrição de creches, orfanatos e abrigos de menores, centros de
reabilitação nutricional, cozinhas industriais, restaurantes em geral, lanchonetes,
ambulantes, entre outros. (BRASIL, 2010). De tal modo, caso haja um surto, o controle
do mesmo se dará de forma abrangente, minimizando os possíveis danos e garantindo
uma qualidade maior de produção.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisarmos os dados referentes às doenças transmitidas por
alimentos, observamos que, apesar do constante desenvolvimento de conhecimento
científico sobre as mesmas, o aumento da incidência de casos nos faz refletir sobre a
necessidade de desenvolvermos conhecimento prático sobre as formas de proteção e
prevenção no trato com alimentos. É preciso que haja uma melhora na maneira como
são produzidos e que os manipuladores respeitem as normas de segurança alimentar,
atentando especialmente para seu asseio pessoal, a limpeza de seus equipamentos e
utensílios, além do próprio mantimento, verificando se está sendo respeitada a
temperatura e o tempo corretos, as diversas formas de processamento e cozimento de
acordo com cada produto, entre outros elementos.
O levantamento de informações referente ao estado do Paraná e a cidade
de Curitiba servem para ilustrar uma realidade brasileira e mundial. Somente com a
educação e a conscientização de todos, seguindo as normas vigentes, será garantida
a dedução de transmissão e contaminação de DTAs, a sobrevivência e a multiplicação
de microrganismos patogênicos, e uma maior qualidade de vida da população em
geral.
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RESUMO
Este trabalho de revisão bibliográfica objetiva discorrer sobre a aquisição de cremes
dentais através de processos licitatórios da Administração Pública, definindo,
elencando componentes, salientando características técnicas relevantes e,
principalmente, citando e comentando a documentação que poderá ser solicitada para
comprovação da regularidade sanitária da licitante perante a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA respeitando a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, a
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e o Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 e
suas alterações. Pretende-se dissertar a respeito de como proceder para a realização
de um processo de compra efetivo para a aquisição de cremes dentais que atendam a
um descritivo técnico previamente elaborado pelos gestores de compras,
considerando-se que, ao agente publico somente é permitido fazer o definido em Lei,
portanto, deverá estar preparado para analisar e concluir um processo licitatório com
embasamento legal, evitando recursos posteriores à publicação do resultado do
processo.
Palavras-chave: Administração Pública. Creme Dental. Compras Públicas.
1 INTRODUÇÃO
Os processos de compras de materiais de consumo para o setor público
devem ocorrer através de processos licitatórios que respeitem os princípios
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constitucionais com transparência e legalmente embasados visando sempre à
obtenção de serviços e produtos que atendam às necessidades da população.
A sociedade espera que a Administração Pública, através de seus agentes
públicos, atue com transparência, agilidade, eficiência e eficácia, questionando cada
vez mais, a prestação de serviços insatisfatória ou a não prestação de serviços
ocasionada pela falta de insumos ou de equipamentos. Em relação às licitações,
estabelecer rotinas para análise de produtos que facilitem o entendimento do processo
poderá trazer celeridade ao mesmo.
Justificou-se esta revisão bibliográfica considerando-se a necessidade da
criação de um instrumento que auxilie gestores de compras públicas quanto à análise
de cremes dentais, bem como de outros itens classificados pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA como cosméticos. Cada tópico que compõe o processo
de compra pública tem sua relevância para a conclusão rápida e eficaz da licitação,
sempre objetivando-se a aquisição de produtos de qualidade que atendam as
necessidades dos diversos setores envolvidos.
Saliento que me interessei por esta pesquisa por fazer parte de uma
equipe técnica de apoio de uma Comissão Permanente de Licitação responsável pela
aquisição de diversos itens, entre eles os cremes dentais, através de Pregões
Eletrônicos participando do processo desde a solicitação de orçamentos estimativos
até o julgamento dos produtos cotados. Um determinado item pode ser adquirido
diversas vezes com a solicitação das mesmas amostras e da mesma documentação
para comprovação da regularidade sanitária do produto em questão, mas cada
processo será único, pois em cada compra serão cotados produtos diferentes por
fornecedores diversos o que obriga o gestor público a manter-se atualizado em
relação a novos produtos lançados no mercado e atualizações de normas legais.
Pretendeu-se fazer um breve comentário sobre a definição, descrição
técnica e possíveis elementos componentes de cremes dentais, classificando-os
conforme normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, sendo este
um ponto relevante no momento da análise dos produtos cotados, considerando-se
que conforme a composição do creme dental ele poderá ser classificado como
cosmético ou como produto para saúde no momento de seu Registro no Ministério da
Saúde e, também, dissertar a respeito de como proceder para conseguir realizar um
processo de compra efetivo que permita a aquisição de cremes dentais que atendam a
um descritivo técnico previamente elaborado pelos gestores de compras.
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A gama de cremes dentais disponíveis no mercado é imensa, assim
sendo, optou-se pelo tema ―aquisição de cremes através de processos licitatórios da
Administração Pública‖ após verificarmos dúvidas e dificuldades que surgem durante a
análise documental para comprovação da regularidade sanitária dos produtos cotados
em compras públicas, bem como de outros produtos classificados como cosméticos
(Notificação de Produto Grau 01).
Considerando que os gestores de compras públicas devem procurar
adquirir produtos que atendam a um descritivo técnico constante no Edital de
Embasamento de um processo licitatório pelo valor mais vantajoso para a
Administração Pública, direcionamos este projeto para as licitações públicas; dúvidas
quanto à análise técnica e documental de produtos cotados são frequentes e o gestor
do processo deverá estar apto a respondê-las com precisão e embasamento técnico e
respeito

ao

princípio

constitucional

da

transparência.

Devem

conhecer

as

características técnicas dos produtos cotados, bem como, devem estar capacitados a
fazer ou encaminhar para análise a documentação sanitária e fiscal apresentada pelas
licitantes.
[...] faz-se necessário que os órgãos integrantes da estrutura do
Poder Público disponibilizem dados e informações para que o
cidadão, independentemente do seu nível de conhecimento e grau de
escolaridade, possa exercer o seu direito de interferir e fiscalizar as
ações governamentais. O fornecimento de informações pelo setor
público à sociedade é conhecido como princípio da transparência. O
fornecimento de informações pelo setor público à sociedade é
conhecido como princípio da transparência (EVANGELISTA, 2010,
p.7).

Finalmente, salientou-se que ao agente publico somente é permitido fazer
o definido em Lei, portanto, deverá estar preparado para analisar e concluir um
processo licitatório com total embasamento legal, evitando recursos posteriores à
publicação do resultado do processo e evitando adquirir produtos que não atendam ao
determinado, principalmente, pela Agência de Vigilância Sanitária – Ministério da
Saúde.
Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal.
Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei
não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei
autoriza. A lei para o particular significa ―pode fazer assim‖, para o
administrador público significa ―deve fazer assim‖. (MEIRELLIS et al,
2004, p.01).
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2 DESENVOLVIMENTO

Considerou-se, inicialmente, que a conclusão de processos licitatórios com
eficácia está diretamente relacionada a descritivos técnicos, que devem ser
previamente analisados e atualizados pelos setores envolvidos com o uso dos
materiais a serem adquiridos.
Partindo desta necessidade, primeiramente, optamos pela realização de
pesquisa bibliográfica que pudesse dirimir dúvidas em relação à definição,
composições e classificação de cremes dentais perante a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA, para posteriormente, dissertarmos sobre a inclusão nos
editais de embasamento de possíveis exigências legais.
2.1 CREMES DENTAIS

2.1.1 Definição

Durante a revisão bibliográfica observamos diversas definições de cremes
dentais, as quais descrevem os produtos conforme indicação e necessidade
verificada.
Observou-se, no momento da elaboração de descritivos técnicos a
importância da educação continuada das equipes técnicas. As composições, as
formas de acondicionamento dos produtos e atualizações legais acontecem
continuamente exigindo da equipe de compras um aprimoramento contínuo e eficaz.
No caso dos cremes dentais, minimamente, os responsáveis pela
elaboração dos descritivos técnicos deverá manter-se atualizada em relação aos
possíveis componentes do produto. Como por exemplo, citamos os abrasivos
(polidores e limpadores), umectantes, detergentes, aromatizantes, flavorizantes,
fluoretos, edulcorantes, espessantes, conservantes, solventes e agentes ativos
(antimicrobianos, anti-inflamatórios, dessensibilizantes, clareadores e/ou ervas).
Observou-se que os dentifrícios são utilizados para levar várias
substâncias à cavidade bucal, objetivando a redução da cárie, das
doenças gengivais e periodontais, do cálculo dentário, da
hipersensibilidade dentinária e da halitose. Atualmente, os dentifrícios
são compostos por: sistemas abrasivos, detergentes, flavorizantes,
solventes, umectantes, aglutinantes, edulcorantes, conservantes e
princípio ativo. A variedade de substâncias presentes nos dentifrícios
é muito grande, sendo essa uma das razões para a grande
dificuldade em identificar o dentifrício mais apropriado para cada
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situação clínica. No intuito de facilitar a aquisição desses produtos, é
de suma importância que a composição química e a sua indicação
sejam informadas adequadamente. (MARTINS et al, 2012).

Líria Alves de Souza (2009, p.01), em seu artigo Composição das Pastas
Dentais, comenta a classificação destes produtos de acordo com algumas de suas
indicações de uso, salientando que podem atuar como agentes abrasivos, de
polimento,

espumantes,

umectantes,

edulcorantes,

solventes,

detergentes,

flavorizantes e também como agentes terapêuticos.
Para exemplificação da diversidade de produtos, relacionamos quatro
definições, incluímos primeiramente uma definição genérica, seguida por definições
que ressaltam a ação medicamentosa do produto.
A pasta de dente, também chamada de creme dental ou dentifrício, é
um produto químico utilizado juntamente com a escova de dente com
o fim de proporcionar uma boa higiene bucal, sendo o vestígio mais
antigo de um produto semelhante à pasta de dente encontrado no
Egito Antigo. (BRASIL ESCOLA, 2010, p.01).
Os dentifrícios são considerados como uma substancia destinada à
limpeza dos dentes, conservação das gengivas e assepsia bucal. 0
Decreto n. 79.094, de 05/01/1977 definiu dentifrício como um produto
destinado higiene e limpeza dos dentes, dentaduras postiças e da
boca, apresentados com aspecto uniforme e livres de partículas
palpáveis na boca em formas e veículos condizentes, podendo ser
coloridos e ou aromatizados. (HOFFMANN, 2008, p.10).
Os dentifrícios são pastas com consistência de cremes ou géis
compostos por diferentes substancias químicas, com o objetivo de
facilitar a remoção ou desorganização da placa e possibilitar a
administração de fluoreto à superfície dos dentes. (MAGALHÃES et
al, 2011, p.615).

2.1.2 Descritivo Técnico

Observou-se que para a elaboração do descritivo técnico que constará no
edital de embasamento de um processo licitatório, deverão ser incluídas, além das
características técnicas do produto, outras características relevantes para sua análise,
como sua forma de apresentação (embalagem), validade, informação de lote e demais
condições determinadas pela equipe de compras.
O descritivo deverá conter informações condizentes com o produto
solicitado sem conter características que direcionem a aquisição para uma única
marca disponível no mercado, ato de infração ao princípio constitucional da igualdade
o qual declara que todos são iguais perante a Lei.
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Após análise de diversos processos licitatórios, citamos como exemplos de
descritivos técnicos para aquisição de cremes dentais os utilizados pelas equipes
técnicas da Prefeitura Municipal de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Goiânia.
CREME OU GEL DENTAL, C/ FLÚOR MFP (mono flúor fosfato) Contendo concentração de flúor de no máximo 1200ppm.
Apresentação: tubo plástico com no mínimo 90g de creme.
Acondicionado em embalagem plástica contendo as informações de
acordo com legislação vigente e Código de Defesa do Consumidor.
(CURITIBA, 2013, p.17)
CREME DENTAL INFANTIL – Concentração de 1.100 ppm de flúor; A
concentração em ppm de composto de flúor deverá estar estampada
no rótulo; Conter os compostos de flúor na formulação aceitos pelo
Ministério da Saúde: monofluorfosfato de sódio, fluoreto de sódio,
fluoreto estanhoso fluretos aminados; Acondicionado em tubo de
plástico flexível com 90 gramas; Conter o prazo de validade
estampado no rótulo. Deverá ser indicada a marca. (GOIÂNIA,, 2012,
p.21)
CREME DENTAL COM FLUOR - Creme dental contendo no máximo
de 1500 ppm de flúor total (ANVISA, resolução 79) e que mantenha
no mínimo 1000 ppm de fluor solúvel dentro do prazo de validade
especificado na embalagem; apresentar PH de 6 a 11, fluidez total
que não escorra para fora da embalagem e não endureça ou sofra
ressecamento na ponta do tubo. Embalado em tubos ou bisnagas
plásticas com 90 gramas, providos também com tampa plástica que
permita o controle de escape do produto e com vedação perfeita,
trazendo externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, validade, número de registro no Ministério da Saúde
e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia- A.B.O.
Embalagem: Os produtos deverão ser embalados de acordo com a
praxe do fabricante de forma a garantir a sua integridade durante o
transporte, a estocagem, até o uso. Rotulados de acordo com a
legislação em vigor. (SÃO PAULO, 2012, p.11)

2.1.3 Classificação dos Produtos de Higiene Bucal Pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA

Os cremes dentais poderão ser classificados conforme sua composição
em produto de Grau de Risco 1 ou 2, ficando sujeitos à Notificação ou ao Registro do
produto, conforme legislação sanitária.
Produtos para fins especiais como antiplaca, anticdrie, anticálculo,
clareador químico e anti-séptico, obrigatoriamente se enquadram no
grau de risco 2 (produto com risco potencial), e estabelece o teor
máximo de 1500 mg para concentração total de flúor nos dentifrícios.
(HOFFMANN, 2008, p.12).

A Resolução nº 335 de 22 de julho de 1999, define em seu Art. 2º que se
entende por produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes os produtos que
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contenham em sua formulação substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo,
sendo o Grau de Risco o índice capaz de demonstrar o nível de efeitos adversos que
cada tipo de produto pode ou não oferecer considerando sua formulação. Os produtos
classificados como Grau de Risco 1 são os de risco mínimo e, os Grau de Risco 2, os
que apresentam ―risco potencial‖. Define-se que os produtos de Grau de Risco 1
deverão ser Notificados e os produtos de Grau de Risco 2 deverão ser Registrados
ficando sujeitos ao disposto na legislação em vigor, conforme Art. 1º desta RDC.
[...] VI – Notificação de produtos de Grau de Risco 1: é o ato
obrigatório de apresentar junto à Autoridade Sanitária Federal, os
dados referentes aos produtos de higiene pessoal, cosméticos e
perfumes, classificados como Grau de Risco 1, da forma como serão
comercializados. (BRASIL, 1999, P.1).

A Resolução - RDC nº 211, de 14 de julho de 2005 estabelece a definição
e a classificação de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, definindo em
seu Art.7º que a regularização sanitária dos produtos classificados como de Grau 1,
ficam sujeitos a normas específicas estabelecidas pela Resolução ANVS nº 335/99, de
22 de julho de 1.999, suas atualizações ou instrumentos legais que venham a
substituí-la.

2.1.4 Condições Para Cotação

Para auxiliar a análise das diversas marcas de cremes dentais cotadas em
uma licitação, deverão constar no edital de embasamento condições que direcionem e
estruturem o processo de avaliação, tanto para a análise técnica como a documental
realizada pelas equipes técnicas envolvidas.
Primeiramente, salientar a obrigatoriedade da sujeição dos produtos
cotados ao regime da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; os
produtos, conforme classificação pela referida entidade deverão ter registro ou
notificação. Elencar a legislação vigente para embasamento do processo em
andamento, como por exemplo, Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 10.520 de 17 de
julho de 2002, Resolução nº 335 de 22 de julho de 1999, RDC nº 211, de 14 de julho
de 2005, Lei nº 6360 de 23 de setembro de 1976, Resolução RDC nº 185 de 22 de
outubro de 2001, Resolução RDC nº 24/09 de 23 de março de 2009, IN nº 7/09 de 17
de junho de 2009 e alterações.
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Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências. (BRASIL, 1993, p. 1).
Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens
e serviços comuns, e dá outras providências. (BRASIL, 2002, p. 1).
A Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, em seu Art. 3º, define que a ―licitação
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que
lhes são correlatos‖.

Enfatizar as características do acondicionamento. As embalagens, primária
e secundária, devem seguir padrões estabelecidos pelo fabricante em conformidade
com a legislação vigente, devendo apresentar a correta identificação do fabricante
e/ou do importador (conforme o caso); o número referente ao lote ou código que
permita a rastreabilidade do produto para efeitos de garantia ou para indicação do
momento de descarte do mesmo, a data de fabricação e seu prazo de validade, a
correta identificação do produto (conteúdo da embalagem) e o nome do responsável
técnico legalmente habilitado para a função.
Neste tópico, relacionar as condições de armazenamento, conservação
e/ou manipulação do produto e, frisar a necessidade da informação do número de
registro do produto, precedido da sigla de identificação da ANVISA nas embalagens.
A Portaria n. 71, de 29/05/1996, da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde apresenta informações indispensáveis que devem constar nas
embalagens dos dentifrícios.
O texto e todas as exigências legais previstas para o cartucho, rotulagem e
embalagem devem estar em conformidade com a legislação vigente do Ministério da
Saúde e Código de Defesa do Consumidor. As informações constantes nas
embalagens devem estar em português, ou em inglês acompanhada de tradução para
o português.
Deverá se incluído, neste rol de condições, um tópico sobre possíveis
irregularidades observadas nos produtos entregues. Nos casos de dúvidas em relação
à qualidade do material entregue o ente público poderá, caso julgue necessário, enviar
o produto para análise em laboratório, e os custos da mesma correrão por conta da
empresa vencedora da Licitação.
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Definir, as condições em relação à validade dos produtos adquiridos.
Exemplificando, estabelecer em edital que somente serão recebidos os produtos que
apresentarem no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu prazo de validade ainda
vigente para produto em que o prazo de validade total seja superior a 01 (um) ano, e
de 90% (noventa por cento) para produtos em que o prazo de validade seja igual ou
inferior a 01 (um) ano.
Estabelecer que, caso o laboratório fabricante ou o produto venha a ser
interditado, a empresa vencedora deverá substituir o produto por outro com a mesma
composição e concentração, devendo previamente obter a aceitação para troca de
marca pelo ente público.
Elencou-se exemplos de possíveis condições que poderão ser incluídas
em um edital de embasamento, salienta-se que, de acordo com a realidade e a
necessidade das equipes técnicas solicitantes do material, a diversidade de condições
poderá abranger tópico mais específicos, como por exemplo, solicitar informações
sobre processos de esterilização e descarte do material.

2.1.5 Exigências em Relação à Documentação Para Comprovação da Regularidade
Sanitária da Licitante e dos Fabricantes

Para comprovação da regularidade sanitária perante à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA em um processo licitatório, torna-se obrigatória a
comprovação da Licença Sanitária (dentro de seu prazo de validade) e da
apresentação da Autorização de Funcionamento da Empresa Licitante concedida pelo
Ministério da Saúde da empresa licitante e do fabricante do produto cotado. Salientase que as empresas licitantes deverão cotar os produtos de acordo com o
estabelecido na Autorização de Funcionamento, ou seja, respeitando o tipo de
autorização liberada que poderá ser para produto para saúde, cosmético, saneantes,
medicamento ou medicamentos especiais e atividades e classes constante (s) na AFE.
O que é a Autorização? Ato privativo do órgão competente do
Ministério da Saúde, incumbido da Vigilância Sanitária dos produtos
de que trata o Decreto nº 79.094/77, contendo permissão para que as
empresas exerçam as atividades sob regime de Vigilância Sanitária,
instituído pela Lei nº 6.360/76, mediante comprovação de requisitos
técnicos e administrativos específicos. (BRASIL, 2014, p. 1).

A definição da Autorização de Funcionamento definida pelo Decreto nº
79.094/1977 encontra-se na página da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
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ANVISA, sendo observado que este Decreto foi revogado pelo Decreto nº 8.077 de 14
de agosto de 2013.
Regulamenta as condições para o funcionamento de empresas
sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e
monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que
trata a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras
providências. (BRASIL, 2013, p. 1).

Em relação à Licença Sanitária, a exigência da comprovação de sua
expedição e apresentação dentro do prazo de validade, explica-se pelo fato de que um
protocolo para renovação da mesma não garante que sua renovação ocorrerá sem
adequações necessárias ou que, na existência de irregularidades graves não será
realizada a intervenção do local para adequações físicas ou correções na regularidade
documental.
A análise documental poderá ser incrementada com a inclusão da
apresentação de cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação pra os produtos
nacionais ou cópia do Certificado de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição
para os produtos importados, ambas expedidas pela ANVISA. Para esta comprovação
podem ser aceitos protocolos expedidos pela ANVISA para renovação dos
certificados, conforme RDC 66 de 05 de Outubro de 2007, sendo que a linha produtiva
constante no Certificado expedido deverá corresponder ao produto cotado.
Considera-se de primordial importância a análise documental para
comprovação da regularidade sanitária da licitante e da empresa fabricante ou
importadora do produto cotado para garantia da aquisição de produtos controlados. Ao
gestor de compras cabe a análise documental minuciosa para evitar-se a aquisição de
produtos fabricados sem as condições sanitárias exigidas por lei.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se ser desafiador dissertar a respeito das condições, técnicas e
documentais, que poderão ser exigidas para cotação de cremes dentais em processos
licitatórios da Administração Pública, respeitando as Normas Legais vigentes, que
possibilitem ao gestor público a aquisição de produtos de qualidade que atendam ao
descritivo técnico constante no edital de embasamento com o preço mais vantajoso
para a Administração Pública.

50

Relacionar a necessidade verificada pelos técnicos responsáveis pela
solicitação de compra e a diversidade de produtos disponíveis no mercado traz
implícita questões como de que maneira descrever o produto necessário sem
direcionar a licitação para uma determinada marca comercial. Alinhar o desejo de uma
equipe técnica com o possível de se fazer legalmente é a incógnita sempre presente
nas equipes de gestores de compras públicas. Considera-se um objetivo a ser
alcançado, o conseguir adquirir o material de melhor qualidade ao menor valor
possível estimado com respeito às verbas públicas.
As equipes odontológicas, neste caso estamos relatando condições para
aquisição de cremes dentais, encontram dificuldades para trabalhar com materiais de
baixa qualidade não conseguindo conciliar esta realidade com as exigências
legalmente vigentes e as padronizações de protocolos para o atendimento clínico.
Personagem de grande importância nesse processo é o gestor de
compras, os profissionais técnicos sentem a necessidade de uma orientação e de um
direcionamento do planejamento. Esta percepção aponta a necessidade de reforçar o
trabalho conjunto, diminuindo a distância entre gestor e trabalhador.
A cobrança por parte dos usuários para que os processos de compra
sejam cada vez mais, eficientes, eficazes e efetivos torna-se cada vez mais clara e
incisiva. Aumenta a exigência por parte da população em relação ao cumprimento do
Princípio Constitucional da Transparência e Legalidade e ao comprometimento dos
gestores de compras públicas com o realizar as compras procurando adquirir itens de
qualidade ao menor valor estimado, objetivo nem sempre de fácil resolução ao gestor
do processo.
Conclui-se que se obteve um instrumento estruturado para servir de objeto
de consulta que possa auxiliar gestores de compras públicas principalmente
procurando dirimir dúvidas quanto à análise técnica e documental dos diversos cremes
dentais disponíveis no mercado nacional, bem como de outros produtos classificados
como cosméticos, o que possivelmente poderá contribuir para a melhoria da qualidade
dos produtos a serem adquiridos pela Administração Pública sempre com respeito às
normas vigentes.
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RESUMO
A Taenia sp. é uma espécie de parasito cuja infecção no humano resulta nas
enfermidades teníase ou cisticercose, e possui métodos de profilaxia relativamente
simples. A sua incidência se dá principalmente sobre a população de regiões onde há
saneamento básico deficiente e baixa aderência a realização de métodos preventivos
da infecção pelo parasito, portanto, onde há necessidade de ações de vigilância
sanitária, relacionando principalmente a informação e autocuidado das pessoas
infectadas envolvendo os campos de saúde ambiental e de produtos alimentares.
Então, por meio de busca de informações em referenciais bibliográficos, periódicos
científicos ou instrumentos oficiais de divulgação, realizou-se um estudo sobre a
Taenia spp., seu ciclo de vida, mecanismos de patogenia, enfermidades relacionadas,
epidemiologia, medidas de prevenção da teníase, além das medidas tomadas por
parte da vigilância sanitária para agir sobre a parasitose, sua efetividade, e sugestões
para melhorias neste contexto. Os resultados apontam para a necessidade de
intensificação de ações sobre as áreas de interesse de maneira mais efetiva.
Palavras-chave: Taenia. Vigilância Sanitária. Doenças transmissíveis. Prevenção e
controle.
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Freitas; et al. (2004) afirmam em seu artigo que as parasitoses intestinais
ainda constituem um sério problema de saúde pública no Brasil, visto que dentre as
enfermidades intestinais mais importantes, estão as provocadas por protozoários e/ou
helmintos, cuja transmissão ocorre principalmente pela ingestão de formas parasitárias
como ovos, larvas cistos ou oocistos. Isso justifica a maior prevalência em populações
de baixo nível sócio-econômico e precárias condições de saneamento básico. Um dos
principais veículos para a ingestão das formas parasitárias são os alimentos
consumidos crus que se encontram em padrão higiênico em desacordo com a
legislação sanitária vigente.
É relevante destacar que vários fatores podem determinar a maior ou a
menor incidência de enteroparasitoses em uma comunidade, tais como: nível de
saneamento básico, de higiene e de educação sanitária; estado nutricional;
manipulação imprópria dos alimentos; assistência médica inacessível; entre outros
(ASSIS, 2010).
Segundo Araújo (2007), a frequência de infecção por enteroparasitas no
Brasil varia de acordo com a região estudada e com a população, nas quais as taxas
em geral não são significativamente elevadas quando comparadas com às da
população

pediátrica.

Na

literatura,

existem

diversos

trabalhos de

estudos

epidemiológicos na população do município em diversos estados brasileiros, onde os
helmintos registrados parasitando os humanos podemos destacar o Ascaris
lumbricoides, Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis, Enterobius vermiculares,
ancilostomídeos, Hymenolepis nana, Taenia sp. e Schistosoma mansoni como mais
abundantes respectivamente.
Quanto à Taenia sp., Palheta-Neto, et al. (2002) esclarecem que as duas
espécies Taenia solium e Taenia saginata – conhecidas popularmente como solitárias,
quando presentes no intestino delgado humano, desenvolvem a doença denominada
teníase. Ambas necessitam de hospedeiros intermediários, o porco e o boi - T. solium
e T. saginata, respectivamente, e em seu estágio larval (cisticerco) situam-se nos
tecidos dos hospedeiros. O homem, ao alimentar-se de carne crua ou malcozida
destes animais, se infecta com as larvas, que instalam-se no intestino e desenvolvem
a teníase. No entanto, a ingestão de ovos ou proglotes de T. solium pelo homem
ocasionará a formação de larvas de cisticerco em seu organismo, fato não verificado
com a T. saginata; nesse caso, ocorrerá a cisticercose. O quadro clínico da teníase
consiste, na maioria das vezes, de cólicas intestinais ou epigastralgia, mas formas
assintomáticas são comuns, com o achado de proglotes nas fezes sendo a única
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manifestação. Por outro lado, na cisticercose os sintomas vão depender da localização
das larvas, sendo as formas neurológicas as mais importantes, manifestadas por
convulsões ou hipertensão intracraniana.
O presente trabalho visa realizar um levantamento bibliográfico sobre a
Taenia sp., devido à sua incidência ainda que possua profilaxia relativamente
facilitada, destacando as ações de vigilância sanitária sobre as enfermidades
causadas pelo parasita.

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Por meio de busca de dados em literatura, periódicos científicos e
publicações oficiais, realizou-se levantamento a respeito da Taenia spp., incluindo
suas características biológicas, mecanismos de infecção, enfermidades decorrentes,
condições associadas à infecção pelo parasito, e dados epidemiológicos sobre a
incidência das enfermidades por ele causadas; de quais ações sanitárias cabíveis para
a redução de infecções e verificar o seu grau de efetividade.
Com isso, podemos identificar as dificuldades enfrentadas pela vigilância
sanitária em realizar as ações preventivas e curativas às infecções pelo parasita,
determinar suas causas e propor soluções para esta temática.
3 TAENIA SP.: DADOS BIOLÓGICOS E EPIDEMIOLÓGICOS

As helmintoses intestinais humanas têm ocupado um lugar de destaque
entre as doenças parasitárias no Brasil, uma vez que isso se dá pela sua ampla
distribuição geográfica, sendo encontrados tanto na zona rural quanto urbana de
vários estados brasileiros, prevalecendo desta maneira onde as condições sócioeconômicas são precárias (ASSIS, 2010).
Condições socioeconômicas, de saneamento básico e de educação
sanitária são decisivas na condição de parasitismo, apontando que as classes menos
favorecidas são as que apresentam a situação de desnutrição, pobreza e maior
suscetibilidade ao parasitismo, inclusive entre familiares; e também maior no meio
rural se comparado com o meio urbano, tendo como fator o contato direto com solo
contaminado, consumo de água sem tratamento adequado e contaminação alimentar
(ASSIS, 2010).
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Palheta-Neto, et al. (2002) descrevem os aspectos biológicos da Taenia
sp.: tratam-se de parasitos do filo Platyhelminthes, classe Cestoidea, ordem
Cyclophyllidea, família Taeniidae. São caracterizados por ausência completa de
aparelho digestivo, sistema reprodutor hermafrodita, presença de ventosas e escólex
que fixam o helminto à mucosa intestinal; são habitantes do terço médio do intestino
delgado do homem, podendo sobreviver por até 30 anos. O verme adulto é grande,
achatado, tem forma de fita e é de coloração branca. A Taenia solium possui,
habitualmente, de um a quatro metros (podendo alcançar nove metros), enquanto a T.
saginata pode medir de quatro a dez metros. Ambas apresentam um escólex que
mede cerca de um milímetro, com quatro ventosas salientes, sendo que a T. solium
possui rostro pouco desenvolvido, armado com dupla hélice de acúleos ou ganchos
(de 30 a 70).
O estróbilo é ligado ao escólex por um colo - que mede de três a sete
milímetros - e possui centenas de proglotes (cerca de 700 a 900 em T. solium e de
1.000 a 2.000 para T. saginata). Cada proglote possui de 150 a 200 massas
testiculares para T. solium e de 300 a 400 para T. saginata. Há ramificações uterinas
pouco numerosas em T. solium, ao contrário do observado para T. saginata ramificações uterinas muito numerosas, do tipo dicotômico. As proglotes de T. solium,
diversamente da T. saginata, que é eliminada ativamente, são eliminadas de forma
passiva, junto com o bolo fecal. No caso de T. solium, podem ser eliminadas de três a
seis proglotes diariamente. Cada proglote contém uma média de 30.000 a 50.000
ovos. Cada proglote grávida de T. saginata contém em torno de 80.000 ovos, sendo
que um paciente parasitado pode contaminar o meio ambiente com cerca de 700.000
ovos por dia (PALHETA-NETO et al., 2002; PFUETZENREITER, PIRES, 2000).
Os ovos das duas espécies, indistinguíveis à microscopia comum,
possuem forma esférica, medindo entre 30 e 40 micrômetros, possuindo no interior
três pares de acúleos, denominados embrião hexacanto. Os ovos resistem por até um
ano em ambiente com alta umidade.
Palheta-Neto, et al. (2002) descrevem, ainda, os cisticercos, formas
larvárias de Taenia sp.: apresentam-se como estruturas vesiculares, transparentes, de
tamanho variável, com líquido em seu interior, compostas por uma membrana
vesicular e pelo escólex, que é similar ao do verme adulto, colo e estróbilo (corpo
rudimentar). Diferencia-se a forma larvária de T. saginata de T. solium por esta última
possuir no escólex, a semelhança do verme adulto, uma coroa de ganchos (acúleos),
não presente na larva de T. Saginata.
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A teníase ocorre devido ao parasitismo de adultos das espécies T. solium,
T. saginata ou T. asiatica no intestino delgado humano. Essas espécies apresentam
ciclo de vida heteroxeno, sendo o suíno o hospedeiro intermediário de T. solium e de
T. asiatica, e o bovino constitui o hospedeiro intermediário de T. saginata. A teníase é
adquirida pela ingestão de carne crua ou mal cozida de suíno ou de bovino infectadas,
sendo assintomática ou oligossintomática. O diagnóstico de teníase é realizado pelo
encontro de ovos ou proglotes que são eliminados nas fezes após quatro meses do
início da infecção (BARCELOS, 2007).
O homem, único hospedeiro definitivo, uma vez infectado, é capaz de
eliminar mais de 500 mil ovos diariamente, contaminando o solo, as pastagens e as
coleções d'água, iniciando o ciclo evolutivo de Taenia sp. Os hospedeiros
intermediários - porco para T. solium; boi para T. saginata - ingerem ovos do helminto
junto com o pasto ou a água. Através da ação do suco digestivo e da bile, há liberação
da oncosfera e penetração desta na luz intestinal, com invasão da mucosa e acesso à
circulação sanguínea, sendo levada, então, passivamente para a musculatura
esquelética e cardíaca, na qual desenvolvem em cisticercos e, em média, sessenta
dias após passam a ser infectantes para os humanos. Estes, ao ingerir a carne crua
ou malcozida infectada com os cisticercos, poderão desenvolver a teníase. Após a
ingestão há desinvaginação com liberação dos escólices, os quais se fixam à mucosa
intestinal por suas ventosas e acúleos – para T. solium -, aí permanecendo até seu
desenvolvimento completo, em cerca de três meses. O quadro clínico da teníase
consiste, na maioria das vezes, de cólicas intestinais ou epigastralgia, mas formas
assintomáticas são comuns, com o achado de proglotes nas fezes sendo a única
manifestação (PFUETZENREITER, PIRES, 2000; PALHETA-NETO et al, 2002).
O hábito pouco higiênico das pessoas defecarem diretamente no
ambiente, ou em sanitários sem as devidas fossas, muitas delas instaladas sobre
córregos e rios, contribui para o problema. A ingestão de ovos pelos animais se dá na
maior parte das vezes, por ingestão de fezes. Os bovinos normalmente evitam pastar
ao redor de fezes, mas podem, sob condições adversas, por falta de alimentos
ingerirem fezes. Já os suínos, por possuírem hábitos coprofágicos, teriam mais
facilidade de adquirir a doença. Entretanto, a viabilidade dos ovos no meio ambiente
poderia facilitar a infecção sem que, necessariamente, o animal ingira fezes. Há
fatores que auxiliam a dispersão dos ovos tais como: a contaminação fecal do solo, o
transporte através do vento, aves, anelídeos e artrópodes. (PFUETZENREITER,
PIRES, 2000).
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A respeito da sobrevivência dos ovos de T. saginata, depende da
temperatura e umidade, sendo que no verão os ovos podem permanecer viáveis até
dois meses em média e no inverno até cinco meses. A respeito da sobrevivência do
cisticerco de T. solium, pode se manter viável por vários anos no suíno vivo e nos
sacrificados até um mês. No caso de cisticercos de T. saginata, permanece viável até
nove meses e em sua carne até duas semanas. Para ambas as espécies, a maior ou
menor duração dos cisticercos na carne depende da temperatura de conservação
(HERNÁNDES, RAMOS, 2005).
Caso o homem ingira os ovos de Taenia solium, será caracterizado como
hospedeiro intermediário, interpondo-se acidentalmente ao ciclo, as ocorrências serão
como para os suínos, com liberação da oncosfera pela ação dos sucos digestivos e da
bile, que através da corrente sangüínea chega a várias partes do organismo. A larva,
então, desenvolve-se preferencialmente em locais com alta concentração de oxigênio,
como o sistema nervoso central, os olhos, a musculatura esquelética e, menos
comumente, os nervos periféricos, língua, cavidade oral, coração, pleura, pulmão e
peritônio, originando, assim, a cisticercose. Seus sintomas dependem da localização
das larvas, sendo as formas neurológicas as mais importantes, manifestadas por
convulsões ou hipertensão intracraniana. (PALHETA-NETO et al, 2002).
A importância do complexo teníase-cisticercose para a saúde pública
resulta de que o homem, além de hospedeiro definitivo da tênia, pode se tornar
hospedeiro intermediário e abrigar a fase larval. É o que se denomina de cisticercose
humana. Após um a três dias da ingestão de ovos, ocorre liberação dos embriões no
duodeno e jejuno. As larvas alcançam a circulação sanguínea e se fixam nos diversos
tecidos. A importância da cisticercose na patologia humana está na dependência da
localização do parasita em tecidos nobres, como os do globo ocular e do sistema
nervoso central (neurocisticercose), sendo que em outras localizações, como a
subcutânea, a muscular e a visceral, o cisticerco representa, de regra, achado sem
maior significação. Porém, a presença de cistos nessas localizações poderia ser um
indicador da presença de cistos nos tecidos mais nobres. Os pacientes com
cisticercose podem ser categorizados de acordo com a localização dos parasitas. Há a
forma

disseminada

(com

localização

nas

vísceras,

pele

e

músculos),

a

oftalmocisticercose (nos olhos e órbita), a neurocisticercose (no sistema nervoso
central) e, finalmente, a forma mista com mais de uma das localizações citadas. A
neurocisticercose ainda pode ser classificada topograficamente em espinhal e
cerebral. Os cistos se localizam mais freqüentemente no sistema nervoso central (60 a

59

90% dos casos) e o parasita vive entre 18 meses e 2 anos, ou até um período maior.
Em 78,6% dos casos de cisticercose, o parasita se encontra no encéfalo (cisticercose
cerebral) (PFUETZENREITER, PIRES, 2000).
As principais opções terapêuticas para o tratamento das teníases são, por
ordem de opção: praziquantel, albendazol, mebendazol e niclosamida. No entanto, as
principais medidas incluem as de profilaxia e controle, quais requerem medidas de
higiene, sanitárias, de educação e de controle da cisticercose animal (diminuindo a
prevalência desta verminose e a possibilidade de infecção humana) (PALHETA-NETO
et al, 2002).
Palheta-Neto, et al. (2002) concluem afirmando que, além do tratamento
específico e da educação da população, torna-se óbvia a necessidade de mudanças
socioeconômicas que possibilitem melhores condições de acesso à saúde e à
educação, permitindo que as pessoas possam evitar a infecção. Convém lembrar,
mais uma vez, que o fornecimento de água tratada, saneamento básico com destino
adequado de fezes e educação fariam com que a teníase, a cisticercose e outras
helmintíases diminuíssem sua incidência ou mesmo desaparecessem de nosso meio.
Importam também, em termos de controle da teníase, a avaliação e a inspeção da
carne para consumo, fiscalizando os criadouros (suínos devem ser criados,
preferencialmente, em regime de confinamento) e abatedouros, reduzindo assim a
ocorrência da parasitose.
Segundo levantamento descrito por Assis (2010), os gastos com doenças
de veiculação hídrica no Brasil chegam a US$ 2,5 bilhões por ano, sendo que as
doenças ligadas à falta de saneamento básico adequado mataram 10.844 pessoas,
em 1998. As doenças diarreicas ligadas a falta de sistemas de esgotamento sanitário
adequados atingem principalmente as crianças, onde causam altos índices de
mortalidade. No Brasil, de 1996 a 1999 aconteceram 17.719 óbitos por diarreias em
menores de um ano, o que representa uma média de 14 óbitos/dia.
As doenças causadas pela falta de saneamento básico são decorrentes
tanto da quantidade como da qualidade das águas de abastecimento, do afastamento
e destinação adequada dos esgotos sanitários, do afastamento e destinação
adequada dos resíduos sólidos, da ausência de uma drenagem adequada para as
águas pluviais e, principalmente, pela falta de uma educação sanitária. A
contaminação da água, solo e alimentos pelos ovos, cistos ou larvas destes parasitos
tornam fácil sua disseminação e de suas patologias. Dessa maneira, a implantação de
sistemas adequados para o tratamento de esgoto e encanamento de água potável,
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juntamente com a educação sanitária da população, o diagnóstico e o tratamento de
indivíduos infestados contribuem, decisivamente, para a redução da incidência das
enteroparasitoses. (ASSIS, 2010).
Com relação ao saneamento básico no Brasil, os dados do último
levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
apontam que há falta de rede coletora em 2 495 municípios brasileiros, distribuídos
pelas Unidades da Federação, com exceção do Estado de São Paulo, onde apenas
uma cidade não apresentava o serviço de esgotamento através de rede coletora. O
contingente populacional sem a cobertura desse serviço, considerando-se apenas os
municípios sem rede coletora, era de aproximadamente 34,8 milhões de pessoas, ou
seja, em 2008, cerca de 18% da população brasileira estava exposta ao risco de
contrair doenças em decorrência da inexistência de rede coletora de esgoto. O
Nordeste era a região onde a falta de rede coletora de esgotamento sanitário era mais
grave, atingindo algo próximo a 15,3 milhões de habitantes, com a escassez do
serviço sendo maior nos Estados da Bahia, Maranhão e Piauí. Em segundo lugar,
ﬁgurou a Região Norte do País, com cerca de 8,8 milhões de pessoas sem rede de
coleta de esgoto, das quais 60% concentradas no Estado do Pará. O Sul, com 6,3
milhões de pessoas, ocupou a terceira posição, sendo o serviço ofertado em menor
escala nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na Região Centro-Oeste,
foram observados 3,2 milhões de habitantes sem acesso ao serviço; no Sudeste, não
contavam com rede coletora de esgoto cerca de 1,2 milhão de pessoas, mais da
metade delas residentes no Estado de Minas Gerais. A principal solução alternativa
adotada para suprir a inexistência desse serviço foi a construção de fossas sépticas.
Esse tipo de solução, ainda que longe do desejável, implicou na redução do
lançamento dos dejetos em valas a céu aberto, fossas secas e em corpos d´água, o
que ameniza os impactos ambientais decorrentes da falta de rede coletora de esgoto
(IBGE, 2010).
Para que um programa de controle e prevenção seja instituído,
necessariamente tem que ser ultrapassada uma fase preparatória de realização de
estudos de vigilância epidemiológica, entre os quais está o conhecimento do número
de casos. A situação do complexo teníase-cisticercose permanece pouco estudada em
nosso meio. Concorrem para isso, a não-obrigatoriedade de notificação dos casos
humanos, a subnotificação dos casos de cisticercose animal, a baixa sensibilidade das
técnicas para diagnosticar os indivíduos infectados pelo verme adulto e pela forma
larvária (DIAS et al., 1991).
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Mesmo deparando-se com essa situação de desconhecimento da situação
epidemiológica, o artigo de Osvaldo Takayanagui e colaboradores (1996) demonstra
dados epidemiológicos de neurocisticercose no município de Ribeirão Preto (SP),
coletados no período de outubro-1992 a dezembro-1995. Foram notificados 809 casos
de neurocisticercose, sendo 262 de residentes em Ribeirão Preto. A população
estimada nesta cidade era, em dezembro-1995, de 484483 habitantes. O Coeficiente
de Prevalência da neurocisticercose em Ribeirão Preto foi, portanto, de 54
casos/100000 habitantes. O mapeamento do local de residência dos pacientes
evidenciou o predomínio das zonas norte e oeste do Município, com um total de 202
casos (77,1%). Dos 262 casos, 153 (58,4%) eram do sexo feminino e 109 (41,6%) do
masculino. A idade dos pacientes variou entre 4 e 93 anos, com mediana de 38 anos e
média de 40,3 ± 16,3 anos. A faixa etária mais acometida foi entre 20 e 49 anos
(64,8%). No interrogatório de antecedentes, 40 (15,2%) referiram eliminação prévia de
proglótides de Taenia sp. a neurocisticercose foi considerada ativa em 55 (21%) casos
e inativa em 207 (79%). No cômputo geral, a epilepsia foi a manifestação clínica mais
frequente com 220 casos (84%), seguida por síndrome de hipertensão intracraniana
com 23 casos (8,7%), distúrbios psíquicos (6,4%) e meningite cisticercótica (4,9%). Os
resultados indicaram, adicionalmente, que a cisticercose não se apresentava sob
controle pela proporção de 21% dos casos notificados apresentar a forma ativa.
Em 2004, o Ministério da Saúde publicou um guia para doenças
infecciosas e parasitológicas, o qual descreve em sua seção sobre teníase e
cisticercose, a América Latina como área de prevalência de neurocisticercose,
presente em 18 países, com uma estimativa de 350.000 pacientes. A situação da
cisticercose suína nas Américas não está bem documentada. O abate clandestino
destes animais, sem inspeção e controle sanitário, é muito elevado na maioria dos
países da América Latina e Caribe, sendo a causa fundamental a falta de notificação.
No Brasil, a cisticercose tem sido cada vez mais diagnosticada, principalmente nas
regiões Sul e Sudeste, tanto em serviços de neurologia e neurocirurgia quanto em
estudos anatomopatológicos. A baixa ocorrência de cisticercose em algumas áreas,
como, por exemplo, nas regiões Norte e Nordeste, pode ser explicada pela falta de
notificação ou porque o tratamento é realizado em grandes centros, como São Paulo,
Curitiba, Brasília e Rio de Janeiro, o que dificulta a identificação da procedência do
local da infecção. Não é doença de notificação compulsória. Entretanto, os casos
diagnosticados de teníase e neurocisticercose devem ser informados aos serviços de
saúde, visando mapear as áreas afetadas, para que se possa adotar as medidas

62

sanitárias indicadas. O Ministério da Saúde registrou um total de 937 óbitos por
cisticercose no período de 1980 a 1989. Até o momento não existem dados
disponíveis para que se possa definir a letalidade do agravo.
É verificado um decréscimo do número de casos ao longo do tempo, que
pode estar refletindo um melhor atendimento assistencial de saúde, um aumento da
disponibilidade de medicamentos efetivos na terapêutica e também alguma melhora
na distribuição de serviços de saneamento básico. No entanto, há em diversos
municípios um número crescente de favelas e de indivíduos vivendo totalmente à
margem da sociedade e que muito seguramente não procuram qualquer tipo de
assistência médica preventiva (DIAS et al., 1991). Essa parcela marginalizada da
população pode representar um ponto cego nas detecções epidemiológicas, e portanto
sujeitos à exclusão de atenção relacionadas à sua saúde, incluindo a teníase ou
cisticercose.
4 AÇÕES SANITÁRIAS SOBRE TAENIA SP.

A Organização Mundial da Saúde recomenda as seguintes medidas para o
início de um programa de controle da teníase-cisticercose: a detecção e o tratamento
de todos os casos de teníase e a melhoria das condições sanitárias, inclusive de
educação; e para a prevenção de novos casos, o tratamento adequado da água e
rações animais, aliado a medidas de inspeção de alimentos de origem animal para o
consumo humano (DIAS et al.; 1991).
As medidas aplicáveis à população humana são basicamente três:
educação sanitária, diagnóstico e tratamento anti-helmíntico. A educação sanitária é
imprescindível para que haja o esclarecimento da população a respeito do modo de
transmissão e prevenção da doença. A orientação deve enfatizar a não ingestão de
carne crua ou insuficientemente cozida, bem como aquela proveniente de abate
clandestino, ou seja, sem a devida inspeção oficial. Para aqueles que já contraíram a
infecção, a orientação deve ser no sentido do auto-diagnóstico – reconhecimento das
proglotes eliminadas – e consequente procura da confirmação da infecção mediante a
realização de exames coproparasitológicos para posterior tratamento (CURY, 2009).
Dessa forma, observa-se que medidas de controle e prevenção devem ser
acionadas a nível primário da assistência à saúde na rede de serviços públicos (DIAS
et al., 1991), e portanto cabe à vigilância sanitária cumprir o seu papel também frente
às unidades de saúde.
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Segundo o Ministério da Saúde (2004), as medidas de controle incluem:
a) Trabalho educativo da população - uma das medidas mais eficazes no
controle da teníase/cisticercose é a promoção de extenso e permanente trabalho
educativo nas escolas e nas comunidades. A aplicação prática dos princípios básicos
de higiene pessoal e o conhecimento dos principais meios de contaminação
constituem medidas importantes de profilaxia. O trabalho educativo da população deve
visar à conscientização, ou seja, a substituição de hábitos e costumes inadequados e
adoção de outros que evitem as infecções;
b) Bloqueio de foco do complexo teníase/cisticercose - o foco do complexo
teníase/cisticercose pode ser definido como sendo a unidade habitacional com pelo
menos: indivíduos com sorologia positiva para cisticercose; um indivíduo com teníase;
um indivíduo eliminando proglótides; um indivíduo com sintomas neurológicos
suspeitos de cisticercose; animais com cisticercose (suína/bovina), além de contato de
risco de contaminação. Uma vez identificado o foco, os indivíduos deverão receber
tratamento com medicamento específico;
c) Fiscalização da carne - essa medida visa reduzir, ao menor nível possível, a
comercialização ou o consumo de carne contaminada por cisticercos e orientar o
produtor sobre medidas de aproveitamento da carcaça (salga, congelamento, graxaria,
conforme a intensidade da infecção), reduzindo perdas financeiras e dando segurança
para o consumidor;
d) Fiscalização de produtos de origem vegetal - a irrigação de hortas e pomares
com água de rios e córregos, que recebam esgoto ou outras fontes de águas
contaminadas, deve ser coibida através de rigorosa fiscalização, evitando a
comercialização ou o uso de vegetais contaminados por ovos de Taenia;
e) Cuidados na suinocultura - evitar o acesso do suíno às fezes humanas e à
água e alimentos contaminados com material fecal: essa é a forma de evitar a
cisticercose suína;
f) Isolamento - para os indivíduos com cisticercose ou portadores de teníase, não
há necessidade de isolamento. Para os portadores de teníase, entretanto, recomendase medidas para evitar a sua propagação: tratamento específico, higiene adequada;
g) Desinfecção concorrente - é desnecessária, porém é importante o controle
ambiental através da deposição correta dos dejetos (saneamento básico) e rigoroso
hábito de higiene (lavagem das mãos após evacuações, principalmente).
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A aplicação de medidas para o controle da teníase/cisticercose depende
das características epidemiológicas da enfermidade na região, incluindo condições
econômicas, sociais e culturais. A estratégia fundamental consiste em interromper o
ciclo evolutivo do parasita, a fim de evitar a infecção nos animais e na população
humana. Qualquer controle deve reconhecer a multiplicidade de fatores que interagem
para a ocorrência da enfermidade, sejam fatores biológicos, ou o impacto
socioecológico na dinâmica de transmissão.
As estratégias consistem, fundamentalmente, em: melhoramento das
condições de saneamento do meio ambiente; tratamento de toda a população;
melhoramento da criação de animais (evitar o acesso de animais a fezes humanas);
incrementar a inspeção veterinária de produtos cárneos; evitar o abate e comércio de
produtos clandestinos; educação em saúde enfatizando a adoção de hábitos de
higiene. Para países endêmicos, além das medidas citadas acima, poderiam ser
adotadas medidas para o congelamento da carne com o objetivo de diminuir a
transmissão da enfermidade.
Com base nas medidas de controle indicadas acima, é sugerida a
implementação de programas de educação em saúde por entidades locais para a
população congelar a carne a temperaturas inferiores a -15ºC pelo menos durante 6
dias. Essas medidas poderiam ser tomadas no frigorífico, antes mesmo da distribuição
da carne para o mercado consumidor, diminuindo a transmissão da enfermidade.
(PFUETZENREITER, PIRES, 2000).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora sejam doenças de fácil profilaxia e de profundo conhecimento
quanto à sua transmissão e biologia, a teníase e a cisticercose apresentam ainda uma
ocorrência muito comum. Isso indica que as medidas para o seu controle não são bem
executadas.
A Organização Panamericana da Saúde (OPAS) considera a inexistência
da notificação da cisticercose na América Latina um obstáculo para o planejamento de
estratégias de prevenção, assim como falhas no mapeamento das áreas mais
afetadas pelo agente infeccioso (TAKAYANAGUI et al., 1996).
De fato, o conhecimento epidemiológico de uma enfermidade permite
definir os locais onde promover ações de vigilância, além de que tipos de medidas
devem ser tomadas. No caso da Taenia sp., a disseminação de informação em
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escolas é realizada, no entanto, há famílias que não possuem o acesso ao estudo ou à
informação, portanto, é necessário repensar em estratégias que permitam que a
educação em saúde a respeito do assunto chegue definitivamente à população-alvo.
As medidas de responsabilidade da gestão pública incluem o saneamento básico e a
fiscalização sobre os alimentos, que são realizados porém não na totalidade do
território brasileiro, e muitas vezes sem a eficiência desejada, portanto ainda há falhas
neste contexto. A falta de evidências epidemiológicas não permite a realização do
bloqueio do foco, da doença, uma vez que não há o conhecimento de dados
importantes pelo sistema de saúde.
Por outro lado, há ainda a consideração de que as raras evidências
epidemiológicas podem estar equivocadas dependendo do método diagnóstico
aplicado para os casos notificados, uma vez que o método laboratorial mais utilizado
para detectar a presença de Taenia sp. não é o mais sensível (coproparasitológico). O
número verdadeiro de portadores transmissores, neste caso, é subestimado (DIAS et
al., 1991). A busca de ovos ou proglótides nas fezes é menos sensível que a pesquisa
de coproantígeno, que, no entanto, é mais caro e menos utilizado. Portanto, dados
epidemiológicos encontrados sobre a Taenia sp. podem estar subestimados, pelas
seguintes razões: (1) por não ter sido empregadas técnicas de busca de antígenos na
totalidade dos casos suspeitos, e (2) pelo subregistro que é presente em qualquer
sistema de vigilância, por mais completo que seja (HERNÁNDEZ, RAMOS, 2005).
Portanto, as ações de vigilância sanitária são prejudicadas pela falta de
informações epidemiológicas, e provavelmente por isso ocorre a ineficiência na
erradicação da enfermidade causada pelo parasito. Atualmente, as medidas de
vigilância sanitária tomadas resumem-se à disseminação de informações por meio de
publicações e de seus agentes, e à fiscalização de estabelecimentos para garantir a
condição higiênico-sanitária de alimentos e de ambientes. No entanto, ainda há a
necessidade de reforçar as ações nas regiões rurais, onde o risco de infecção é maior,
e de aumentar a exigência da implantação do saneamento básico por parte da
máquina pública, para que se melhore o controle sobre essa e outras doenças, além
da oferta de maior qualidade de vida a toda população, cumprindo seu direito básico
constitucional.
Além disso, cabe também atuar sobre outra frente: as unidades de saúde.
A atuação de vigilância sanitária como parte integrante do Sistema Único de Saúde de
forma não compartimentada, como ocorre atualmente, é uma estratégia para que
sejam atingidos resultados mais efetivos. Uma vez que a oferta e recebimento de
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apoio mútuo entre vigilância sanitária e assistência à saúde só pode gerar um
incremento na saúde pública, as ações integradas podem acarretar em grandes
melhorias à saúde da população, não somente para a teníase-cisticercose, mas
também para outras enfermidades.
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RESUMO
O atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) necessita resgatar
dimensões de humanização na atenção ao usuário e de melhoria nas condições de
trabalho dos profissionais de saúde. O objetivo desta pesquisa foi observar a produção
bibliográfica de pesquisas empíricas e de revisão de literatura em torno a este tema
que possam contribuir a enfrentar e superar os desafios que são apresentados nesse
contexto. Foram identificados através da base de dados Portal de Periódicos
CAPES/MEC, publicações periódicas, periodo temporal 2003-2014, com o descritor
Humanização SUS, um total de 137 estudos, dos quais, 94 textos completos foram
recuperados de acordo com os critérios de inclusão. Se observa uma prática alheia ao
contorno teórico e operacional, com a formação e capacitação profissional afirmandose como o principal meio para ocasionar uma modificação do quadro.
Palavras-chave: Humanização. SUS. Formação.

1 INTRODUÇÃO

A humanização do SUS é um tema que adquire cada vez mais ênfase e
que suscita uma série de discussões em torno ao descontentamento do usuário, às
condições de trabalho dos profissionais de saúde e às intervenções do sistema
público.
Entre as iniciativas governamentais está o Programa Nacional de
Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), lançado pelo Ministério da Saúde
no ano de 2001, que se concretiza em uma ação que objetiva criar as diretrizes para
Aluna de pós-graduação da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
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identificar as deficiências, criar um saber e uma reflexão sobre as possibilidades de
vencer o desafio de humanizar o sistema público de saúde, e de encontrar soluções
que se concretizem em melhoras na atuação do profissional e no atendimento do
usuário. As bases sobre as que se desenvolve esta iniciativa são as seguintes:
a) capacitação permanente dos profissionais de saúde e
criação de condições para sua participação na identificação
das melhorias necessárias nas suas condições de trabalho;
b) criação de condições para a participação ativa do usuário na
avaliação da qualidade dos serviços;
c) participação da comunidade organizada como parceira dos
agentes públicos em ações de apoio e acompanhamento dos
serviços. (p. 24).

Casate & Corrêas (2005) falam sobre considerar as dimensões políticofilosóficas no processo de humanização em saúde, considerando o usuário como
sujeito histórico social e político. Neste contexto, a humanização do SUS se trataria do
desenvolvimento de um saber coletivo, onde o usuário atua como indivíduo autônomo,
existindo uma corresponsabilidade entre os sujeitos envolvidos (usuário e profissional).
Segundo as atribuições definidas no artigo 198 da Constituição Brasileira,
os princípios e diretrizes do SUS incluem: a universalidade do acesso aos serviços de
saúde; a integralidade de assistência (prevenção e cura, tanto individual como
coletivamente); a autonomia dos indivíduos e direito a informação dos mesmos sobre
o seu estado de saúde; igualdade da assistência independente de qualquer distinção
que pudesse resultar em fator discriminante; divulgação dos serviços oferecidos;
observação da distribuição e frequência de casos para utilizá-los como meio da correta
distribuição de recursos e intervenções; participação da comunidade (importante no
desenvolvimento

da

corresponsabilidade

entre

usuário

e

profissional);

descentralização político-administrativa e coordenação entre os serviços (com a
conjugação dos recursos financeiros provenientes das três esferas: União, Estado e
Município); e integração das ações de saúde com as de saneamento e de meio
ambiente.
Na tentativa de concretizar em ações os princípios do SUS, as Cartilhas da
Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no SUS convidam a ―refletir,
dialogar e reinventar as práticas individuais e coletivas nos modos de produzir atenção
e gestão no SUS‖ (BRASIL, 2011), considerando a comunicação como o meio de
produzir o saber que atenda aos envolvidos em todos os seus aspectos: físico,
biológico, social, econômico, mental, linguístico, etc.
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O desafio da concretização destas ações considera as dificuldades
inerentes. Andrade (2012), por exemplo, observou inúmeros obstáculos para a
efetivação da implantação das ações estabelecidas, identificando as principais como a
―formação dos profissionais de saúde, a organização do serviço centrada nas ações
pragmáticas

em

detrimento

da

demanda

espontânea,

no

modelo

clínico

epidemiológico vigente e na inexistência da participação popular e controle social no
planejamento e estabelecimento das políticas e práticas da atenção primária à saúde‖.
Desde o ponto de vista dos profissionais, Marin, Storniolo & Moravcik
(2010) encontraram que segundo estes, as maiores dificuldades se referem ―à falta de
profissionais preparados, excessiva demanda e deficiências na organização do
serviço‖.
Apesar da complexidade, e de que Souza & Costa (2010) façam uma
definição bastante pragmática da situação atual afirmando que ―o SUS enfrenta uma
problematização dicotômica entre o que está escrito e o que é realizado‖, também são
observados alguns avanços, como o relatado por Descovi (2009), que é a valorização
da comunicação entre usuários e profissionais.
Ainda Menezes (2013), observou o resultado altamente positivo de
reuniões realizadas para desenvolver o diálogo entre profissionais de saúde, gestores,
e profissionais e estudantes da área afim e de outras áreas, contribuindo estes a
qualificar, ampliar e diversificar a discussão. Estas reuniões eram realizadas no
entorno de atuação profissional ou na comunidade, sendo utilizadas como momentos
de reflexão sobre o processo de trabalho, propiciando a avaliação dos serviços
prestados, o planejamento das ações e a promoção de ações de apoio e diálogo,
servindo ainda como apoio emocional ao trabalhador, que assim, se sentia amparado
e seguro, desenvolvendo seu trabalho com maior satisfação e dedicação.

2 USUÁRIO DO SUS

A reaproximação da atenção ao indivíduo, entendendo o mesmo como ser
integral que vai além da dimensão biológica, é o desafio da intenção de humanização
do SUS respeito ao usuário, considerando ainda, os profissionais envolvidos neste
processo.
Leshan (1992) ressalta a questão de que paciente, muitas vezes, é
―comparado a uma máquina avariada, devendo, portanto, receber passivamente tudo
o que lhe é imposto‖. Isso faz com que o profissional de saúde desconsidere o
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componente humano, ademais de eliminar qualquer possibilidade de que o usuário
atue de maneira autônoma sobre as decisões enquanto aos agravos à sua saúde.
Trad & Esperidião (2009) ressaltam ainda a falta de incentivo da classe médica na
participação do usuário, o que restringe e elimina sua atuação e real efetivação da
cooperação entre os sujeitos envolvidos (profissional-usuário-gestor).
Os maiores descontentamentos na perceptibilidade do usuário com o
atendimento recebido acostumam associar-se à atenção primária, a que não se trata
de uma emergência. Maciak (2008) encontrou insatisfação no que foi associado com
baixa resolutividade, onde os usuários alegam ter que acudir diversas vezes para
conseguir uma melhora, o que em muitas situações acaba gerando uma piora no
quadro, pela demora em se realizar o diagnóstico e tratamento adequados. Isso leva a
um sobrecarregamento do sistema, visto que um maior número de consultas resulta
em maior tempo dedicado ao mesmo usuário.
3 O PROFISSIONAL

Segundo a Política de Educação Permanente do Ministério da Saúde, de
2009, ―o encontro ensino-serviço deve ser processualmente estreitado, com ganhos
para a rede de saúde e instituições de ensino‖. O objetivo desta diretriz é estimular a
rápida inserção dos alunos das várias profissões da saúde na Atenção Básica, para
criar a cultura de priorizar a prevenção e a resolução do problema no ambiente de
atenção primária, promovendo a responsabilidade do profissional e do usuário e a
atuação conjunta e coordenada dos diferentes profissionais que atuam na atenção
primária.
Este seria um dos meios para melhorar as condições de atuação do
profissional, que se encontra frequentemente com dificuldades como falta de espaço e
de material, sobrecarregamento da função devido ao grande número de atendimentos
e falta de tecnologia que pudesse agilizar e facilitar o trabalho. Andrade (2012)
encontrou ainda reclamações por parte dos profissionais referentes a atrasos no
pagamento de salários, medo de transitar pela comunidade, e demora na realização
de exames.
Menezes (2013) desenvolveu ainda a questão da ―sensação de solidão
que é frequentemente relatada pelos profissionais de saúde, que reproduz em uma
lógica isolada e fragmentada de produzir saúde, centrada na produção de
procedimentos e que pouco valoriza a criação de redes e conexões para produção do

72

cuidado‖. Esta autora observou que as rodas de conversa entre os profissionais não
só auxiliam na resolução de problemas, mas também oferecem suporte emocional a
estes profissionais.
Mesmo assim, a capacitação é o conceito que mais frequentemente é
citado como meio de melhoria das condições de trabalho, e de vida, dos profissionais
de saúde. Vários textos discorrem sobre a importância do desenvolvimento deste
trabalho, entre eles: Brasil (2001, 2009 E 2011), Trad & Espiridião (2009), Descovi
(2009), Marin, Storniolo & Moravcik (2010) e Andrade (2012).
Os progressos da medicina e o desenvolvimento de tecnologia específica,
cada vez mais precisa, contribuem a um diagnóstico mais eficaz, preciso e precoce,
mas este avanço não necessariamente é consoante com a qualidade do atendimento
prestada ao usuário em termos de humanidade, por meio de um atendimento integral.
Assim, esta pesquisa pretendeu contribuir a elucidar as diretrizes que
apontem o caminho a diminuir o descontento dos usuários do SUS, respeitando a
singularidade de seu estado, o que acaba gerando um número maior de consultas e o
sobrecarregamento do serviço. Reclamações estas, relativas especialmente à falta de
opção no atendimento de situações que não sejam caracterizadas como emergências,
sendo esta, a Atenção Básica, a de maior complexidade, e bastante díspar da atenção
oferecida em outros locais (como por exemplo, o ambiente hospitalar).
Esta questão não diminui a importância de rever o contexto de atuação dos
profissionais de saúde, que precisam ter condições de trabalho adequadas, incluída
formação continuada, para aperfeiçoar os serviços prestados, garantindo um
atendimento de qualidade ao usuário com condições que garantam também sua
satisfação e bem estar.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS

Dos 137 textos encontrados foram eliminados um total de 26 por não
cumprirem o critério de inclusão (abordar a humanização no SUS), e mais 17 por
serem textos repetidos. Dos 94 restantes, a distribuição temporal se dá como se pode
ver no Gráfico 1, que permite observar um crescimento, ainda que oscilante, com um
pico no ano de 2012, seguido de um decréscimo nas publicações.
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Gráfico 1 - Pesquisas incluídas no estudo, divididas por ano de publicação.
Número de Publicações por Ano
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Fonte: Pesquisa do autor

A observação destas pesquisas permitiu dividi-las em 20 eixos de atuação
em pró da humanização no Sistema Único de Saúde, a saber:
Tabela1 - Classificação dos estudos em função do âmbito de pesquisa.

Referência
Agentes Comunitários

Bellenzani & Mendes, 2012

Atendimento Hospitalar

Zombini et al., 2012

Atenção Primária em Saúde

Puccini et al., 2012; Cecilio et al., 2012; Heimann
et al., 2011; Brehmer, 2010

Formação Acadêmica de Profissionais

Garcia, Ferreira & Ferronato, 2012; Filippon &

de Saúde

Kantorski, 2012; Cádiz ET AL., 2012; Salomé &
Espósito, 2008; Casate & Corrêa, 2012; Sánchez
et AL., 2012; Moretti-Pires & Bueno, 2009;
Erdmann et al,2009; Mochel. et al,2011;
Pessalacia et AL., 2013; Dalberio, 2007; Aragaki
& Spink, 2009

Formação Profissional

1

Siqueira-Batista et al., 2013; Guedes, Pitombo &
Barros, 2009; Cardoso, 2012

Gestão de Centros de Saúde

Pasche, Passos & Hennington, 2011; Barros,
Guedes & Roza, 2011; Araújo & Pontes, 2012;
Menegon, 2008

Humanização

Bernardes & Guareschi, 2007; Oliveira & Kruse,
2006; Barbosa et al., 2013; Hoga, 2004; Mendes,
Broca & Ferreira, 2009.

Oncologia

3

Práticas de Saúde Complementares

Garcia, Rodriguez & Lima, 2014
4

Galhardi et al., 2013; Barollo & Cabral, 2012;
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Santos et al., 2011
Pré- Natal, Parto e Neonatal

5

Cunha & Benevides, 2012; Domingues, et al.,
2012; Wrobel & Ribeiro, 2006; Silva, Silva &
Christoffel, 2009; Andreucci et al., 2011 ; Narchi,
2010; Nascimento et al., 2010; Castro & Clapis,
2005; Rolim & Cardoso, 2006; Diniz, 2005;
Seibert, Gomez & Vargens, 2008; Teixeira &
Pereira, 2006; Dominguez et al., 2013; Neto et al.,
2012; Caminha et al., 2012; Cicuto, Belisario &
Tavares, 2012; Nagahama & Santiago, 2006;
Coutinho et al., 2003; Azevedo et al., 2009;
Carvalho & Araújo, 2007; Cunha, Oliveira & Nery,
2007; Pimenta et al., 2013; Diniz, D`oliveira &
Lansky, 2012

Profissional de Anestesia

6

Santos, Fernandes & Oliveira, 2012

Profissional de Assistência Social
Profissional de Enfermagem

6

6

Silva & Bertani, 2009
Duarte & Noro, 2010; Silva et al., 2009; Silva,
Porto & Figueiredo, 2008; Kobayashi et al., 2009;
Barbosa & Silva, 2007; Squassante & Alvim,
2009; Morais et al., 2009; Silva, Alvim &
Figueiredo, 2008; Sales et al., 2012; Corbellini
et al., 2010; Dourado & Sanna, 2009; Rossi &
Lima, 2005

6

Profissional de Fisioterapia
Profissional de Nutrição

6

Profissional de Psicologia

Silva & Silveira, 2011
Junqueira & Cotta, 2014

7

Romero & Pereira-Silva, 2011; Mota, Martins &
Véras, 2006

Profissional de Saúde

Cotta et al., 2013; Lima, Jorge & Moreira, 2006;
Mitre, Andrade & Cotta, 2012; Caetano et al.,
2007; Selig et al., 2012

Saúde Mental

Dimenstein, 2004; Oliveira, Andrade & Goya,
2012; Delgado, 2011; Bueno & Caponi, 2009

Serviço de Atendimento Móvel de

Trajano & Cunha, 2011

Urgência (SAMU)
Usuário
Gomes et al., 2008; Moimaz et al., 2010; Silva
et al., 2005; Backes et al., 2009; Silva & Santos,
2010; Queiroz et al., 2013; Machado et al., 2012;
2

Silva, 2007 ; Vianna, Cavalcanti & Acioli, 2014
1

rodas de educação permanente.
entre as pesquisas, um projeto específico destinado à melhoria da qualidade de vida por
portador do vírus HIV.
3
cuidados paliativos em um hospital de referência em oncologia.
4
homeopatia, acupuntura, fitoterapia, etc.
5
incluída a atuação de dentistas, psicólogos, enfermeiras, etc. Mais uma pesquisa sobre a
saúde da mulher (135).
2
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6

atuação.
formação e atuação.

7

5 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Para Deslandes (2005), a humanização tem um conceito polissêmico, pois
suas possibilidades interpretativas variam desde o senso comum de ser bom com o
outro que sofre, passando por leituras essencialistas, até um humanismo revisitado,
aberto ao singular de cada experiência humana, suas necessidades e ao mesmo
tempo ancorado na ética. Siqueira-Batista et al. (2013) define a sua implantação no
Sistema Único de Saúde como "um movimento constante e incessante de construção,
desconstrução e (re)construção".
A humanização, enquanto qualidade e dignidade no cuidado em saúde, é
um processo que apresenta muitos desafios, desde a implementação, até a inerente
capacitação e organização institucional. Serve, assim, como um exercício de reflexão
e de aprimoramento de competências, que terá como resultados a melhoria do
atendimento ao usuário e a melhoria das condições de trabalho, e de esta maneira na
qualidade de vida, dos profissionais, mas que necessita contar com apoio político e
organizacional.
A formação dos profissionais de saúde aparece como uma solução para a
implantação e preparação destes para um atendimento humanizado (SIQUEIRABATISTA et al., 2013; GUEDES, PITOMBO & BARROS, 2009 e CARDOSO, 2012),
mas observou-se uma maior produção bibliográfica em torno à formação acadêmica
destes profissionais, que pretendem preparar os acadêmicos para uma atuação
consonante com a teoria. Ainda que se tenha em conta a dificuldade de sistematizar a
humanização no atendimento ao usuário dentro do currículo, como observado por
Sánchez et al. (2012).
Garcia, Ferreira & Ferronato (2012) observaram a experiência de
reestruturação do projeto pedagógico de uma faculdade em torno à humanização,
constatando como efetivas, principalmente, as atividades práticas que acontecem em
diferentes cenários, que é quando se propicia aos discentes o acompanhamento, a
responsabilização e o contato com o sofrimento perante a doença e a morte.
Os resultados permitiram observar um pico de produção no ano 2012, com
posterior e paulatino descenso, o que resulta preocupante, visto que é um tema que
ainda não alcançou uma resolutiva.
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Um aspecto marcante nas pesquisas são as diferenças regionais, como as
observadas entre as cidades de São Paulo (MOIMAZ et al., 2010), onde os usuários
consideram o serviço de saúde prestado pelo SUS entre bom e adequado, e a cidade
de Fortaleza (GOMES et al., 2008), onde o usuário, na avaliação da humanização
hospitalar, considerou a estrutura precária; a dinâmica do hospital desorganizada;
competência profissional inexistente, sem cumprimento de horários e sem ações
coordenadas; e os equipamentos e materiais deficientes e em número insuficiente.
Outro dado de relevância que foi encontrado foi o alto número de
pesquisas (um total de 23, referente a 24,4%) que classificadas dentro de ―Pré-Natal,
Parto e Neonatal‖, com muita ênfase na humanização do parto.
Respeito à tecnologia informacional computadorizada (GOMES et al.,
2008) encontraram que esta precariza a qualidade da relação entre o profissional de
saúde e o usuário, causando uma comunicação insatisfatória e inteligível por parte dos
funcionários aos usuários.
Ainda que em BRASIL (2001) se contemple a participação do usuário
como sujeito atuante na implantação e na atuação por meio de propostas de ações de
modificação que possibilitem a melhoria da qualidade dos serviços, incluídas as
decisões governamentais, na prática isto não se concretiza, havendo inclusive
negação por parte dos profissionais de saúde do espaço para que exista esta
intervenção, contrariando a corresponsabilidade entre sujeitos preconizada pelos
princípios e diretrizes do SUS. Situação esta, observada também por Casate &
Corrêas (2005), Andrade (2012), Filippon & Kantorski (2012), Backes et al. (2009) e
Erdmann et al. (2009).
Heimann et al. (2011) por sua vez, aponta que as dificuldades para um
atendimento humanizado se referem às distintas interpretações do conceito e do papel
da Atenção Primária à Saúde, às debilidades no financiamento; aos desafios na
gestão do trabalho e a necessidade de novo desenho jurídico-institucional para a
gestão regional.
Assim, se observa uma prática alheia ao contorno teórico e operacional,
com a formação e capacitação profissional despontando como solução, e diminuindo a
distância entre a teoria e a prática. O respaldo teórico existe e está muito bem
desenvolvido pelos órgãos governamentais, devendo estes agora, proporcionar as
condições necessárias para que estes conceitos saiam do papel e comecem a fazer
parte do dia-a-dia do usuário e do profissional de saúde.
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RESUMO
Este estudo trata da formação de agentes tóxicos (AT) em alimentos. Para tanto, foi
realizada uma revisão de literatura em livros, periódicos e bases de dados como
Scielo, Lilacs, MedLine, Bireme, dentre outras, entre 1995 e 2007. Mais
especificamente tem como objetivo conhecer a formação dos agentes tóxicos em
alimentos, a sua ocorrência na produção e no consumo; conhecer os sintomas da
intoxicação alimentar, bem como, verificar como se processam as estratégias de
prevenção e controle dos riscos associados. Pode-se concluir que inúmeras reações
químicas ocorrem durante a produção de alimentos as quais podem gerar substâncias
tóxicas ao organismo humano. Estas substâncias podem ser produzidas variando em
quantidade e em grau de toxicidade. As principais reações na formação de compostos
tóxicos identificados são: degradação de lipídios, hidrogenação, pirólise e defumação.
Entre as substâncias formadas, destacam-se: peróxidos, ácidos graxos trans, aminas
heterocíclicas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Constatou-se que a formação
de toxinas ocorre durante inúmeros processamentos que envolvem alimentos, em
decorrência deste fato existem riscos para a saúde. Deste modo, acredita-se ser
necessário propor técnicas de processamento adequadas, visando ao bem-estar do
consumidor o controle e a prevenção da proliferação de agentes tóxicos em alimentos
assegurando o controle de riscos associados ao problema.
Palavras-chave: Agentes Tóxicos. Alimentos. Toxicologia. Vigilância Sanitária.
Doenças Transmitidas por Alimentos.
1 INTRODUÇÃO
A intoxicação alimentar ocupa um lugar significativo entre as intoxicações,
ocorre a partir da ingestão de alimentos contaminados (carnes cruas e água não
tratada), em domicílio e/ou no comércio e na indústria. Para evitar estas ocorrências é
necessário um controle higiênico sanitário por parte da Vigilância Sanitária através de
inspeções, para prevenção.
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Conforme mencionam Barreto e Costa (1998, p, 442) ―as intoxicações
alimentares resultam da ingestão de alimentos contaminados com microorganismos
patogênicos, toxinas microbianas ou substâncias químicas‖. Entre 1973 e 1987,
os Centers for Disease Control and Prevention (CDC) investigaram cerca de
quinhentos surtos anuais nos Estados Unidos. A magnitude das intoxicações
alimentares no mundo não é conhecida, mas estima-se ―que entre 6,5 e 81 milhões de
pessoas sejam afetadas anualmente‖ (Tauxe e Hughes, 1995 apud BARRETO e
COSTA, 1998, p. 442). No Estado de Minas Gerais, ―foram registradas 1.476
internações hospitalares por intoxicações alimentares no ano de 1996‖ (SIH-SUS,
1996 apud BARRETO e COSTA, 1998, p. 442). Apesar da magnitude do problema,
surtos de intoxicações alimentares são raramente investigados no Brasil.
Entende-se por agente tóxico ou toxicante (AT) a entidade química capaz
de causar dano a um sistema biológico, alterando uma função ou levando-o à morte,
sob certas condições de exposição.
Seizi (1996, p. 5) refere-se a propriedade de agentes tóxicos de,
promoverem injúrias às estruturas biológicas, através de interações
físico-químicas é chamada toxicidade. Portanto, a toxicidade é a
capacidade inerente e potencial do agente tóxico de provocar efeitos
nocivos em organismos vivos, sendo sua ação tóxica a maneira pela
qual um agente tóxico exerce sua atividade sobre as estruturas
teciduais.

De acordo com Leite e Amorim (1998, p. 4) agente tóxico (AT),
É qualquer substância química que interagindo com o organismo é
capaz de produzir um efeito tóxico, seja este uma alteração funcional
ou morte. A maioria das substâncias químicas, consideradas como
agentes tóxicos, são substâncias exógenas conhecidas como
1
xenobióticos .

Segundo Sant‘Ana (2006, p. 8) ―uma ação tóxica corresponde a maneira
pela qual um agente tóxico exerce sua atividade sobre as estruturas teciduais‖.
Intoxicação é um processo patológico causado,
por substâncias endógenas ou exógenas, caracterizado por
desequilíbrio fisiológico, conseqüente das alterações bioquímicas no
organismo. Processo é evidenciado por sinais e sintomas ou
1

O termo Xenobiótico, a essas substâncias químicas estranhas ao organismo, na qual não
possuem papel fisiológico conhecido, porém todas as substâncias químicas tóxicas produzem
seus efeitos alterando as condições fisiológicas e bioquímicas normais das células. O equilíbrio
das taxas de absorção e eliminação dos xenobióticos tem um papel importante na prevenção
de danos no DNA, sendo assim, a habilidade de metabolizar e eliminar os xenobióticos pode
ser considerada uma das primeiras linhas de defesa dos organismos (HATAGIMA, 2002).
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mediante dados laboratoriais (SANT‘ANA, 2006, p. 8).

Intoxicação alimentar é,
uma doença comum normalmente pouco grave mas que, por vezes,
pode ser fatal. A intoxicação alimentar acontece quando alguém
ingere alimentos ou bebidas contaminadas com bactérias ou toxinas.
Muito raramente, a intoxicação alimentar também pode ser causada
por toxinas de substâncias químicas ou pesticidas (NHS, 2008, p. 1).

Conforme mencionado na NHS (2008, p. 1),
É difícil detectar se os alimentos ou as bebidas estão contaminados,
pois o aspeto, o sabor e o cheiro poderão não ser afetados. A
intoxicação alimentar pode afetar uma pessoa ou um grupo de
pessoas, se todos tiverem ingerido o mesmo alimento contaminado.

Sendo que a maioria das intoxicações alimentares é causada,
pelas toxinas produzidas por bactérias, ou pela quantidade de
bactérias. Algumas bactérias podem aumentar (multiplicar-se) de uma
para milhões delas, se tiverem as condições adequadas em termos
de humidade, alimento, temperatura e tempo. Quanto mais bactérias
estiverem presentes, maior é a probabilidade de infecção e doença.
Os tipos mais comuns de bactérias que causam infecção são a
campilobacter, E. coli e salmonela (NHS, 2008, p. 1).

As doenças transmitidas pelos alimentos contribuem para uma parcela
considerável da morbi-mortalidade geral, enquanto ―a contaminação dos alimentos por
substâncias químicas é um problema cada vez maior em países em desenvolvimento‖
(Silva, 1999, apud BADARÓ, AZEREDO e ALMEIDA, 1999, p. 2).
Estatísticas mostram que as doenças transmitidas por alimentos,
sobretudo as de,
causa microbiana, estão aumentando em todo mundo independente
de sua composição racial, grau de desenvolvimento, condição
socioeconômica e cultural (Valente, 2001 apud BADARÓ, AZEREDO
e ALMEIDA, 1999, p. 2).

De acordo com Alves (2000, p. 4) a ocorrência de Doenças Transmitidas por
Alimentos (DTA),
vem aumentando de modo significativo em nível mundial. Vários são
os fatores que contribuem para a emergência dessas doenças, entre
os quais destacam-se: o crescente aumento das populações; a
existência de grupos populacionais vulneráveis ou mais expostos; o
processo de urbanização desordenado e a necessidade de produção
de alimentos em grande escala. Contribui, ainda, o deficiente controle
dos órgãos públicos e privados no tocante à qualidade dos alimentos
ofertados às populações.
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Acrescentam-se outros determinantes para o aumento na incidência das
DTA, tais como a maior:
exposição das populações a alimentos destinados ao pronto consumo
coletivo – fast-foods –, o consumo de alimentos em vias públicas, a
utilização de novas modalidades de produção, o aumento no uso de
aditivos e a mudanças de hábitos alimentares, sem deixar de
considerar as mudanças ambientais, a globalização e as facilidades
atuais de deslocamento da população, inclusive no nível internacional
(ALVES, 2000, p. 4).

Com base nestes argumentos o presente artigo objetivou conhecer a
formação de agentes tóxicos em alimentos, a sua ocorrência na produção e no
consumo; conhecer os sintomas da intoxicação alimentar, bem como, verificar como
se processam as estratégias de prevenção e controle dos riscos associados.

2 METODOLOGIA

A metodologia empregada neste estudo foi uma revisão da literatura em
livros, periódicos e bases de dados como: Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS), a Bibliografia Médica (MEDLINE®) e a Biblioteca
Científica Eletrônica Virtual (SciELO), referente aos anos de 1995 a 2007, cujos
descritores utilizados foram: agente tóxicos, alimentos, toxicologia, vigilância sanitária,
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA)
Os critérios de inclusão foram: dados sobre o cenário, evolução histórica
do AT, formação de toxinas na produção de alimentos, conceitos relacionados e
estratégias de prevenção e controle da Vigilância Sanitária para AT em alimentos.

3 TOXICOLOGIA E AGENTES TÓXICOS EM ALIMENTOS

Tortora (2000, p. 58) comenta que,
Os organismos vivos apresentam capacidade de responder a
variações externas, de modo a manter sua função normal. Este
processo conhecido como homeostasia permite que os organismos
vivos através de modificações bioquímicas, morfológicas e de seus
mecanismos fisiológicos se adaptarem às condições adversas de
exposição sem manifestação de toxicidade. Entretanto, essa
capacidade é limitada e quando os mecanismos de adaptação são
sobrepassados manifesta-se o efeito tóxico.

Toxicologia segundo Leite e Amorim (1998, p. 2),

84

Como ciência multidisciplinar [...] é uma ciência, que abrange uma
vasta área de conhecimento, relacionando-se estritamente com
diversas
outras
ciências,
pois
sem
os
conhecimentos
interrelacionados, dificilmente poderá atingir seus objetivos: prevenir,
diagnosticar e tratar.

No âmbito da toxicologia, distinguem-se várias áreas, de acordo com a
natureza do agente ou a maneira como este alcança o organismo. Destacam-se entre
outras: Toxicologia ambiental1, Toxicologia ocupacional2 e Toxicologia de alimentos3:
que estuda os efeitos adversos produzidos por agentes químicos presentes nos
alimentos, sejam estes contaminantes ou de origem natural. É a área da toxicologia
que estabelece as condições nas quais os alimentos podem ser ingeridos sem causar
danos à saúde.

3.1 FORMAÇÃO DE AGENTES TÓXICOS EM ALIMENTOS
Conforme narram Paul e Mittal (1997, apud MARQUES, VALENTE e
ROSA, 2002, p. 283),
A produção de alimentos envolve inúmeras reações químicas, dentre
as quais muitas ainda são desconhecidas. Mesmo assim, sabe-se
que, durante tais reações, substâncias tóxicas ao organismo humano
podem ser formadas ou podem ter sua toxicidade intensificada, de
modo que se torna indispensável atentar para a relação entre o
consumo dessas substâncias por longos períodos e o
desenvolvimento de neoplasias que acometeram cerca de 10.400.000
norte-americanos em 2002.

Segundo Abott (2002 apud MARQUES, VALENTE e ROSA, 2002, p. 283)
―a produção de substâncias tóxicas nos alimentos pode ocorrer de diferentes
maneiras, mas se dá especialmente quando os produtos são submetidos a altas
temperaturas‖.
Para Marques, Valente e Rosa (2002, p. 283),
Algumas das principais reações na formação de compostos tóxicos
são a hidrogenação de gorduras, a oxidação lipídica e a pirólise.
Entre os processamentos, destaca-se a defumação e entre os
diversos produtos formados, são relevantes as nitrosaminas, os
1

que estuda os efeitos nocivos produzidos pela interação dos contaminantes químicos
ambientais com os organismos humanos.
2
que estuda os efeitos nocivos produzidos pela interação dos contaminantes do ambiente de
trabalho, com o indivíduo exposto e o impacto sobre sua saúde.
3
Toxicologia de Alimentos: área relacionada ao estudo da toxicidade das substâncias
veiculadas pelos alimentos, ou seja, é a área da toxicologia que estabelece índices de
segurança para que os alimentos, de origem natural ou industrial, possam ser ingeridos sem
causar danos à saúde, tanto no que se refere à sua obtenção quanto ao seu armazenamento.
In: Disponível em:<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA8ys AA/toxicologia-basica>.
Acesso em: 20 nov. 2013.
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peróxidos, os ácidos graxos trans (AGT), os hidrocarbonetos
aromáticos policíclicos (HAP) e as aminas heterocíclicas (AH). Cada
substância apresenta toxicidade característica, causando maior ou
menor dano à saúde, dependendo da dose, do tempo e da freqüência
de exposição e das vias de absorção.

Araújo (1999 apud MARQUES, VALENTE e ROSA, 2002, p. 283)
menciona que,
1

A degradação de óleos e gorduras pode ocorrer por oxidação ,
hidrólise, polimerização, pirólise e absorção de odores e sabores
estranhos. Dentre essas possibilidades, a oxidação é a principal
causa de deterioração de lipídios, alterando várias propriedades do
alimento, como qualidade sensorial, valor nutricional, funcionalidade e
toxicidade, mudanças essas que podem ocorrer em várias etapas do
processamento, como produção e armazenamento.

3.2 OCORRÊNCIA DE AGENTES TÓXICOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

3.2.1

Substâncias formadas a partir da degradação de lipídios

Marques, Valente e Rosa (2002) afirmam que,
mais de 400 compostos químicos diferentes já foram identificados em
óleos reutilizados. Os produtos de degradação costumam ser
divididos em voláteis e não-voláteis, os quais permanecem no
alimento e causam as alterações referidas anteriormente.

Abott (2002) e Hur et al. (2007, apud MARQUES, VALENTE e ROSA,
2002, p. 283) comentam que,
A oxidação de lipídios, que ocorre quando o oxigênio é adicionado ou
o hidrogênio ou elétrons são removidos da molécula, tem sido
arduamente estudada devido à relação com a alteração de alimentos,
com a produção de diversas substâncias, assim como pelas várias
reações com outros constituintes dos alimentos. Sabe-se que essas
reações podem ser modificadas por muitos fatores, como a presença
de metais, enzimas (lipoxigenase, oxidases e lipases), antioxidantes,
luz, pH, temperatura, oxigênio e peróxidos.

Para Marques, valente e Rosa (2002, p. 283) ―a auto-oxidação lipídica é
baseada em mecanismos que envolvem radicais livres‖. Peróxidos2 são formados a
1

A velocidade de oxidação depende do grau de insaturação do ácido graxo, ou seja, quanto
maior o número de duplas ligações, maior a suscetibilidade à reação. Um exemplo é o óleo de
soja, cuja estabilidade é menor que a da gordura de coco (Varlet, Prost, Serot., 2007; Hur et al.,
2007; Benjakul, Visessanguan, Phongkanpai, Tanaka, 2005).
2
Os peróxidos não são prejudiciais ao organismo humano, e sim os seus derivados. Uma das
maneiras pelas quais os peróxidos podem ser formados é por meio da ação da enzima
lipoxigenase sobre os ácidos graxos poliinsaturados linoléico e linolênico. A lipoxigenase é

86

partir da reação de ácidos graxos insaturados e triglicerídios com o oxigênio e da
conseqüente formação dos radicais livres, em uma etapa denominada iniciação.
Posteriormente, o número de produtos gerados aumenta, assim como a produção de
aldeídos (etapa de propagação), responsáveis pelo odor característico da rancificação.
Ao final (etapa de terminação), os substratos lipídicos tornam-se escassos, ocorrendo
reações entre os próprios radicais livres (Varlet, Prost, Serot., 2007 apud MARQUES,
VALENTE e ROSA, 2002, p. 283). Outras substâncias que podem ―ser geradas
durante o processo de auto-oxidação são álcoois, ácidos, hidrocarbonetos e cetonas‖
(Araújo, 1999 apud MARQUES, VALENTE e ROSA, 2002, p. 283). ―A rancificação
oxidativa é responsável, principalmente, pelas alterações organolépticas dos produtos
alimentícios‖ (Hur et al. (2007) e Bobbio e Bobbio, 2001 apud MARQUES, VALENTE e
ROSA, 2002, p. 283).
Conforme mencionam Marques, Valente e Rosa (2002, p. 284).
No aquecimento excessivo das gorduras, como na fritura de
alimentos, formam-se produtos tóxicos ou cancerígenos, entre os
quais acroleína e peróxidos. Isso ocorre porque temperaturas
elevadas aceleram os processos oxidativos e de degradação dos
lipídios. No processo de fritura, três componentes são responsáveis
pelas mudanças ocorridas na estrutura dos lipídios: umidade do
alimento (promove hidrólise dos triglicerídios), contato do óleo ou
gordura com o oxigênio (promove alterações oxidativas) e alta
temperatura do processo, de, aproximadamente, 180ºC.

Deste modo, deve-se ter cuidado, com ―a produção de alimentos fritos por
imersão sem o controle da qualidade do óleo ou da gordura vegetal nos
estabelecimentos de alimentação coletiva‖ (MARQUES, VALENTE e ROSA, 2002, p.
284).
No que se refere a óleos e gorduras, um dos procedimentos utilizados para
impedir a proliferação de microorganismos é,
A desidratação de alimentos, no entanto níveis de umidade abaixo de
aw <0,1 tornam o produto suscetível à oxidação pela concentração de
metais e pela formação de radicais livres no processo de secagem
(HUR et al., 2007). O processo utilizado para impedir a oxidação da
gordura do leite integral em pó, por exemplo, é envolver os glóbulos
de gordura com uma camada de lactose, impedindo o contato direto
com o ar (ARAÚJO, 1999; SOUZA, 2001).

encontrada em hortaliças, frutas e em alimentos de origem animal. Exemplos de grãos ricos em
lipoxigenases são soja, ervilha e algumas variedades de feijão (MARQUES, VALENTE e
ROSA, 2002). Íons metálicos como ferro, cobalto, cobre e molibdênio podem atuar como
catalisadores da decomposição dos peróxidos (SOUZA, 2001).
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Desde 1997, a indústria de fast food vem adotando métodos para tentar
controlar a qualidade e prolongar o tempo útil do óleo utilizado para fritura de imersão.
Entre as medidas, incluem-se o uso de filtros ativos e passivos, antioxidantes e a
própria manutenção dos equipamentos de fritura. Essas alternativas até podem
prolongar a vida útil do óleo, contudo ―os produtos alimentícios absorvem igualmente
grandes quantidades de lipídios degradados durante o processo‖ (Paul e Mittal apud
MARQUES, VALENTE e SOUZA, 2002, p. 283).
A decomposição de óleos e gorduras é diminuída se o processo de fritura
for realizado com pequena quantidade de gordura, em panelas altas e estreitas,
diminuindo o contato com o oxigênio. Além disso, o processo de rancificação pode ser
diminuído se o óleo for guardado em recipientes de vidro ou de plástico e não ficar
exposto à luz (CHUNG et al., 2007). Deve-se também ter cuidado para que, durante os
processos que utilizam aquecimento, a temperatura do óleo vegetal não ultrapasse os
170ºC, já que em temperaturas mais elevadas ocorrem a emissão de fumaça e o início
dos processos oxidativos. É importante ―retirar os resíduos alimentares liberados
durante a fritura, assim como certificar-se de que não haja detergente ou materiais de
limpeza no recipiente no qual o óleo será aquecido‖ (COENDERS, 2001). No momento
em que qualquer alteração for detectada no óleo utilizado para fritura de imersão, o
produto deverá ser descartado.
3.2.2 Ácidos graxos trans
Os ácidos graxos1 insaturados (AGI) apresentam uma ou mais duplas
ligações, podendo formar isômeros geométricos. Quando os hidrogênios ligados ao
carbono da insaturação estão do mesmo lado o ácido graxo é denominado cis, quando
os hidrogênios estão em lados opostos é denominado trans (Martin e Matshushita,
2004 apud MARQUES, VALENTE e ROSA, 2002, p. 283).
Em uma avaliação ―o perfil de gorduras utilizadas por duas grandes redes
de fast food, encontrando altas concentrações de AGT‖ (Sanibal e Mancini, 2004 apud
MARQUES, VALENTE e ROSA, 2002, p. 283). No entanto, ―há divergência sobre a

1

Na natureza, os ácidos graxos geralmente estão na configuração cis (MARQUES, VALENTE
e ROSA, 2002, p. 283). Quando os ácidos graxos cis ou os triglicerídios que os contêm são
submetidos a processos enzimáticos, oxidativos ou de hidrogenação, há a formação da
configuração trans (MARQUES, VALENTE e ROSA, 2002, p. 283). Os ácidos graxos trans são
sólidos à temperatura ambiente, com ponto de fusão mais elevado, podendo ser considerados
intermediários entre os AGI e os ácidos graxos saturados (AGS) (Sanibal e Mancini, 2004 apud
MARQUES, VALENTE e ROSA, 2002, p. 283).
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importância dos alimentos fritos como fonte de isômeros trans” (Romero, Cuesta e
Sánchez-Muniz, 2000 apud MARQUES, VALENTE e ROSA, 2002, p. 283).
Para Marques, Valente e Rosa (2002, p. 283),
O elevado consumo de alimentos ricos em AGT, além das
implicações nutricionais, leva à redução da ingestão de ácidos graxos
essenciais, como o ácido araquidônico (essencial para o crescimento
e desenvolvimento dos tecidos) e o DHA (importante para a função
visual e neural), favorecendo o desenvolvimento de síndromes
causadas pela deficiência destes ácidos graxos.

A busca por alternativas para produzir gordura vegetal hidrogenada sem
isômeros trans demonstra a preocupação com o consumo desse composto. O Brasil,
contudo, ainda não apresenta dados exatos sobre a ingestão de AGT, apesar de ser
sabido que a utilização de gordura hidrogenada é ampla e indiscriminada, apontando,
portanto, para um consumo elevado1 (apud MARQUES, VALENTE e ROSA, 2002, p.
283).
Em julho de 2003, a Food and Drug Administration (FDA) decretou que, a
partir de 1º de janeiro de 2006, fabricantes de alimentos e de suplementos deveriam
passar a listar, separadamente dos AGS, o conteúdo de AGT nos rótulos dos
alimentos. Deste modo, atualmente todo alimento contendo mais de 0,5g de ácidos
graxos trans precisa especificar essa quantidade no rótulo (FDA, 2003). No Brasil, o
prazo para a adequação dos rótulos terminou em 1º de julho de 2006, conforme
regulamentado pela RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003, aprovada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

3.2.3 Aminas heterocíclicas
As aminas heterocíclicas (AH) ―são substâncias indesejadas produzidas
durante a exposição de alimentos a altas temperaturas. Muitas AH são formadas ao
assar, fritar ou cozinhar alimentos por longo período, principalmente os ricos em
proteínas, como carnes e pescados‖ (MARQUES, VALENTE e ROSA, 2002, p. 283).
As AH ainda podem ser encontradas em resíduos de panelas e em extratos de carne.
Sua formação ocorre pela ―pirólise de certos aminoácidos, entre os quais triptofano,
lisina, ácido glutâmico e fenilalanina, ou pela reação entre creatina (também
denominada creatinina) e os produtos da Reação de Maillard‖ (Araújo, 1999 apud
1

National Cancer Institute. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2002. 2006 [cited 2007 Aug
21]. Available from: <http://seer.cancer.gov/csr/1975_ 2002/sections.html> Acesso em: 20
nov., 2013.
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MARQUES, VALENTE e ROSA, 2002, p. 283).
Atualmente, vem sendo analisada a correlação entre a ingestão de AH e a
incidência de câncer de mama, cólon e próstata. É importante salientar que cada
organismo reage de maneira específica, tolerando maiores ou menores doses desses
compostos (MARQUES, VALENTE e ROSA, 2002, p. 283).
De acordo com Marques, Valente e Rosa (2002, p. 283),

Para diminuir a formação desses compostos, deve-se adicionar
antioxidantes naturais ou sintéticos durante a cocção, por estarem os
intermediários dos radicais livres envolvidos na reação. Tanto a
proteína de soja concentrada como a farinha da semente de algodão
sem gordura contêm compostos antioxidantes que reduzem a
mutagenicidade de AH na carne bovina cozida.

3.2.4 Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos
―Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos são substâncias amplamente
distribuídas no ambiente, formados principalmente em processos de combustão e
pirólise de matérias orgânicas, como carvão e petróleo‖ (Camargo, 2006 apud
MARQUES, VALENTE e ROSA, 2002, p. 284), ―constituindo um grupo considerado
altamente carcinogênico ou genotóxico‖ (BETTIN e FRANCO, 2005, apud MARQUES,
VALENTE e ROSA, 2002, p. 284).
Segundo Bettin e Franco (2005, apud MARQUES, VALENTE e ROSA,
2002, p. 284),
Além da pirólise, acredita-se que o processo de pirossíntese também
esteja envolvido na produção dos hidrocarbonetos aromáticos
policíclicos. Na pirólise, em temperaturas elevadas, compostos
orgânicos são convertidos em moléculas pequenas não estáveis. Na
pirossíntese, essas e outras sustâncias são recombinadas e
produzem moléculas maiores e mais estáveis de HAP.

São quatro as fontes principais de HAP em alimentos: fontes naturais
(como queimadas em florestas), poluição ambiental (contaminação de solo e de água),
materiais de embalagens e alguns tipos de processamento. Entre os processamentos
de alimentos em que ocorrem produção de HAP incluem-se defumação, secagem
direta com madeira ou carvão (churrasco e parrillada, por exemplo) e torrefação
(CAMARGO, 2006; CAMARGO e TOLEDO, 2002).
Estudiosos como Wong, 1995; Bettin e Franco (2005, apud MARQUES,
VALENTE e ROSA, 2002, p. 284) comentam que,
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Durante o processo de assar a carne na brasa, a gordura é pirolisada
pela ação da chama direta na peça, assim como pelo calor do carvão,
gerando os HAP carcinogênicos. Os hidrocarbonetos aromáticos
policíclicos, que passam a compor a fumaça gerada, são absorvidos
e se depositam na camada mais externa da carne. A concentração de
HAP varia de acordo com as quantidades de gordura e de fumaça,
mas pode alcançar valores de até 50ppm de benzo(a)pireno (BaP).
Além do churrasco, essas substâncias já foram encontradas em
embutidos, hambúrgueres, frango, peru, pescados, bacon e cebola
submetidos a este tipo de tratamento culinário.

Em relação à concentração de HAP, Camargo (2000) refere-se que foi
realizado um estudo sobre a quantidade de,
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos em margarinas, cremes
vegetais e em maioneses, por serem os óleos e as gorduras a
segunda fonte de HAP. Margarinas e cremes vegetais, apesar da
pequena quantidade de HAP, são considerados fontes importantes,
devido à sua ampla utilização na dieta. Em geral, produtos contendo
óleo de milho mostram em sua formulação maiores níveis de
contaminação.

A contaminação dos óleos vegetais se dá pela poluição do ar e pela
conseqüente deposição de partículas sobre as plantas oleaginosas, devido ao fato de
as plantas absorverem HAP em solos contaminados e pela sapecação do grão em
fumaça produzida pela queima de madeira. Camargo (1998) conclui, a partir desta
constatação que a produção de HAP em alimentos contendo óleo vegetal ocorre pela
contaminação da matéria-prima, assim como durante o processamento dos grãos.
Marques, Valente e Rosa (2002, p. 284) mencionam ainda que,

Estudos epidemiológicos associam a exposição de misturas de HAP
contendo benzo(a)pireno ao risco aumentado de produzir câncer de
pulmão e outros tumores. Também foi observada maior freqüência de
câncer de estômago em populações que consomem tradicionalmente
grandes quantidades de produtos cárneos defumados.

A World Cancer Research Fund desaconselha a preparação de carnes a
temperaturas elevadas ou expostas diretamente ao fogo por aumentar o risco de
câncer no estômago e no trato gastrointestinal (GARÓFOLO, AVESANI, CAMARGO,
BARROS, SILVA e TADDEI, 2004, p. 492),
Para Marques, Valente e Rosa (2002, p. 284),
Muitos alimentos industrializados com sabor e aroma de defumados
têm a defumação direta substituída por líquidos com menor risco para
a saúde humana, mesmo que alguns preparados ainda contenham
certa quantidade de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.
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Além disso, o Comitê Científico da Alimentação Humana indica a utilização
de carvão ativado para remover benzo(a)pireno durante a refinação de óleos
(Comunidade Européia, 2005). É necessário, portanto que a indústria alimentícia e os
Estados invistam em pesquisas e novas tecnologias para diminuir a produção destas
substâncias durante o processamento de alimentos.

3.3 ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

3.3.1 Prevenção e Controle da salmonella

No caso da salmonella entre as medidas de controle e prevenção
destacam-se:
evitar riscos de contaminação cruzada; assegurar um aquecimento
suficiente dos alimentos, seguidos de uma refrigeração rápida quando
armazenados e evitar deixá-los muito tempo à temperatura ambiente;
comprovar que os manipuladores de alimentos não são portadores de
salmonelas; controlar os roedores, pássaros e insetos nas fábricas e
terrenos adjacentes; incrementar a vigilância e detecção de
salmonellas sobre todos os alimentos cozidos (HAYES, 1993, apud
FORTUNA E FRANCO, 2005).

De acordo com Hobbs e Hoberts (1998), quanto à contaminação de gêneros
alimentícios, o controle de Saúde Pública,

é realizado através da higiene da produção, tratamentos seguros e de
estocagem; quando a contaminação ocorre no ambiente do preparo
dos alimentos, é imprescindível que seja efetuado de maneira correta
a limpeza dos equipamentos, utensílios e superfícies.

Em produtos à base de carne de aves, o controle da Salmonella conforme
citam Franco e Landgraf (2004, p. 26),
é feito através da chamada exclusão competitiva. Neste processo,
impede-se que Salmonella colonize o trato gastrintestinal das aves
ainda na fase inicial de suas vidas. Os animais recém-nascidos são
submetidos a um tratamento com culturas microbianas mistas
contendo bactérias inócuas, que vão ocupar os sítios de adesão das
salmonelas, excluindo-as da flora intestinal dos animais.

3.4 SURTO DE INTOXICAÇÃO ALIMENTAR – SINAIS E SINTOMAS

Conforme os dados da Tabela 1 constata-se que os principais sinais e
sintomas de intoxicação alimentar são diarréia, náusea e dor abdominal.
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TABELA 1 – PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS APRESENTADOS PELOS INDIVÍDUOS
CLASSIFICADOS COMO CASOS DE INTOXICAÇÃO ALIMENTAR NAS 72
HORAS SEGUINTES AO ALMOÇO
SINAL/SINTOMA

SIM

%

Diarréia

19

95

Náusea

15

75

Dor abdominal

15

75

Suor frio

13

65

Vômitos

11

55

Cefaléia

11

55

Tonteira

5

25

Febre

4

20

Cãibra

1

5

Desmaio

1

5

Fonte: BARRETO e COSTA,1998, p. 1

Barreto e Costa, em seu estudo, ―Investigação de um surto de intoxicação
alimentar em Belo Horizonte, Brasil‖ (1998), registraram a ocorrência de vinte casos de
intoxicação alimentar em Belo Horizonte, após um almoço de confraternização. Em
razão do tempo decorrido entre o evento e a detecção do surto (três dias) não foi
possível obter amostras dos alimentos ou de material biológico para investigação
laboratorial do agente responsável. Períodos de incubação curtos (até seis horas),
como o observado neste estudo, falam a favor de contaminação alimentar por
enterotoxinas pré-formadas, produzidas principalmente por Staphylococcus aureus ou
Bacillus cereus (Benenson, 1990; Schecter e Marangoni, 1994; Tauxe e Hughes,
1995, apud BARRETO e COSTA, 1998, p. 3). Os alimentos suspeitos de
contaminação foram ―ambrosia, queijo minas fresco e saladas à base de legumes
crus. Os vegetais de uma maneira geral não são alimentos vulneráveis a esse tipo de
contaminação, mas, na refeição suspeita, eles foram servidos com queijos e molhos‖
(BARRETO e COSTA, 1998, p. 3).
De acordo com Benenson, 1990; Tauxe e Hughes, 1995 (apud BARRETO
e COSTA, 1998, p. 3) o S. aureus é muito freqüente em todo o mundo sendo que,
As intoxicações produzidas por suas enterotoxinas são geralmente
conseqüentes à contaminação de leite ou de seus derivados (queijos
não processados, cremes e molhos). Intoxicações alimentares
provocadas pelo B. cereussão mais freqüentes na Europa, sendo
geralmente associadas à ingestão de arroz cozido. Diarréia e vômitos
predominam em ambas intoxicações.
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Barreto e Costa (1998, p. 3), obtiveram como resultados do seu estudo a
indicação que ―o surto foi provocado por enterotoxinas pré-formadas de S. aureus. Os
alimentos suspeitos de contaminação foram ambrosia, queijo não processado e
saladas‖.

3.5 DOENÇAS TRANSMITIDAS
EPIDEMIOLÓGICA

POR

ALIMENTOS

(DTA)

E

VIGILÂNCIA

De acordo com Alves (2000, p. 4),
A multiplicidade de agentes causais e as suas associações a alguns
dos fatores resultam em um número significativo de possibilidades
para a ocorrência das DTA, infecções ou intoxicações que podem se
apresentar de forma crônica ou aguda, com características de surto
ou de casos isolados, com distribuição localizada ou disseminada e
com formas clínicas diversas.

Vários países da América Latina estão implantando ou implementando
sistemas nacionais de vigilância epidemiológica das DTA, em face dos limitados
estudos que,
se tem dos agentes etiológicos, a forma como esses contaminam os
alimentos e as quantidades necessárias a serem ingeridas na
alimentação para que possa se tornar um risco. Essas medidas vêm
sendo estimuladas por recomendações e acordos internacionais, dos
quais se destacam os subscritos pelo Brasil na VII Reunião
Interamericana de Saúde Ambiental de Nível Ministerial (RIMSA) e na
XXXV Reunião do Conselho Diretor da Organização Pan-Americana
da Saúde (OPAS) (ALVES, 2000, p. 4).

Para Alves (2000, p. 4) há necessidade de estruturação de um sistema de
vigilância epidemiológica das doenças transmitidas por alimentos uma vez que,
Apesar da comprovada relação de várias doenças com a ingestão de
alimentos contaminados, do elevado número de internações
hospitalares e persistência de altos índices de mortalidade infantil por
diarréia, em algumas regiões do País pouco se conhece da real
magnitude do problema, devido à precariedade das informações
disponíveis, fazendo-se necessária à estruturação de um Sistema de
Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmitidas por Alimentos
(VE-DTA), capaz, inclusive, de detectar a introdução de novos
patógenos, como Escherichia coli O157:H7 e Salmonella typhimurium
DT104.

Para Garófolo, Avesani, Camargo, Barros, Silva e Taddei (2004, p. 492),
Entre as doenças associadas às substâncias tóxicas formadas
durante o processamento de alimentos, destaca-se o câncer. As
neoplasias malignas têm seu desenvolvimento influenciado direta ou
indiretamente pela qualidade e tipo do alimento, assim como pelo
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emprego de métodos inadequados de preparo e de conservação dos
produtos alimentícios.

Salienta-se que a oxidação do colesterol é considerada arterogênica e
carcinogênica, aumentando o risco de desenvolvimento de dislipidemias e de doenças
cardiovasculares. Hur et al. (2007) e Chung et al. (2007) sugerem que ―a ingestão dos
compostos formados a partir da oxidação em lipídios possa causar doença gástrica
crônica e câncer‖.

3.6 TOXINAS UM RISCO POTENCIAL EM ALIMENTOS
Conforme mencionam Nascimento, Silva e Lima (2007, p. 1),
O meio ambiente proporciona ao homem grande diversidade de
substâncias alimentares, a fim de compor sua alimentação diária. Os
nutrientes importantes representam apenas parte dos compostos
químicos presentes nos alimentos, outras substâncias não exercem
quer efeito negativo quer positivo no organismo.

Contudo, os alimentos naturais também concentram riscos potenciais
considerando que ―há ainda substâncias que produzem efeitos indesejáveis, que
podem ocasionar desde moléstias simples até a morte‖ (Tagle, 1981, p. 35, apud
NASCIMENTO, SILVA e LIMA, 2007, p. 1).
De acordo com o conhecimento popular, alimentos naturais de origem
vegetal ou animal são considerados saudáveis e de nenhum risco a saúde humana.
Entretanto, para Cardoso e Santos et al. (2007, p. 1), ―tem apresentado vários surtos
de intoxicação e morte devido à ingestão de alguns alimentos que apresentam em sua
constituição agentes com caráter tóxico‖.

3.7 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E A PREVENÇÃO DA INTOXICAÇÃO ALIMENTAR
Badaró, Azeredo e Almeida (2007, p. 11), narram que com ―a Portaria n°
1.428/93, incrementou-se a mudança de paradigma relacionado ao controle de
alimentos, retirando o foco do produto final e colocando-o sobre o controle de
processos‖.
Em 2000, com a publicação da Resolução nº. 23 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA (BRASIL, 2000), tentou-se mais uma vez, mudar o
enforque

do

controle,

pois

ressaltava

a

necessidade

da

inspeção

nos

estabelecimentos que produzem alimentos. Com esse novo enfoque, a ANVISA
elaborou a Resolução RDC nº. 275, de 21 de outubro de 2002, que dispõe sobre o
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―Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos
Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos‖ (BRASIL, 2002).
Considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de
controle sanitário na área de alimentos visando à proteção a saúde da população, a
necessidade de harmonização da ação de inspeção sanitária em serviços de
alimentação e a necessidade de elaboração de requisitos higiênico-sanitários gerais
para serviços de alimentação, em 15 de setembro de 2004 foi publicada a Resolução
RDC nº. 216 que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços
de Alimentação, contribuindo para melhorar as condições higiênico-sanitárias do
alimento preparado (BRASIL, 2004). Esta Resolução aplica-se aos serviços de
alimentação que realizam atividades como manipulação, preparação, fracionamento,
armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos
preparados ao consumo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo tratou-se da produção de toxinas no processamento de
alimentos. Verificou-se que inúmeras reações químicas ocorrem durante a produção
de alimentos as quais podem ser gerar substâncias tóxicas ao organismo humano.
Estas substâncias podem ser produzidas variando em quantidade e em grau de
toxicidade.
As principais reações na formação de compostos tóxicos identificados são:
degradação de lipídios, hidrogenação, pirólise e defumação. Entre as substâncias
formadas, destacam-se: peróxidos, ácidos graxos trans, aminas heterocíclicas e
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.
Constatou-se que a formação de toxinas ocorre durante inúmeros
processamentos que envolvem alimentos, em decorrência deste fato existem riscos
para a saúde.
Deste modo, acredita-se ser necessário propor técnicas de processamento
adequadas, visando ao bem-estar do consumidor o controle e a prevenção da
proliferação de agentes tóxicos em alimentos assegurando o controle de riscos
associados ao problema. Mostra-se necessário, também que a indústria alimentícia e
os Estados invistam em pesquisas e novas tecnologias visando diminuir a produção
das substâncias tóxicas durante o processamento de alimentos.
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AVALIAÇÃO DAS MELHORIAS ENCONTRADAS PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA APÓS A PUBLICAÇÃO DAS NORMAS DE BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO
RDC 16/2013
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RESUMO
Com o objetivo de regulamentar as Boas Práticas referentes a produtos médicos, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou a Resolução RDC nº 59, em 27 de
junho de 2000, determinando a todos os fabricantes, importadores e distribuidores o
cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas ―Boas Práticas de Fabricação,
Armazenagem e Distribuição de Produtos Médicos‖. Em 28 de março de 2013 a
Anvisa publica a RDC n°16/2013 que aprova o Regulamento Técnico de Boas Práticas
de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro a
qual vem substituir a primeira, ou seja a RDC n°59/2000. O Serviço de Vigilância
Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba tem realizado, desde a sua
estruturação em 1992, inspeções sanitárias baseadas nos ramos de atividade
exercidos pelas empresas. Em se tratando de empresas importadoras e distribuidoras
de produtos médicos, são realizadas inspeções para liberação de alvará de
localização, licenciamento sanitário, concessão de Autorização de Funcionamento e
concessão de Certificação de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição de
Produtos Médicos. Neste trabalho, buscou-se realizar um diagnóstico das empresas
importadoras e distribuidoras de produtos médicos localizadas no município de
Curitiba e também avaliar o nível de implantação das normas de Boas Práticas de
Armazenagem de Distribuição de Produtos Médicos antes e após a publicação do
dispositivo legal que determina o cumprimento destas normas. Foi realizado um
levantamento das principais irregularidades verificadas nessas empresas durante
inspeções realizadas pelo Serviço de Vigilância Sanitária no período de 1998 a 2013 e
também das não-conformidades encontradas com maior incidência durante inspeções
realizadas para fins de Certificação de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem
de Produtos Médicos, com base na Resolução RDC nº 59/2000 até março de 2013 e,
após esta data, com base na RDC nº16/2013.
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1 INTRODUÇÃO

O termo correlato aparece pela primeira vez na Lei Federal nº5991
(BRASIL, 1973), no artigo 4º, apresentado abaixo:
Art. 4º Para efeitos desta Lei são adotados os seguintes conceitos:
I - Droga - substância ou matéria-prima que tenha a finalidade
medicamentosa ou sanitária;
II - Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou
elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins
de diagnóstico;
III - Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-prima aditiva ou
complementar de qualquer natureza, destinada a emprego em
medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes;
IV - Correlato - a substância, produto, aparelho ou acessório não
enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso ou aplicação esteja
ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene
pessoal ou de ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os
cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de
acústica médica, odontológicos e veterinários;

Observa-se, no texto acima, a dificuldade em se classificar inicialmente tal
produto, pois na definição de correlatos são também considerados cosméticos,
produtos de higiene, perfumes, saneantes, produtos dietéticos e produtos para
diagnóstico in vitro.
A Lei Federal nº6360 (BRASIL, 1976) aprimora o controle de produtos para
saúde, uma vez que regulamenta a obrigatoriedade da emissão de Autorização de
Funcionamento para as atividades de extração, produção, fabricação, transformação,
sintetização, purificação, fracionamento, embalagem, reembalagem, importação,
exportação, distribuição, armazenamento ou expedição de produtos de interesse à
saúde junto à Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, ligada ao Ministério da
Saúde. É importante ressaltar que essa lei veda expressamente o uso de produtos
importados que não estejam devidamente registrados no país.
Mais tarde, foram elaboradas normatizações que instituíram o sistema de
garantia da qualidade de produtos correlatos submetidos ao regime da Lei Federal
nº6360 (BRASIL, 1976), através das Portarias: nº2043 (BRASIL, 1994) e a SVS/MS
nº08 (BRASIL, 1996a); esta última sendo responsável pela delimitação dos grupos de
produtos correlatos e classificação dos produtos para diagnóstico in vitro. Observa-se
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que as normativas referem-se somente à qualificação, classificação e estabelecimento
dos critérios de registros e que antes do ano 2000 não havia regulamentação referente
às Boas Práticas para empresas fabricantes, importadores e distribuidores de produtos
para saúde.
No Brasil, a saúde é um direito social inscrito na Constituição Federal de
1988, que também criou o Sistema Único de Saúde (SUS) como meio de concretizar
esse direito. Para regulamentar a estrutura e o funcionamento do SUS, foi aprovada a
Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990), que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos
serviços correspondentes. Afirma-se nesta Lei, em seu artigo 6º, que estão incluídas
no campo de atuação do SUS: a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância Sanitária, a
Saúde do Trabalhador e a Assistência Terapêutica Integral, inclusive Farmacêutica.
(GERALDO LUCCHESE, 2001).
A criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 1999,
trouxe a perspectiva de mudanças importantes relacionadas à ação regulatória no
campo sanitário. Esta ênfase na função regulatória do Estado foi difundida pelo
processo de Reforma do Aparelho de Estado a partir de 1995, a qual culmina com a
criação de agências autônomas como forma preferencial da intervenção do Estado
nessa função. Durante a década de 90, ocorre a estruturação da Secretaria Nacional
de Vigilância Sanitária (SNVS) do Ministério da Saúde, feita com base nos
pressupostos que governaram o plano de reformulação da intervenção do Estado
nessa área. (GERALDO LUCCHESE, 2001).
A prioridade era a agilização administrativa e o atendimento dos pedidos
das empresas. Ademais, a criação do Mercosul, em 1991, trouxe uma função adicional
a esta Secretaria, que se responsabilizaria pela delegação brasileira nos processos de
harmonização da regulamentação sanitária. Com a criação do Plano Diretor da
Reforma do Estado, em setembro de 1995, ocorre a segunda onda de reformas, a qual
teve igualmente impacto na Vigilância Sanitária Federal. (LUCCHESE, 2001).
A ANVISA nasceu junto com a formalização do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária, o que consolidou a concepção existente do modelo de regulação
do risco na área da saúde. A criação da ANVISA, por meio da Lei n°9782 (BRASIL,
1999), estabeleceu uma agência regulatória, ou seja, autarquia sob regime especial
vinculada ao Ministério da Saúde e caracterizada pela independência administrativa,
pela estabilidade de seus dirigentes e pela autonomia financeira. Sua finalidade
institucional é promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle
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sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à
vigilância sanitária; inclusive, seus ambientes e processos; bem como o controle de
portos, aeroportos e fronteiras. (LUCCHESE, 2001).
A edição da Lei Federal nº9782 (BRASIL, 1999), definindo o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS dá, portanto, consequência lógica aos
mandamentos constitucionais e legais que organizam o sistema de saúde no Brasil. É
necessário observar que, enquanto organiza o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, essa lei tem característica de lei nacional. A lei reservou, assim, para a
esfera federal, para a União, exclusivamente, a definição da política e do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, as atividades de normatização, controle e fiscalização
de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde e de vigilância de
portos, aeroportos e fronteiras, e todas as atividades executivas em situações
especiais de risco à saúde. E atribuiu a todos os integrantes do conjunto federativo a
manutenção do sistema de vigilância sanitária propriamente dito e de um sistema de
informações em vigilância sanitária (Lei federal nº9782, art. 2º). Essa mesma lei criou,
para a execução das atividades de competência da esfera federal, a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA – admitindo a possibilidade de realização de
convênios com as esferas estadual e municipal para a realização das atividades
conjuntas, previstas no sistema. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, criada
como autarquia especial, teve sua autonomia caracterizada pela independência
administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. A sua finalidade
institucional é promover a proteção da saúde da população, realizando, para isso, as
atividades de controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e
serviços submetidos à vigilância sanitária, e de controle de portos, aeroportos e
fronteiras. (DALLARI, 2001).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou um guia 51 visando
contribuir tecnicamente para a regulação do setor de produtos para saúde e para
incentivar uma harmonização na nomenclatura e na classificação dos produtos
correlatos para a saúde. A intenção foi incentivar a uniformização do tratamento
regulatório do setor e facilitar o comércio internacional por meio de princípios
normativos gerais que garantissem a segurança dos pacientes e dos usuários e
permitissem uma categorização dos produtos. O citado documento baseou-se nas
melhores práticas internacionais em termos de normatização do setor. Em 2003, o
mercado mundial de produtos e equipamentos de uso médico correspondeu a 184
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bilhões, com uma taxa de crescimento de 16% em relação ao ano anterior (superior ao
crescimento médio da indústria mundial). (SILVA, 2006).
Com objetivo de regulamentar as Boas Práticas referentes a produtos
médicos e baseado em regulamentações internacionais, considerando a necessidade
de internalizar a Resolução Mercosul/GMC/Res. n.º04 (BRASIL, 1995) e Resolução
Mercosul/GMC/Res. n.º131 (BRASIL, 1996b), a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária publicou em 27 de junho de 2000 a RDC nº59, a qual tem por escopo em seu
artigo 1º, apresentado a seguir:
Art. 1º - Determinar a todos fornecedores de produtos médicos, o
cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas "Boas Práticas de
Fabricação de Produtos Médicos", conforme Anexo I desta
Resolução. § 1º Os estabelecimentos que armazenem, distribuam
ou comercializem produtos médicos deverão, igualmente, cumprir o
previsto no Anexo I desta Resolução, no que couber.

A RDC nº59 (BRASIL,

2000)

apresenta exigências conforme a

classificação de risco dos produtos para saúde, que foi estabelecida pela Resolução
RDC Nº185 (BRASIL, 2001), que determina que os produtos médicos devem ser
enquadrados nas Classes I, II, III ou IV, segundo o risco que apresentam à saúde do
consumidor, do paciente, do operador ou de terceiros envolvidos. O enquadramento
em uma das classes deve ser regido pela finalidade prevista dos produtos médicos.
Com a finalidade de atualizar as normas de Boas Práticas bem como com
o objetivo de incorporar ao ordenamento jurídico nacional a Resolução GMC
MERCOSUL nº 20/2011 ―Regulamento Técnico MERCOSUL de Boas Práticas de
Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro
(revogação das Res. GMC nº 04/95, 38/96, 65/96 e 131/96)‖ a ANVISA publicou em 28
de março de 2013 a RDCn°16/2013 (BRASIL, 2013) com a seguinte ementa: ―Aprova
o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e
Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro e dá outras providências‖.
A

Lei

Federal

nº8080

(BRASIL,

1990)

instituiu

o

processo

de

descentralização das ações de saúde, entre elas as ações de Vigilância Sanitária e,
avançando no processo de descentralização, a Secretaria Municipal de Saúde de
Curitiba implantou, em 1992, os sete Núcleos Regionais de Saúde e criou os
Departamentos de Saúde Ambiental, Planejamento em Saúde, Assistência à Saúde e
Epidemiologia em Saúde. Ainda nesse ano foram municipalizadas as Vigilâncias
Sanitária, Epidemiológica e Unidades de Saúde pertencentes ao antigo INAMPS e
SESA/PR. No município de Curitiba, desde 1992, o Departamento de Saúde Ambiental
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é responsável pelas ações de Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Saúde do
Trabalhador e Controle de Zoonoses e Vetores. Da nova política para a saúde,
conduzida pelo Ministério da Saúde/CONASS e CONASE/MS, ainda em 2006, de
maneira pioneira Curitiba iniciou o processo de adesão ao Pacto pela Saúde.
Atualmente, o município de Curitiba conta com nove Distritos Sanitários e suas ações
estão harmonizadas e coordenadas junto ao nível central na figura do Centro de
Saúde Ambiental (www.curitiba.pr.gov.br/saude/).
Através dos processos de pactuação das ações junto à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, os Distritos Sanitários componentes da estrutura da Secretaria
Municipal de Saúde realizam inspeções para liberação de alvará de localização,
licenciamento sanitário, concessão de Autorização de Funcionamento e Certificação
de Boas Práticas de Fabricação, Importação e Distribuição de produtos para saúde.
Este trabalho tem como objetivo geral a realização de um diagnóstico das
empresas importadoras e distribuidoras de produtos médicos, localizadas no município
de Curitiba, baseando-se na legislação pertinente ao setor e utilizando-se dos dados
colhidos em inspeções realizadas nas mesmas.
O objetivo específico deste trabalho é realizar a avaliação do nível de
implantação das normas de Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição de
Produtos Médicos em empresas localizadas no Distrito Sanitário Matriz no município
de Curitiba antes e após a publicação da RDC nº59 (BRASIL, 2000) e RDC 16/13
(BRASIL, 2013), através de levantamento realizado com auxílio de arquivos de
Termos de Intimação e/ou Autos de Infração lavrados no período de 1998 a 2013, bem
como registros de inspeções arquivados no banco de dados da Vigilância Sanitária
Municipal de Curitiba (SIMIVISA), a partir de do ano de 2004.

2 METODOLOGIA

A partir da amostragem de 60 empresas (Importadoras e Distribuidoras de
Produtos Médicos) localizadas na área de abrangência do Distrito Sanitário Matriz do
município de Curitiba, as quais se encontram autorizadas junto a ANVISA a
desenvolver as atividades de importação e distribuição de produtos médicos, foi
realizado o levantamento das principais não conformidades (irregularidades)
encontradas antes da publicação das Resoluções RDC Nº59/2000 (BRASIL, 2000) e
RDC n°16/2013 (BRASIL, 2013) e também as principais não conformidades
encontradas após a vigência dessas resoluções.
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Foram analisados os dados levantados a partir dos Termos de Intimação
lavrados em inspeções de verificação do cumprimento de Boas Práticas de
Armazenagem e Distribuição de Produtos Médicos. Nessa ótica, foi realizado um
levantamento de dados objetivando o conhecimento da situação apresentada por
essas empresas frente à legislação vigente, no que tange ao cumprimento das
exigências de adequação. Nesse levantamento, foram analisados os dados de dez
empresas que encontravam-se em processo de obtenção de Certificação de Boas
Práticas junto a ANVISA.
Para a pesquisa, foram adotados os seguintes critérios de inclusão: foram
centralizadas empresas importadoras e distribuidoras de produtos médicos localizadas
dentro da área de abrangência do Distrito Sanitário Matriz do município de Curitiba.
Para que o trabalho mantivesse o foco nessa região, foram critérios de exclusão as
empresas localizadas fora dessa área de abrangência.

2

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 – Principais não conformidades verificadas no período de 1998 a 2013

N°

Não-Conformidade

N° Estabelecimentos/Ano
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1

Estrutura física
inadequada

2

2

3

5

2
3

Falta de organização
Alvará incorreto

2
1

2
4

9
5

3

4

Não possui área
para produtos não
conformes

2

1

8

2

1

3

5
6

Produto sem registro
Não possui Sistema
de Rastreabilidade

7

Condições higiênicosanitárias inadequadas

8

Sem Autorização de
Funcionamento

9

Não possui Manual de
Boas Práticas de
Armazenamento e
Distribuição

Ausência de controle
10 diário de temperatura e
umidade

1

3

1

1

1

4

6

3

1

2

1
4

1
1

2
2

1

2

2

1

1

1

1

3

5

1

1

1

3
1

2

1

1

4

1

1

2

2

1

1

1
1
1

1
2

2

1

1

1

1

2013

1

1
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Após a estruturação organizacional do Serviço de Vigilância Sanitária na
cidade de Curitiba, foram iniciadas pelos Distritos Sanitários inspeções sanitárias
baseadas nos ramos de atividade exercidos pelas empresas.

O Distrito Sanitário

Matriz é um dos nove distritos sanitários existentes no município de Curitiba e possui
como área de abrangência os bairros centrais da cidade. Devido a este fato, esse
distrito é o que concentra a maior demanda de solicitações de empresas fornecedoras
de produtos e serviços na área de saúde. Em se tratando de empresas importadoras
e/ou distribuidoras de produtos médicos, com Autorização de Funcionamento junto a
ANVISA, aproximadamente 70% delas encontram-se instaladas na área de
abrangência desse distrito.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados obtidos, verifica-se que após a publicação da
RDC n°59/2000 (BRASIL, 2000) e RDC n°16/2013 (BRASIL, 2013), as irregularidades
tiveram um decréscimo em sua incidência. Como exemplo, pode-se citar o item que se
refere a não existência de área para produtos não conformes: em 2003, oito empresas
não atendiam a esse item e em 2009, este número cai para duas empresas.
Tabela 2 – Incidência de não conformidades encontradas durante inspeções para fins de
Certificação de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem de Produtos Médicos
Quesito
Número de
empresas que não
atenderam o
requisito
B.1.4 Existem descrições de cargos definindo autoridade e
6
responsabilidade das funções exercidas?
B.1.8 Sistema da Qualidade: existe procedimento estabelecendo a
4
periodicidade dessa avaliação?
B.2.1 Auditoria da Qualidade: a empresa tem procedimentos de
7
auditorias internas?
B.3.3 São mantidos registros de treinamento dos empregados?
5
E.1
Há procedimentos para avaliação dos fornecedores?
4
J.1
Existe procedimento para investigar as causas de não
4
conformidades do sistema de qualidade?
J.2
As ações corretivas resultantes das investigações de não
7
conformidade são documentadas e implementadas
K.1.3 Os produtos danificados ou vencidos são segregados?
3
M.2.1 A empresa mantém Registro Mestre do Produto (RMP)?
4
O.1
Técnicas de estatística: há planos de amostragem por escrito?
9
Informações: n= 10
(com base no Guia de Inspeção da Resolução RDC nº 59/2000)
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Por outro lado, verifica-se que nos quatro anos subsequentes à publicação
da RDC n°59/2000 (BRASIL, 2000) houve um aumento das irregularidades
encontradas durante as inspeções realizadas, haja vista que tais irregularidades antes
da publicação não tinham um dispositivo legal que proporcionasse uma cobrança das
empresas e, portanto, começaram a ser apontadas desta forma a partir de 2000.
Ao se detalhar os principais quesitos em não conformidade encontrados
em inspeções iniciais para concessão de Certificação de Boas Práticas, constata-se,
nas empresas estudadas, que a maioria das irregularidades observadas se relaciona a
procedimentos e registros do Sistema da Qualidade. Observa-se que nos demais
quesitos a maioria das empresas se apresentava em situação satisfatória.
A implantação de sistemas de rastreabilidade nas empresas tornou a
forma de comercialização mais segura e estável, resultando na responsabilidade
solidária entre fabricantes, importadores e distribuidores, com consequente melhoria
na qualidade dos produtos, proteção ao usuário e meio de investigação (recall).
Conclui-se, portanto, que a compulsoriedade de uma norma parece torna lá mais efetiva do que uma norma voluntária. Essa norma tornou-se de interesse
econômico para as empresas, na medida em que ela se coloca com condição “si ne
qua non” para a aquisição de produtos. A empresa que cumpre com as normas de
Boas Práticas e possui Certificação pela Autoridade Sanitária, teoricamente possui um
grau de qualidade e confiabilidade maior no mercado de produtos médicos, e a RDC
n°59/2000 (BRASIL, 2000) e hoje a RDC n° 16/2013 (BRASIL, 2013) propiciaram uma
corrida pela busca da qualidade nesta área para dessa forma também garantir um
espaço seguro no mercado.
REFERÊNCIAS

BRASIL. Prefeitura Municipal de Curitiba. Histórico e desenvolvimento da Secretaria
Municipal

de

Saúde.

2006.

Disponível

em:

<http://www.curitiba.pr.gov.br/saude/sms/index.htm>. Acesso em: 15 maio 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Federal nº 5991, de 17 de dezembro de 1973.
Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder
Executivo, Brasília, DF, 19 de dezembro de 1973.

111

BRASIL. Ministério da Saúde. Lei Federal nº 6360, de 23 de setembro de 1976.
Dispõe sobre a vigilância a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os
insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos e saneantes. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 24 de setembro de
1976.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Lei Federal
nº 8080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica de Saúde. Dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial
da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 19 de setembro de
1990.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria nº
2043, de 12 de dezembro de 1994. Institui o Sistema de Garantia da Qualidade de
Produtos Correlatos de que trata a Lei nº 6360/76. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 13 de dezembro de 1994.
BRASIL. Mercosul. Grupo Mercado Comum. Resolução nº 04, de 17 de março de
1995. Aprovar o documento ―Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos‖, que
consta como Anexo e forma parte da presente Resolução. Disponível em:
<http://www.anvisa.gov.br/produtosaude/ legs_mer.htm>. Acesso em: 25 maio 2014.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria nº
08, de 23 de janeiro de 1996 (a). Dispõe sobre o registro de produtos para diagnóstico
de uso "in-vitro" na Secretaria de Vigilância Sanitária, indicando os documentos
necessários para registro, revalidação, alteração, isenção ou cancelamento do registro
junto a esta Secretaria. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder
Executivo, Brasília, DF, 24 de janeiro de 1996.
BRASIL. Mercosul. Grupo Mercado Comum. Resolução nº131, de 13 de dezembro de
1996 (b). Aprovar o documento Verificação do Cumprimento das Boas Práticas de
Fabricação de Produtos Médicos, que figura no Anexo e forma parte da presente
Resolução.

Disponível

em:

<http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Resoluciones /PT/96131.pdf>.
Acesso em: 25 maio 2014.

112

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Lei Federal
nº 9782, de 26 de janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,
cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Diário Oficial da República Federativa
do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 26 de janeiro de 1999.
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução
RDC n°59, de 27 de junho de 2000. Determina a todos fornecedores de produtos
médicos, o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas "Boas Práticas de
Fabricação de Produtos Médicos‖. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
Poder Executivo, Brasília, DF, 29 de junho de 2000.
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução
RDC n° 185, de 22 de outubro de 2001. Aprova o Regulamento Técnico que consta no
anexo desta Resolução, que trata do registro, alteração, revalidação e cancelamento
do registro de produtos médicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Diário
Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 22 de outubro
de 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução
RDC n°16, de 28 de março de 2013. Aprova o Regulamento Técnico de Boas Práticas
de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro e dá
outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo,
Brasília, DF, 28 de março de 2013.
DALLARI, S. G. Vigilância Sanitária, direito e cidadania. Cadernos de Textos da I
Conferência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília, DF, ANVISA; 2001. p. 09-10.
LUCCHESE, G. Globalização e regulação sanitária. Os rumos da Vigilância Sanitária
no Brasil. Tese de doutorado ENSP/FIOCRUZ. Agosto/2001.
SILVA, L. F. Uma análise sobre a regulação do mercado de produtos correlatos para
saúde. 2006. SEAE/MF Documento de Trabalho nº 39, Rio de Janeiro.

113

HEPATITE B: UMA ANÁLISE DA OCORRÊNCIA EM CURITIBA (2007-2013)
Soledad Maria Zonato Nunes1
Nelson Pereira Castanheira2
Claycon Maichel Rodrigues Rosa3
Édson Blum dos Prazeres4
Renato Celso Cardozo Vaz5
Sebastião Gerson Ortega6

RESUMO
A Hepatite é uma doença responsável pela inflamação do fígado que possui
causalidades diversas, as quais remetem aos tipos de vírus e formas de transmissão.
Com foco somente no tipo B, estima-se que aproximadamente 1 milhão de pessoas
morrem de doenças hepáticas vinculadas à transmissão do vírus VHB,
correspondendo à décima principal causa de morte no mundo. Dessa forma,
buscamos apresentar nesse artigo dados relacionados à Hepatite B em território
brasileiro, mais especificamente na cidade de Curitiba, localizada na região Sul, onde
ocorre o maior número de casos da doença. A partir disso, destacar elementos de
prevenção, tratamento e ações propagadas pelo Ministério da Saúde e Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Palavras-chave: Hepatite B. Saúde. Curitiba. Paraná. Brasil. Prevenção.
1 INTRODUÇÃO

Presente em nosso cotidiano brasileiro atual, a Hepatite é uma doença
responsável pela inflamação do fígado que possui causalidades diversas, as quais
remetem aos tipos de vírus e formas de transmissão. A Hepatite A, passível de
prevenção por vacina, é uma infecção mais leve e é transmitida por meio de alimentos
contaminados e contato entre pessoas; a Hepatite B ocorre em geral por relações
sexuais e contato sanguíneo, suas formas são a infecção aguda, Hepatite fulminante,
Hepatite B crônica (de quase impossível cura) ou o estado de portador inativo, todavia
existe vacina preventiva e tratamentos pós-contaminação; para Hepatite C não há
vacinas e sua transmissão se dá unicamente por meio de contato sanguíneo, é
responsável pela maior epidemia da humanidade e por grande parte dos transplantes
de fígado; a infecção da Hepatite D (vírus VHD) acontece entre aqueles já portadores
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de Hepatite B, acelerando seu desenvolvimento; maus hábitos de higiene e má
qualidade da água correspondem às causas da infecção fecal-oral da Hepatite E, que
mesmo não se torna crônica, mas pode causar problemas graves quando adquirida
por gestantes; a Hepatite G ocorre também pelo sangue, especialmente entre usuários
de drogas, durante a gestação e contato sexual, e em coinfecção com outros vírus de
Hepatite e Aids.
Levando, em alguns casos, à cirrose, câncer no fígado e morte, a Hepatite
remonta de séculos passados e segundo José Carlos Ferraz Fonseca (2010) existem
relatos de seus sintomas entre a civilização chinesa há mais de cinco mil anos, os
babilônios e gregos antigos, além de períodos históricos como Idade Média e Era
Napoleônica. Exploradores do Novo Mundo – países do continente americano, como
os atuais Equador, Peru e Brasil – em viagem datadas dos anos 1700 relataram o
episódio de doentes com sintomas ligados à Hepatite. ―Somente no século XVIII foi
introduzido pela primeira vez o termo hepatite por Bianchi JB, no hepatica sem Thoria
er práxis omnius morborum hepatitis et bílis, publicado em 1725‖. (FONSECA, 2010, p.
322). Entretanto, apenas em 1895 sua ocorrência foi registrada cientificamente,
quando trabalhadores do porto de Bremen - Alemanha apresentaram um quadro de
fadiga, anorexia, dores para digestão, coloração amarelada da pele e coceira –
sintomas da doença – após serem vacinados contra a varíola, o que provavelmente foi
ocasionado pelo contato de sangue contaminado de Hepatite B (vírus VHB).
Com relação ao histórico da doença no Brasil, tem-se a década de 1940,
no estado do Espírito Santo, como primeiro registro de um surto de icterícia pósvacinação, e juntamente a este:
Supomos que na região Amazônica brasileira, o emprego em massa
da vacina contra febre amarela nas décadas de quarenta e cinquenta,
utilizando ainda vacinas derivadas de plasma humano e seringas e
agulhas não descartáveis, tenha sido um dos veículos responsáveis
pela disseminação e propagação da infecção pelo VHB e vírus da
hepatite D (VHD) entre sua população. Outro provável veículo de
transmissão do VHB na região Amazônica, área sabidamente
endêmica de infecção pelo VHB e consequentemente o VHD, seria o
uso de lancetas não descartáveis para fins de punção digital no
diagnóstico da malária. (FONSECA, 2010, p. 323).

Guerras

também

foram

eventos

de

transmissão

da

Hepatite,

principalmente entre os soldados da Segunda Guerra Mundial que receberam
imunização contra a febre amarela ou por via fecal-oral, o que gerou um valor de
aproximadamente 15 milhões de infectados após 1945. No entanto, foi no final do
século XX e início do XXI que maiores pesquisas foram realizadas para melhor

115

conhecimento da doença, descoberta de novos tipos – como da Hepatite C em 1977
por Maria Rizzetto e colegas – e formas de tratamento.
Apesar de sua abrangência, neste artigo nos dedicamos a tratar
especificamente da Hepatite B, transmitida pelo VHB, cientificamente descoberto em
1963 pelo geneticista estadunidense Baruch Blumberg. Ao pesquisar sobre ―anticorpos
contra lipoproteínas séricas em pacientes que tinham recebido transfusão de sangue‖,
acidentalmente se deparou com um soro permanente que reagia com o soro de outros
pacientes hemofílicos (FONSECA, 2010, p. 325). Este foi nominado primeiramente de
antígeno vermelho (red antigen) e a seguir de antígeno Austrália (AgAu), mas não se
sabia exatamente a sua ação e ocorrência. Blumberg e equipe continuaram suas
pesquisas nos anos consequentes, até que um membro da equipe desenvolveu
Hepatite aguda e foi testada para o AgAu, levando-os a acreditar que a Hepatite aguda
poderia ter relação com um vírus transmitido a humanos em transfusões de sangue.
Em 1968, outro pesquisador, Prince AM, descobriu o antígeno SH em casos de
Hepatite, que anos depois se soube que se tratava do mesmo antígeno Austrália.
A primeira publicação sobre a presença do AgAu no Brasil deu-se em
1970, por Salzano FM & Blumberg BS. Estudando amostras de
pacientes brasileiros para o referido antígeno, os autores revelaram
uma prevalência de 0,5% entre indivíduos sadios, 0% entre
portadores de hanseníase, de 4% entre portadores de leucemia, com
prevalência total de 0,6% para o AgAu. Grande parte das amostras
estudadas pertencia a indivíduos e pacientes nativos de Porto Alegre
(RS) e Florianópolis (SC). Em 1973, estudos realizados na região
Amazônica Brasileira revelaram pela primeira a presença do antígeno
Austrália entre a população residente na zona rural do Estado do
Amazonas. (FONSECA, 2010, p. 326).

Mesmo com o grande avanço dos estudos do vírus transmissor da
Hepatite B, sempre se soube de sua complexidade e diversidade, podendo se
apresentar em vários tipos. Este fato não impossibilitou as pesquisas relacionadas à
prevenção da doença, como no caso de Samuel Kurgman, que em 1971 passou a
fazer testes com o soro MS2 – produzido a partir do aquecimento do vírus – e abriu
caminho para os avanços até a descoberta da vacina proveniente do plasma de
portadores saudáveis do VHB, em 1971, e da vacina contra o VHB, em 19866.
Segundo Fonseca (2010), a vacinação no Brasil teve início em 1989, abrangendo
grupos de crianças e pessoas residentes em áreas endêmicas, como a região
Amazônica. Nos anos 90, a vacina passou a fazer parte do Programa Nacional de
Imunização, sendo nosso país o segundo em escala mundial a fazer uso em uma
grande quantidade da população.
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Sobre sua transmissão, atualmente se sabe que ocorre de maneira vertical
(durante a gestação, de mãe para filho/filha) e horizontal por meio do contato sexual (a
Hepatite B é uma DST – doença sexualmente transmissível – em que a prevalência é
maior em grupos etários adultos); parenteral, ou seja, pela inoculação de sangue e/ou
fluídos (encontrando nesse grupo os usuários de drogas lícitas e ilícitas – em especial
ao compartilhar de agulhas e seringas –; pessoas que fazem uso de tatuagens,
piercings, acupuntura, lâminas de barbear e depilar, equipamentos de manicure e
pedicure, entre outros; profissionais da saúde; hemodializados; politransfundidos;
receptores de órgãos); contato íntimo seja domiciliar, comunitário ou entre indivíduos
confinados em instituições específicas.
Os inúmeros progressos no conhecimento e controle da Hepatite B, no
entanto, não erradicaram em definitivo a doença. Ao contrário, ainda há ocorrência de
casos de portadores crônicos, sem a perspectiva de cura, em escala mundial (Figura
1).
Figura 1 - Cerca de 400 milhões de pessoas são portadores crônicos da Hepatite B, e 15-40%
desses indivíduos desenvolverão cirrose, insuficiência hepática ou HCC (incidência de
carcinoma hepatocelular). O Brasil ainda se encontra entre os países em que é alta a
porcentagem do vírus de Hepatite B

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.

117

Dessa forma, a proposta desse artigo é analisar os dados referentes ao
tipo B da doença na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, Brasil. Para
tanto, fazemos uso de informações provenientes da Secretaria Municipal de Saúde de
Curitiba e do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, e, após sua exposição e
análise, serão relacionados com orientações da Vigilância Sanitária e do Ministério da
Saúde sobre prevenção e tratamento da Hepatite B entre a população brasileira.
Seguindo essa linha, o presente artigo é dividido em três partes: apresentação do que
foi levantado em escala nacional sobre a doença; dados municipais; como lidar para
evitar a infecção e/ou como agir em caso de contaminação.
2 A HEPATITE B EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

Observamos que a ocorrência de Hepatite B é um fenômeno globalizado,
documentado no Brasil desde meados do século XX e ainda presente no cotidiano da
população. A partir dos dados epistemológicos do Departamento de DST, Aids e
Hepatites Virais no Ministério da Saúde, atualmente são registrados em média 14.000
casos por ano, tendo como predomínio a transmissão sexual (Figura 2) entre jovens e
adultos (Figura 3), aumentando o número de pessoas em tratamento nos últimos anos.
Entre 1999 e 2011, os casos acumulados somaram um total de 120.343 indivíduos,
com cerca de 500 mortes ao ano, decorrentes da doença.
Figura 2 - Gráfico obtido pelo MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e IBGE.
Segundo a fonte, esses dados são preliminares de casos notificados no Sinan até 31/12/2011 e
declarados no SIM de 1999 até 2011.

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e IBGE.
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Figura 3 - Gráfico obtido pelo MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e IBGE.
Segundo a fonte, esses dados são preliminares de casos notificados no Sinan até 31/12/2011 e
declarados no SIM de 1999 até 2011.

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e IBGE.

Diferentemente do que foi apresentado por José Carlos Ferraz Fonseca
(2010) em seu trabalho em que o destaque dos casos de Hepatite B se encontravam
na região Norte, em especial a Amazônica, devido a vacinação contra febre amarela e
a utilização de lancetas não descartáveis para a descoberta de malária, ainda na
primeira metade do século XX; as informações atuais indicam a região Sul com a
maior incidência da doença, com uma taxa de detecção em 2011 de 18 para cada
100.000 habitante, seguida pela região Norte, em que não chega a 14 (Figura 4). Em
todas as regiões os casos cresceram ao longo dos mais de dez anos analisados.
Tendo em vista que a região Sul é a de maior incidência da Hepatite B,
faz-se necessário uma análise mais aprofundada, ainda mais quando é sabido que o
estado do Paraná e Santa Catarina apresentam a taxa de detecção de 20,2 e 21,7,
respectivamente, valores semelhantes a estados como Amazonas (21,2), Rondônia
(20,2) e Roraima (22,9). Dessa forma, passamos a identificação dos dados referentes
à cidade de Curitiba, somente um município, uma vez que se trata da capital do
estado, temos acesso às informações desse e se enquadra ao porte de um artigo.
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Figura 4 - Gráfico obtido pelo MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e IBGE.
Dados preliminares de casos notificados no Sinan até 31/12/2011 e declarados no SIM de 1999
até 2011.

Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais e IBGE.

3 HEPATITE B: O CASO DE CURITIBA

Basta buscar notícias relacionadas à Hepatite B em Curitiba que se
observa uma grande quantidade de campanhas de vacinação, conscientização e
prevenção da doença por parte dos órgãos responsáveis, geralmente no mês de julho,
quando ocorre a Semana Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais. Como dito
anteriormente, o Paraná está entre os estados brasileiros com maior índice e se faz
necessário um departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde,
como há em sua capital e de onde partem algumas das ações voltadas para a
população.
Em Curitiba, até 2013, o número total de casos acumulados de Hepatite B
estava em 1869 – o que corresponde a pouco mais de 1% do total nacional. Assim
como os dados correspondentes ao restante do país, o número de ocorrências
cresceu ao longo dos anos, havendo uma redução no ano de 2013, como é possível
notar na Figura 5. O pico da doença ocorreu em 2011, havendo quase 500 casos em
que mais de 80% era de Hepatite crônica, ou seja, quando normalmente ocorre a
associação do vírus VHB e VHC, tornando-se incurável – ou permanente durante anos
ou décadas – e que pode levar a quadro de cirrose e insuficiência hepática.
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N° de casos

Figura 5 - Número de casos de Hepatite B em Curitiba, segundo forma clínica e ano de
notificação (2007 a 2013).

2007
TOTAL
155
.AGUDA
29
CRÔNICA 110
CICATRIZ
16

2008
167
41
108
18

2009
149
34
96
18

2010
234
32
175
27

2011
498
25
402
62

2012
388
27
264
97

2013
292
17
215
60

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.

A doença AGUDA representa o período em que a pessoa apresenta os
principais sintomas como icterícia (coloração amarelada de pele e olhos), dores de
cabeça, enjoos e vômito. CRÔNICA é menos frequente que a AGUDA e corresponde
à inflamação do fígado por um tempo maior que seis meses, podendo durar anos.
CICATRIZ sorológica é o indício no sangue de que a pessoa esteve em contato com a
Hepatite, mas que seu próprio corpo já a eliminou, tornando naturalmente imunizada
A infecção pelo VHB pode resultar nas tipologias acima citadas: aguda,
crônica e cicatriz, o que depende de fatores imunológicos e características do vírus.
Segundo dados da World Gastroenterology Organisation, ―quando adquirida no
período perinatal e em crianças abaixo de um ano, ocorre infecção crônica em 80 a
90% dos casos [...]. Apesar de 30 a 50% dos adultos desenvolverem sintomas na
infecção aguda pelo VHB, apenas 2 a 6% desses desenvolverão infecção crônica‖. A
Hepatite B aguda é geralmente transmitida de forma parenteral e contato íntimo, seu
período de incubação é de cerca de 60 dias, variando entre 28 e 160. Quase a
totalidade dos casos é resolvida espontaneamente, especialmente entre os adultos
saudáveis menores de 40 anos, e então, após ocorrer a perda do indício de infecção,
o surgimento do anti-HBs deixa a pessoa naturalmente imune (cicatriz).
Em Curitiba, os dados preliminares de 2013 mostram um valor acumulado
de 1002 indivíduos com Hepatite B aguda, valor mais baixo dos últimos sete anos e
que corresponde a menos de 1% do total da população do município. Entretanto,
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ressaltando a faixa etária, nota-se que ao longo dos anos o grupo mais passível de
infecção permaneceu sendo dos 20 aos 49 anos – em junho de 2010 foi detectado
predominância entre pessoas de 29 anos –, e que a incidência em crianças de até 14
anos praticamente desapareceu (Figura 6). No panorama geral, pensando a Hepatite
B em todas as suas formas, os casos acumulados são de 1869, mantendo-se a
mesma faixa etária como o grupo mais vulnerável (Figura 7).
Figura 6 - Distribuição dos casos de Hepatite B aguda em Curitiba, segundo faixa etária e ano
de notificação (1996-2013)

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
Figura 7: Número de caso de Hepatite B (aguda, crônica e cicatriz) segundo faixa etária e ano
de notificação (2007 a 2013)

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
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Juntamente com os dados de forma de manifestação da Hepatite B e a
faixa etária mais vulnerável, também observamos a ocorrência de casos entre
gestante que foram atendidas pelo Programa Mãe Curitibana11, somando um total de
159 ao longo de seis anos (Figura 8). O programa Mãe Curitibana foi criado em 1999
pela Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, o Programa Mãe Curitibana visa o
atendimento de gestantes e crianças de maneira a reduzir a mortalidade materna e
infantil por meio do acompanhamento pré-natal, parto e puerpério.
É de suma importância o cuidado das gestantes infectadas, pois o vírus da
Hepatite B é transmitido através da placenta, principalmente durante o terceiro
trimestre da gestação, do parto ou do leite materno, apesar de não haver
contraindicação da amamentação. Mulheres que possuem Hepatite B crônica não
necessariamente ativam a doença no período da gravidez, todavia, dependendo da
gravidade da doença, pode ocorrer aborto espontâneo ou nascimento prematuro.
Assim sendo, durante a gestação uma das ações é a investigação e a prevenção da
doença, em especial entre aquelas consideradas em situação de risco, como usuárias
de drogas endovenosas ou parceiras de usuários, parceiras de portadores do VHB,
profissionais da saúde ou que necessitam de hemodiálise (CHUFALO et al, 2006).
Figura 8 - Casos notificados de Hepatite B em gestantes atendidas pelo Programa Mãe
Curitibana. Curitiba, 2007 a 2013

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.

Assim como a Hepatite B pode ser acompanhada pelo vírus da Hepatite D,
são observados casos em que a há coinfecção, ou seja, quando o organismo de um
indivíduo é infectado por duas ou mais doenças ao mesmo tempo. Geralmente as
pessoas sofrem com a Hepatite B e outras doenças sexualmente transmissíveis
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(DSTs), principalmente HIV/AIDS. As mais comuns são a gonorreia e a sífilis,
ocorridas geralmente pelo contato sexual sem o uso de proteção, como a camisinha.
Essas, quando não tratados, podem levar a complicações severas, por exemplo a
infertilidade, câncer e ao óbito.
Quanto a questões de gênero, observa-se que a cidade de Curitiba segue
a mesma média nacional, uma vez que a maioria dos casos de Hepatite B do
município ocorre entre a população masculina (Figura 10). Mesmo com as
porcentagens estando praticamente equiparadas – mulheres 45%, o que leva a
pensarmos na transmissão por contato íntimo –, este fator não é conclusivo para
sabermos com exatidão a fonte de infecção da doença, sendo que menos da metade
dos casos foram notificados ao longo de sete anos (menos de 30%, segundo dados da
Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, num total de 486 casos com fonte de
contaminação comunicada).
Em Curitiba, apenas 10% dos casos – 25% não temos informações
precisas – de Hepatite B envolvem conjuntamente o vírus da imunodeficiência humana
(HIV), o que aumenta em até seis vezes o risco de se tornarem portadores crônicos da
doença e, por consequência, desenvolverem enfermidades ligadas ao fígado, como a
cirrose (Figura 9).
Figura 9 - Distribuição percentual dos casos de coinfecção de hepatite B com HIV/AIDS. Casos
analisados na cidade de Curitiba, entre 2007 e 2013.

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.

124

Figura 10 - Distribuição percentual dos casos de Hepatite B segundo sexo entre 2007 e 2013

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.

Mesmo com informações escassas, a Secretaria Municipal de Saúde de
Curitiba possui uma estimativa da fonte e/ou mecanismos de infecção de Hepatite B, o
que leva à organização de campanhas e ações públicas, em outras palavras, como
agir e para que público alvo é necessário direcionar os tratamentos e as ferramentas
de conscientização. Assim como os dados nacionais, em Curitiba se acredita que a
principal maneira de transmissão do VHB é pelo contato sexual (49,6%), seguida por
tratamentos médicos, como dentário e cirúrgico (21,5%), e em terceiro durante e após
a gestação (8,9%). Nesse sentido, a prevenção em Curitiba se daria na faixa etária de
pessoas sexualmente ativas, entre profissionais da saúde e mulheres gestantes.
A prevenção se torna necessária já que a Hepatite B é uma doença que
independe da faixa etária e que nos últimos anos atingiu mais de 100.000 pessoas,
levando 5.000 a óbito. Os custos médios nacionais para o tratamento da doença são
de R$ 1.566.000,00, segundo Nota Técnica do Departamento de DST, Aids e
Hepatites Virais. Com o desenvolvimento da inflação do fígado, a principal indicação
de transplante hepático se dá quando atinge o estágio de cirrose (70% a 90% dos
casos). A Hepatite B e C estão relacionadas com metade dos episódios de
transplante, ocasionando um custo de R$ 72.348,25 por procedimento. De 2001 a
2011 foram realizados no Brasil 9.628 transplantes de fígado, o que poderia ser em
parte evitado se houvesse maior conscientização por parte da população. Para tanto,
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passamos à análise das informações de prevenção e tratamento apresentados por
órgãos competentes como Anvisa e Ministério da Saúde.
Figura 11 - Distribuição percentual dos casos de Hepatite B segundo provável fonte/mecanismo
de infecção entre 2007 e 2013

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.

4 A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA HEPATITE B

Segundo dados da World Health Organization de 2004, aproximadamente
1 milhão de pessoas morrem de doenças hepáticas vinculadas ao VHB,
correspondendo à décima principal causa de morte no mundo. Pensando nisso,
passamos a indicar as melhores maneiras de se prevenir e tratar a Hepatite B com
base na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais, órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Quanto ao asseio de
alimentos – especialmente frutas e verduras cruas –, somente consumir água tratada,
melhoria do saneamento básico, entre outros, somente previne para a não
contaminação da Hepatite do tipo A. Para a Hepatite B, é aconselhável o cuidado para
toda a população ao se relacionar sexualmente, utilizando preservativos; o não
compartilhamento de itens como escovas de dente, lâminas de barbear e alicates de
unha, que são de uso pessoal. Para os usuários de drogas, define-se que o utilização
de materiais descartáveis, por exemplo seringas, cachimbos e canudinhos, e o não
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partilhamento

desses.

Para

os

profissionais

da

saúde

é

recomendada

a

biossegurança, ou seja, a proteção por meio de equipamentos como luvas de
proteção.
Partimos do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Tratamento
da Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções publicado em 2011 pelo Ministério da
Saúde, em que é afirmado que o principal objetivo do tratamento de Hepatite B é a
redução da doença e suas possíveis consequências, por exemplo a cirrose,
hepatocarcinoma e o óbito. Além desses, outros desfechos são substitutivos ou
intermediários, ―[...] tais como o nível de HBV-DNA, de enzimas hepáticas e
marcadores sorológicos, estão validados e têm sido utilizados como parâmetros para
inferir a probabilidade de benefícios da terapêutica a longo prazo [...]‖ (p. 33). Nesse
sentido, visa-se o tratamento para tornar negativos os marcadores da doença no
sangue, o que reduz a probabilidade de remissão clínica.
Para a então prevenção da doença, aconselha-se primeiramente a vacina
produzida com técnicas de engenharia genética. Seu esquema vacinal é dividido em
três doses intramusculares – 0, 1 e 6 meses –, com doses de anti-HBs iguais ou
maiores de 10 UI/L. A faixa etária preconizada para vacinação é de 0 a 49 anos, pois
não possui um grupo único de vulnerabilidade, e sua aplicação é praticamente
desprovida de efeitos colaterais, atingindo altos níveis de eficiência.
Além da vacinação, que confere uma imunidade de até 95%, outra forma
de prevenção se dá pelo conhecimento das formas de transmissão e pela manutenção
de hábitos saudáveis, objetivando romper com o ciclo de propagação do VHB,
segundo a Anvisa. Uma rotina de higiene básica, como lavar as mãos após a
utilização do banheiro,
Em caso de falta de prevenção e infecção do VHB, os principais sintomas a
serem observados segundo a Anvisa são:
[...] mal-estar, cefaléia (dor de cabeça), febre baixa, anorexia (falta de
apetite), astenia (cansaço), fadiga, artralgia (dor nas articulações),
náuseas, vômitos, prurido (co-ceira), desconforto abdominal na região
do fígado e aversão a alguns alimentos e cigarro. A icterícia
geralmente inicia-se quando a febre desaparece e pode ser precedida
por colúria (urina escura) e hipocolia fecal (descoloração das fezes).
A Hepatomegalia (aumento do fígado) ou a hepatoesplenomegalia
(aumento do fígado e do baço) também pode se apresentar como
sintoma.

Quando infectado pela Hepatite B – como também quando coinfectado
deste com o vírus Delta, o HIV e o VHC –, as opções farmacológicas para tratamento
são interferon-alfa, lamivudina, peg-interferon-alfa 2a e 2b, adefovir, entecavir,
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telbivudina e tenofovir. Os critérios para iniciação do tratamento de indivíduos não
cirróticos é a alteração de níveis de aminotransferases, independentemente de outros
critérios; ou biópsias que apresentem atividade inflamatória e fibrose ≥ A2 e/ou ≥ F2,
independentemente das aminotransferases. Com base no Protocolo do Ministério da
Saúde ―os pacientes deverão ser monitorados com leucograma e plaquetas,
principalmente nas fases iniciais do tratamento‖ (2011, p. 40).
Em 11 de julho 2011, o ofício circular número 76 do Ministério da Saúde
definiu a implantação de testes rápidos de Hepatite B e C nas capitais brasileiras em
que já fossem utilizados testes rápidos de HIV – para o tipo B foram utilizados um total
de 7.500 testes VIKIA - HBsAg da empreda BioMérieux Brasil S/A. Segundo dados do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, em 2011 foram distribuídos 15.000
testes rápidos, em 2012 a quantidade aumentou para 795.200, passando para
230.800 nos meses de janeiro a maio de 2013. Esse beneficiamento foi respaldado
pelo programa de pesquisa Padronização e Validação de Procedimentos diagnósticos
envolvendo

testes

rápidos

para

rastreamento

das

Hepatites

B

e

C,

da

LAHEP/FIOCRUZ. A forma de disposição e utilização ficou a cargo dos Programas
Estaduais de Hepatites, aconselhando que concomitantemente fosse realizada uma
campanha de vacinação e prevenção.
O tratamento varia de acordo com cada caso, como se há ou não
coinfecção ou se há ou não gestação. Para a forma aguda da Hepatite B não há
tratamento específico, apenas medidas paliativas para seus sintomas e a
recomendação de repouso. Como a doença atinge o fígado, recomenda-se uma
alimentação com pouca gordura e com muitos carboidratos, podendo o indivíduo optar
por itens que mais lhe agradem. A proibição é relacionada à ingestão de álcool,
podendo ser suspensa de seis meses a um ano, dependendo do caso. Outra restrição
se dá no uso de medicamentos, pois podem causar um dano hepático ainda maior, por
isso se deve seguir indicações médicas. Todo o tratamento está disponível no Sistema
Único de Saúde, o que abrange a totalidade da população brasileira e mostra a
preocupação com a problemática das Hepatites virais em nosso país.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando os dados nacionais e municipais relacionados à Hepatite B,
observamos que na cidade de Curitiba a ocorrência da doença não se apresenta de
maneira anormal, ou seja, em ambos a maioria dos casos acontece entre pessoas
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adultas – de 20 a 49 anos –, sendo a maioria homens. A transmissão vertical (mãefilho) vem caindo nos últimos anos devido ao acompanhamento pré-natal. Além disso,
a principal forma de transmissão acontece pelo contato sexual, havendo um aumento
de episódios notificados nos últimos anos.
Sendo assim, por Curitiba não se destacar como um caso específico,
passível de um estudo mais aprofundado ou de direcionamentos atípicos, acreditamos
que a capital do Paraná deve seguir as mesmas orientações do Ministério da Saúde e
Agência Nacional de Vigilância Sanitária na prevenção e tratamento dos indivíduos
infectados.
No entanto, não podemos deixar de destacar a importância da ampliação
das políticas públicas relacionadas à prevenção da Hepatite B. A partir da Nota
Técnica Conjunta nº. 02/2013 da Coordenação Geral do Programa Nacional de
Imunizações/DEVEP e Coordenação Geral de Direitos Humanos Riscos e
Vulnerabilidade/DST-AIDS/SVS/MS, desde 1989 ocorre no Brasil ações de vacinação,
iniciando na Amazônia Ocidental e passando ao longo dos anos para o Paraná,
Espírito Santo, Santa Catarina e Distrito Federal (1992), o que ampliou cada vez mais
sua contemplação, seja na faixa etária ou nos grupos considerados de risco.
Entretanto, a quantidade de episódios vem continuamente crescendo, o que nos leva a
refletir sobre a real eficiência e se não devemos repensar a maneira de apreender um
número maior de pessoas, no intuito de minimizar os casos e os custos posteriores
com o tratamento e transplante.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo demonstrar a importância da auditoria em fisioterapia,
para comprovar sua aplicabilidade e capacidade de fornecer dados concretos que
permitam a mudança do rumo tanto administrativos como gerencial, para um padrão
melhor de qualidade nos serviços de saúde e também destacar a importância do
profissional fisioterapeuta atuando como auditor, área esta que está se abrindo para
estes profissionais. Logo, neste universo a auditoria adquiriu características peculiares
das profissões que às aplicam, pois para atuar como auditor é regra básica e
exigência legal ter a habilitação técnica para a mesma, ou seja, para realizar auditoria
em medicina é preciso ser médico, para realizar auditoria em odontologia é necessário
ser odontólogo, a realização em enfermagem só pode ser realizada por enfermeiros, e
obviamente para a realização de auditoria em Fisioterapia, é necessário ser
fisioterapeuta. A auditoria fisioterapêutica clínica é um processo cíclico, envolvendo a
identificação de um tópico, estabelecimento de padrões, comparando a prática com os
padrões, implementando mudanças e monitorizando o efeito dessas mudanças. A sua
finalidade é melhorar a qualidade da prestação de cuidados de saúde.
Palavras-chave: Auditoria. Fisioterapia. Saúde. Qualidade.
1 INTRODUÇÃO

No Brasil o maior contingente de atendimento à saúde da população é feito
pelo sistema único de saúde (SUS), que é público. Existe o sistema particular de
atendimento baseado em ―planos de saúde‖ ou convênios, e ainda existem serviços
diferenciados, de caráter 100% particular, que não se enquadram nem nos convênios
nem no SUS. Se observarmos pelo aspecto da busca pela qualidade, apesar dos
serviços prestados por convênios contemplarem por volta de 30% do total de usuários
dos serviços de saúde, é nele que observamos a maior exigência de qualidade por
parte do usuário.
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Com a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em
novembro de 1999, as empresas de convênios são as que mais se obrigam a aplicar
ferramentas de gestão da qualidade. No âmbito do SUS, também existe a
preocupação governamental de promover melhorias contínuas dos procedimentos
adotados. E a mobilização para tais melhorias adquiriu uma magnitude expressiva que
culminou com o Sistema Nacional de Auditoria (SNA).
A auditoria clínica é uma análise crítica e sistemática da qualidade de
cuidados de saúde incluindo diagnóstico e procedimentos de tratamento, associado ao
uso de recursos e resultados e qualidade de vida do usuário (Departamento de Saúde,
UK, 1989). A primeira etapa do ciclo de auditoria estará concretizada com o
estabelecimento de Padrões de Prática, onde estes documentos de auditoria vão
permitir completar a segunda etapa que será a de comparar a prática clínica com os
padrões. Assim será possível identificar as razões subjacentes para não alcançar os
padrões, e para implementar quaisquer mudanças necessárias.
Os diferentes instrumentos foram concebidos para medir a ―performance‖
de diferentes formas, dependendo da fonte de informação que irá indicar se os
padrões e seus critérios foram cumpridos. Os quatro instrumentos de medida em
conjunto, permitirão levar a acabo uma auditoria abrangente dos padrões de prática.
Não é necessário usar todos os instrumentos de auditoria ao mesmo tempo, podendo
a auditoria ser feita por etapas. Os quatro instrumentos de auditoria são:
1 A auditoria do processo clínico em Fisioterapia a partir dos Padrões
de Prática relacionados com o usuário;
2 Auditoria dos Padrões relacionados com o DPC e ALV
(Desenvolvimento Profissional Contínuo e Aprendizagem ao Longo
da Vida);
3 Revisão por pares de acordo com os Padrões de Prática;
4 Questionário de Audição ao Usuário. (Trabalho elaborado pela
Associação Portuguesa de Fisioterapeutas – Instrumentos de
Auditoria aos Padrões de Prática, 2005, p. 6).

O objetivo deste trabalho é demonstrar que atualmente a atuação do
profissional fisioterapeuta não está restrita somente a clínicas de fisioterapia, a
hospitais ou em empresas com atendimento direto a pacientes, visando à prevenção
e/ou a reabilitação de doenças ortopédicas, reumatológicas, neurológicas, pulmonares
etc.
O fisioterapeuta está a cada dia ganhando novos espaços dentro dos
estabelecimentos de saúde, onde está atuando em diferentes áreas, e uma delas é a
auditoria que o fisioterapeuta auditor realizará o controle de contas relativas a
procedimentos fisioterapêuticos, onde lançará mão do artifício da utilização do parecer
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ADHOC (de especialista) nesta matéria, para corroborar o resultado de seu trabalho.
Pois é exatamente isto que uma auditoria moderna prevê, a interdisciplinaridade e a
multiprofissionalidade, ou seja, mesmo com a existência de um cunho específico na
auditoria, ela deverá ser técnica suficiente para que o seu documento final possa
utilizar a contribuição de outros profissionais. Demonstrará ainda, as etapas para que
esta auditoria ocorra. Este trabalho foi elaborado por pesquisa bibliográfica e em sites
sobre o assunto, devido à escassez de fonte bibliográfica para a sua elaboração.
2 AUDITORIA

2.1 AUDITORIA EM SAÚDE
A auditoria é um exame sistemático e cuidadoso das atividades
desenvolvidas em uma organização cujo objetivo é verificar se estas estão de acordo
com as disposições planejadas previamente, se estão adequadas e se foram
implementadas com eficácia.
Para que o setor da saúde, principalmente os planos de saúde, tenha a
manutenção da qualidade no atendimento aos usuários, a Auditoria nestes setores,
cada dia vem se aprimorado e se intensificando.
O conceito genérico de Auditoria, segundo Sá (1980) é a técnica de
avaliação independente e de assessoramento da administração, voltada para o exame
e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controle, bem como a
qualidade do desempenho das áreas em relação às atribuições e aos planos, metas,
objetivos e políticas definidas para as mesmas, de acordo com o Instituto dos
Auditores Internos do Brasil e, o conceito de Auditor, ainda segundo Sá (1980) é
derivado do reinado de Eduardo I na Inglaterra, para designar aquele que realizava o
exame de contas públicas e cujo testemunho poderia levar à punição dos possíveis
infratores.
Por isso ainda existe equívoco por algumas áreas profissionais, que
auditoria só possa ser realizada por profissionais formados em contabilidade. É óbvio
que quando, eventualmente, o fisioterapeuta auditor necessitar realizar o controle de
contas relativas a procedimentos fisioterapêuticos, ele lançará mão do artifício da
utilização do parecer ADHOC (de especialista) nesta matéria, para corroborar o
resultado de seu trabalho. Pois é exatamente isto que uma auditoria moderna prevê, a
interdisciplinaridade e a multiprofissionalidade, ou seja, mesmo com a existência de
um cunho específico na auditoria, ela deverá ser técnica suficiente para que o seu
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documento final, concretizado em Relatório de Consultoria, possa utilizar a
contribuição de outros profissionais.
Podemos observar que todas as profissões desta área estão pautando
seus procedimentos sobre as evidências científicas encontradas em suas respectivas
atividades de pesquisa. A conseqüência direta desta situação é o crescimento também
da aplicação de medidas que tem como objetivo permitir um controle qualitativo das
ações em saúde. Sendo assim, em grandes e pequenas instituições de saúde do
Brasil e do mundo, é notória a preocupação dos gestores com certificações de
qualidade e ajustamento técnico, com vistas à permanência em um mercado mais
exigente.
Assim, este contexto apresenta a Auditoria em Saúde como uma
ferramenta muito utilizada na gestão da qualidade. A auditoria, por sua aplicabilidade e
capacidade de fornecer dados concretos que permitam a mudança do rumo
administrativo/gerencial para um padrão melhor de qualidade, é largamente utilizada
por diversas instituições prestadoras de serviços/produtos, incluindo a saúde.
A atuação como Fisioterapeuta Auditor, principalmente em relação às
atividades das empresas de ―planos de saúde‖ foi potencializada a partir de 2008,
quando a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou a Resolução
Normativa nº. 167, que ampliou as coberturas para os beneficiários de planos de
saúde que passaram a ser cobertos por atendimentos como Terapia Ocupacional,
Fonoaudiologia, Nutrição, Psicoterapia e Fisioterapia. E antes mesmo disso, a função
de auditor para o fisioterapeuta já era referenciada pela Lei 6316 de 17 de dezembro
de 1975 que descreve que a formação do fisioterapeuta tem por objetivo dotar o
profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício de competências como:
respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional, além de assessorar,
prestar consultorias e auditorias no âmbito de sua competência profissional, assim
como pela Resolução 259 de 18 de dezembro de 2003 do COFFITO.
O mercado para o Fisioterapeuta Auditor é específico, mas ao mesmo
tempo em que o fisioterapeuta que queira atuar com auditoria necessite de
conhecimento deste universo e contato com as ferramentas e instrumentos
específicos, um fisioterapeuta que esteja trabalhando de acordo com o que prevê as
resoluções do COFFITO já está habilitado a promover ações de auditoria. Esta
situação é semelhante à atuação em perícias fisioterapêuticas, onde um fisioterapeuta
que possui resultados satisfatórios em sua atuação profissional possui condições
técnicas para exercer com destreza a atividade de perito, e da mesma forma, fica
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faltando somente ao mesmo à especificidade das ferramentas e instrumentos desta
área. Por esta razão, a quantidade de fisioterapeutas peritos que ingressam no
mercado de auditoria é significativa e vem apresentando crescimento exponencial.
Podemos ter como resumo das possibilidades de atuação do fisioterapeuta
auditor:
a) Prestando serviços às operadoras das diversas classificações de
―Planos de Saúde‖ (de acordo com a ANS), na realização de auditoria a
procedimentos técnicos e a contas fisioterapêuticas;
b) Na realização de auditoria a serviços de Fisioterapia existentes em
Empresas, Hospitais, Clínicas Multiprofissionais e de Fisioterapia;
c) Na realização de auditoria em serviços próprios de Fisioterapia;
d) Na realização de auditoria determinada em conseqüência da atuação
em fisioterapia do trabalho, na realização de auditoria vinculada a
Programas de Saúde Ocupacional e Ergonomia;
e) Na realização de auditoria determinada em conseqüência da atuação
em Fisioterapia Forense;
f) Na realização de auditorias em serviços públicos de Fisioterapia
vinculados ao Sistema Nacional de Auditoria (SUS), como contratado ou
concursado.

Podemos, ainda, fornecer conteúdo e ferramentas que possibilitem ao
fisioterapeuta exercer a função referenciada pela Lei 6316 de 17 de dezembro de
1975 e pela Resolução 259 de 18 de dezembro de 2003 do COFFITO, de auditor,
caracterizando atividade profissional própria para:
a) Garantir que os contratantes tenham aferida a qualidade da assistência
fisioterapêutica prestada, e o respeito às normas técnicas, éticas e
administrativas previamente estabelecidas, possibilitando proteção legal a
eventuais litígios futuros e beneficiando sua imagem perante seus clientes;
b) Implantar medidas corretivas, revisão de normas ou ainda elaboração
de instruções que permitam o contínuo aperfeiçoamento do sistema
utilitário de serviços fisioterapêuticos aos contratantes;
c) Verificar a adequação, legalidade, legitimidade, economicidade,
eficiência, eficácia e resolutividade dos serviços de fisioterapia Hospitalar,
de Clínicas e de ambulatório para: Operadoras de Planos de Saúde,
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Convênios Próprios e a Serviços Próprios (auditoria interna), aferindo a
preservação dos padrões de qualidade exigidos na esfera técnica;
d) Permitir que os contratantes se adequassem aos parâmetros da OMS –
Organização Mundial de Saúde, em relação à utilização da CIF/2003 –
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde;
e) Permitir que os concluintes adquirissem condições de atuar em esferas
do Serviço Nacional de Auditoria.
A auditoria em fisioterapia caracteriza-se, então, como mais um campo
promissor de atuação para o profissional Fisioterapeuta. É possuidora de uma
característica marcante, que é permitir que o profissional possa atuar nesta área sem
necessariamente deixar de executar suas demais atividades fisioterapêutica.
Semelhante às atividades em fisioterapia forense, esta forma de trabalho apresenta
uma longevidade atraente por se tratar de uma atividade que exige mais do intelecto
que do físico do profissional. Isto permite que a experiência agregada melhore a
qualidade do resultado do trabalho do Fisioterapeuta Auditor.

2.2 INSTRUMENTOS DE AUDITORIA

2.2.1 A Auditoria do Processo Clínico em Fisioterapia a Partir dos Padrões
Relacionados com o Usuário

Este instrumento mede padrões e critérios pelos qual o processo clínico
em fisioterapia evidencia conformidade com o plano de intervenção que foi
formulado. O plano deve conter como documentos: calendarização da
implementação e/ou das avaliações intercalares, objetivos, medidas de
avaliação de resultados e a identificação de quem vai executar o plano.
Uma auditoria do conjunto do processo clínico em fisioterapia do usuário
foi concebida com a finalidade de assegurar a continuidade de cuidados e
corresponder aos requisitos legais, assim como os registros no processo
clínico em fisioterapia devem ser pertinentes e corresponder à prática
clínica.
A auditoria do processo clínico de fisioterapia deve seguir algumas etapas
e só deverá ser utilizado para analisar processos clínicos após alta:
a) A seleção de uma amostra aleatória dos processos e obtenção dos
processos dos usuários deve ser realizada;
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b) O preenchimento do documento de obtenção de dados que acompanha
esta seção foi concebido para avaliar se os padrões de prática clínica
foram alcançados;
c) Para proteger a confidencialidade do usuário, os dados lançados em
sistemas informatizados não devem incluir identificadores deste. Se for
necessário usar um identificador para cruzar referências dos usuários deve
utilizar-se um código ou indicação numérica;
d) A interpretação dos resultados está muito dependente de circunstâncias
locais. É essencial que as razões para não alcançar os padrões sejam
compreendidas e os planos sejam feitos com o acordo de todos os
envolvidos

na

auditoria

antes

que

quaisquer

mudanças

sejam

implementadas. O processo de mudança é mais efetivo se os envolvidos
fizerem parte do processo, mais do que lhes ser imposto;
e) Outra etapa é a re-auditoria que é uma parte muito negligenciada do
processo de auditoria, porém sendo muito importante. É somente através
de uma abordagem sistemática e regular de auditoria e re-auditoria que as
melhorias podem ser medidas. Recomenda-se que a auditoria seja
repetida pelo menos anualmente.

2.2.2 Auditoria dos Padrões Relacionados com o Desenvolvimento Profissional
Contínuo (DPC) e Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV)

Este instrumento audita o processo de Desenvolvimento Profissional
Contínuo e de Aprendizagem ao Longo da Vida. Para muitos fisioterapeutas o
percurso é registrado em um portfolio, que é um documento privado e pessoal, e
deverá ser usado e organizado da forma que melhor se adeque ao indivíduo. A partir
do portfolio pode ser extraída evidência de uma determinada atividade. Outros termos
tais como diário, registro de aprendizagem ou Plano de Desenvolvimento Profissional
são intermutáveis e podem igualmente aplicar-se. Todos providenciam meios fatuais
através dos quais as melhoras na prática podem ser demonstradas a outros, como
resultado da aprendizagem.
O instrumento de auditoria deve ser usado pelo menos a cada seis meses
para monitorizar o processo de DPC e ALV, onde deve ser preenchido um formulário
para cada fisioterapeuta.
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O DPC e ALV deve seguir padrões que o fisioterapeuta avalia as suas
necessidades de aprendizagem levando em consideração as suas necessidades de
desenvolvimento relacionadas com a melhoria da atual prática clínica, o feedback de
dados da avaliação de desempenho, as inovações na prática clínica, bem como as
necessidades da organização. Ele ainda planeia o seu desenvolvimento profissional
contínuo e aprendizagem ao longo da vida, programa o plano de DPC e ALV e avalia
os benefícios do seu DPC e ALV, visando as suas aspirações na carreira profissional.

2.2.3 Revisão por Pares de Acordo com os Padrões de Prática

Este método permite que as capacidades de raciocínio clínico de um
Fisioterapeuta sejam avaliadas por um par. Isto não deve ser confundido com outras
formas de avaliação profissional, não significa um juízo sobre a competência individual
para o seu trabalho nem um método de supervisão clínica ou avaliação. A revisão por
pares dá uma oportunidade de avaliar o raciocínio clínico subjacente ao conteúdo da
documentação sobre o episódio de cuidados do usuário, tendo em vista a adequação
das decisões clínicas feitas em cada etapa deste episódio.
A revisão por pares deverá ser abordada com compromisso, integridade e
confiança. Pode ser uma excelente oportunidade de aprendizagem para ambas as
partes envolvidas, salientando o raciocínio clínico, julgamento profissional e
capacidades reflexivas. Embora isto possa ser o caso para a maioria dos profissionais,
poderá surgir uma situação de conflito quando as pobres capacidades de raciocínio
clínico coloquem em risco a segurança do usuário. Nestas circunstâncias
excepcionais, os fisioterapeutas deverão procurar aconselhamento junto da sua
associação profissional. De uma forma mais positiva, para a maioria dos
fisioterapeutas, a evidência da participação num processo de revisão por pares (um
par ou fisioterapeuta) deverá ser usada como uma parte da demonstração individual
do seu desenvolvimento profissional contínuo e registrado no seu portfolio de DPC.
Os seguintes passos devem dar orientação de como realizar uma revisão
por pares, que são:
a) Selecionar um par: que é importante que seja feita pelo próprio individuo
para que ele obtenha o máximo benefício da revisão por pares. Este é o
fator que distingue a revisão por pares da supervisão clínica e avaliação.
Os seguintes critérios servem como guia para identificar um par adequado:
O

par

deve

ser

semelhante

em

termos de

grau,

qualificação,

139

conhecimento, competências ou qualquer combinação destes (alguns
Fisioterapeutas podem ter preferência por um par com grau mais elevado,
mas isso é a sua escolha individual), o par selecionado deverá ter uma
complexidade de casos semelhantes, podem não ser da mesma área
clínica, o par deve trabalhar num tipo de prática clínica ou situação
semelhante para que haja respeito mútuo e uma confortável relação
profissional;
b) Encontrar uma data e hora adequada, pois o processo de revisão
demorará cerca de duas horas;
c) Seleção dos processos clínicos, em fisioterapia, dos usuários: feita pelo
par que seleciona de forma aleatória um conjunto de processos clínicos, a
partir de uma amostra dos últimos usuários que o fisioterapeuta tenha
tratado. O processo de seleção é dependente das circunstâncias locais e
da

responsabilidade

do

fisioterapeuta

e

do

par

organizar

tudo

adequadamente;
d) Revisão dos processos clínicos de fisioterapia: Os registros são revistos
pelo par para se familiarizar com o episódio de cuidados do usuário. Nesta
etapa, o fisioterapeuta que é o objeto do processo de revisão pode desejar,
ele próprio, voltar a familiarizar-se com o conteúdo detalhado dos
processos;
e) Discussão do episódio de cuidados: deverá centrar-se na avaliação das
capacidades de raciocínio clínico ao longo do episódio de cuidados. As
sete questões seguintes estão diretamente relacionadas com os padrões e
devem ser formuladas para estruturar a discussão: Que fontes de
informação consideram que o ajudaram no processo de recolha de dados?
Como é que alcançou um diagnóstico clínico, ou identificou os principais
problemas do usuário? Como é que decidiu qual o instrumento de medida
de avaliação de resultados? Como é que selecionou as técnicas de
intervenção para corresponder às necessidades específicas do usuário?
Até que ponto correspondeu às expectativas do usuário? Foi avaliada
cada etapa do episódio de cuidados?

Foi necessário comunicar com

outros profissionais? Se sim, isso levantou algum problema especial?;
f) Questões levantadas pela discussão: Quaisquer pontos levantados
durante a discussão, que ambos, par e fisioterapeuta considerem ser
importante, devem ser documentados no documento de revisão. O par tem
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a responsabilidade de refletir somente sobre aquilo que foi acordado entre
os dois indivíduos, na sessão de revisão. O documento de revisão deverá
ser

mantido

no

portfolio

do

fisioterapeuta,

como

evidência

da

aprendizagem;
g) Identificar áreas para educação e desenvolvimento: o par tem a
responsabilidade de identificar áreas potenciais para futura educação e
desenvolvimento, em concordância com o fisioterapeuta. Ambas as partes
podem então formular um plano de ação calendarizado;
h) Data para nova revisão: marca-se uma data para voltar a rever. É
importante que o processo seja regular e levado a cabo pelo menos
anualmente.

2.2.4 Questionário de Audição ao Usuário

Este instrumento mede os padrões e critérios em que o usuário está mais
bem colocado para julgar a conformidade da auditoria, pois é crescente o
envolvimento dos usuários com os profissionais de saúde na partilha de tomada de
decisões sobre os cuidados, assim como a monitorização da qualidade desses
cuidados. Ao desenvolver a componente de audição do usuário, nestes instrumentos
de auditoria, reconhece-se que apenas os usuários podem julgar aquilo que é
qualidade de cuidados. De forma semelhante, os padrões e critérios que foram
concebidos para medir elementos de prática clínica, tais como uma comunicação
efetiva, ser educado e respeitar a dignidade dos usuários, não pode facilmente ser
medido utilizando comprovação documental. Para avaliar estes padrões foi concebido
o Questionário de Audição ao usuário.
A Fisioterapia não pode ser considerada de elevada qualidade a não ser
que seja eficaz, eficiente, e aceita pelo usuário. O questionário de audição proporciona
os meios para medir os padrões e critérios que os outros instrumentos de auditoria
anteriores não podem medir, uma vez que os usuários são os que melhor podem
avaliar.

2.2.5 Modelo de Questionário de Audição ao Usuário

Caro/a: Nome do Usuário
Frequentou recentemente os nossos serviços, para receber cuidados de fisioterapia?
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Queremos prestar os melhores cuidados e por isso estamos interessados em saber a
sua opinião. As suas respostas a este questionário irão contribuir para ajudar a
melhorar os cuidados de fisioterapia.
Não existem respostas certas ou erradas, cabe-lhe a si decidir sobre a qualidade da
sua experiência.
Esta informação é confidencial, impedindo a sua identificação por qualquer elemento
do serviço onde fez fisioterapia.
Por favor, dê-nos um pouco do seu tempo e preencha este questionário. Coloque uma
cruz no quadrado adequado e faça os comentários que entender necessários, nos
espaços reservados para o efeito.
O questionário é anônimo, coloque-o dentro da urna disponibilizada para o efeito.
Obrigada pela sua colaboração!

Questionário de audição ao usuário, Adaptado por Mª Graça Barros, António Lopes e
José Pascoalinho Pereira, ESSA – 2002 (Versão retificada em 2004).

2.3 ALVARÁ SANITÁRIO PARA CONSULTÓRIO COM PROCEDIMENTOS

Para a abertura de Consultório individual para profissionais de nível
superior (pessoa física) da área da saúde onde são realizados procedimentos
invasivos ou de maior complexidade tais como: Consultório Médico, de Enfermagem e
Fisioterapia com procedimentos invasivos ou de maior complexidade (aplicação de
injetáveis, acupuntura, curativos, utilização de equipamentos eletromédicos de
fisioterapia, fisioterapia respiratória, entre outras), é necessário seguir os seguintes
critérios:

A) O Que Devo Fazer Antes de Iniciar as Atividades?
Quando já tiver escolhido o prédio, o interessado deve:
a) Verificar se a sala atende as condições referentes ao espaço físico
(RDC n.º 50/02/ANVISA);
b) Verificar se o prédio possui Carta de Habitação (Secretaria Municipal de
Obras e Viação - SMOV), adequada para a finalidade pretendida;
c) Solicitar Alvará da Saúde.

B) Passos Para Solicitar o Alvará da Saúde
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Primeiro Passo: Reunir os seguintes materiais (itens A, B, C, D):
a) Cópia dos seguintes documentos,
- Carteira profissional (emitida pelo conselho de classe);
- CPF se não constar na carteira profissional,
- Cópia da Carta de Habitação (Secretaria Municipal de Obras e Viação SMOV), ) adequada para a finalidade pretendida;
- Planta baixa do estabelecimento, com cortes longitudinal e transversal,
para apreciação;
- Comprovante de limpeza dos reservatórios de água emitido por empresa
licenciada;
- Comprovante de quitação do ISSQN;
- Comprovante de recolhimento e tratamento dos resíduos (empresa
licenciada pela FEPAM/SMAM);
b) Preencher os documentos,
- Requerimento padronizado disponível no Protocolo Central (Avenida Sete
de Setembro 1123, telefone 3227 5288). Neste formulário é muito
importante preencher todos os campos, inclusive telefone, nome para
contato, horário de funcionamento do estabelecimento e e-mail;
- Termo de responsabilidade técnica devidamente assinado;
c) Elaborar as seguintes listagens,
- Listagem das atividades a serem desenvolvidas no estabelecimento;
- Listagem dos profissionais (nome, função, horário trab., registro em
Conselho);
- Listagem dos equipamentos eletromédicos. (Anexar comprovante de
registro no Ministério da Saúde)
d) Descrever os procedimentos e rotinas,
- Descrição dos procedimentos adotados no controle de infecções
/transmissão de doenças (higienização do ambiente e superfícies, limpeza,
desinfecção e esterilização de materiais antissépticos, EPIs); Manual de
Biossegurança CGVS/SMS/2003;
- A rotina de limpeza dos equipamentos do sistema de climatização de ar;
- Descrição do espaço físico, com destaque para dimensões de aberturas
e acabamento de pisos, paredes e tetos. Localização e descrição de
pontos de água, bacias de higienização e limpeza;
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- Descrição das condições de ventilação mecânica e/ou natural dos
ambientes;
Segundo Passo: Dar entrada com a documentação no protocolo central e
guardar o cartão recebido. Atenção: o número que consta no cartão servirá de acesso
ao sistema da Prefeitura para qualquer informação acerca do andamento do processo.
Terceiro Passo: De posse do protocolo do pedido de alvará da saúde,
retirar o alvará da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio - SMIC e deixar
exposto no estabelecimento (nunca deixar fora do mesmo, não importa o motivo. Se
necessitar faça cópia autenticada).
Quarto Passo: Se a documentação estiver OK, o estabelecimento deve
aguardar a vistoria!
A vistoria é realizada por fiscais da vigilância sanitária municipal
devidamente identificado com crachás especiais, sem comunicação prévia e sem
custo. Todos os funcionários do estabelecimento devem ser informados desta rotina
para que não ocorram problemas no acesso dos fiscais ou com a ação de "falsos
fiscais" que agem em nome da vigilância sanitária.

C) O Que é Verificado na Vistoria?
Os fiscais verificarão a adequação do estabelecimento à legislação
vigente:
a) Lei Federal 6437/77, Configura infrações à legislação sanitária federal,
estabelece as sanções respectivas;
b) Regulamento aprovado pelo Decreto 23.430/74, decreto sanitário
estadual;
c) Decreto 36.934/96, conferência da validade de medicamentos e
produtos;
d) RDC 50/02 ANVISA, dispõe sobre a elaboração de projetos físicos para
estabelecimentos assistenciais de saúde;
e) Lei Complementar. 420/98, dispõe sobre a proteção e combate a
incêndio;
f) Lei 9.294/96, proíbe o uso de fumo em recintos fechados;
g) Portaria 3523/98 MS/GM, dispõe sobre a qualidade do ar;
h) Lei Complementar 395/97, código municipal de saúde;
i) Portaria 04/86 da DIMED, proíbe o reprocessamento de materiais de uso
único;
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j) CONAMA 283/01, Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos
resíduos dos serviços de saúde;
k) Portaria 344/98 (MS), Regulamento Técnico sobre substâncias e
medicamentos sujeitos a controle especial;
l) Manual de Biossegurança CGVS/SMS/2003;
m) Entre outros.

D) Resumo dos Itens que Serão Avaliados
1. Responsabilidade Técnica pela área médica;
2. Dimensionamento e a ventilação dos ambientes;
3. Pisos, paredes e teto (lisos, laváveis, íntegros);
4. Lavatórios dotados com torneiras com fechamento sem contato direto
das mãos, sabão e toalha descartáveis, facilmente acessíveis;
5. Conservação do prédio, dimensões, instalação elétrica, hidráulica, dos
móveis e demais equipamentos;
6. Presença de águas paradas;
7. Sanitários com papel higiênico, sabão e toalha descartável para
usuários;
8. Saída facilitada para situações de emergências ou para pacientes com
dificuldades locomotoras (crônicas ou momentâneas);
9. Laudo de manutenção e limpeza dos aparelhos condicionadores de ar e
tubulações;
10. Laudo de desinfecção do reservatório de água por firma licenciada;
11. Laudo de desinsetização/desratização/descupinização;
12. Rotina de higienização ambiental e de superfícies;
13. Rotinas de controle de infecções escritas e de conhecimento da
equipe;
14. Local específico para o processamento dos materiais;
15. Processamento dos materiais críticos, semi-críticos e não críticos;
16. Teste biológico ou outro que comprove a eficácia do processo de
esterilização dos materiais assinados pelo RT;
17. Processamento das roupas;
18. Medidas de proteção aos trabalhadores: luvas para procedimentos,
máscara cirúrgica, aventais, óculos de barreira, entre outros;
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19. Reutilização de artigos descartáveis, abrir as embalagens na presença
dos usuários;
20. Reprocessamento de materiais proibidos;
21. Procedimentos internos em relação aos resíduos quanto à geração,
acondicionamento, segregação, fluxo e transporte;
22. Recolhimento e tratamento do lixo contaminado por empresa pública
ou licenciada;
23. Guarda dos produtos controlados;
24. Uso do fumo e assemelhados;
25. Vacinação contra Hepatite B todos os profissionais da equipe.

E) Qual o Procedimento Após a Vistoria?
Se o estabelecimento estiver adequado ao previsto na legislação vigente, o
alvará será liberado. Se não estiver adequado, serão emitidos documentos escritos
conforme cada situação. Neste caso o alvará será liberado após a completa
adequação do estabelecimento.

F) Como Faço Para Retirar o Alvará?
Após liberado pelo setor de fiscalização, o processo vai para o setor
administrativo (telefone 3289 2400), para digitação. Para retirá-lo, o interessado deve
comparecer na Avenida Padre Cacique, 372, 2º andar, munido de Carteira de
Identidade e Alvará da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio - SMIC do
estabelecimento.
IMPORTANTE:
a) Alvará não será enviado pelo correio;
b) Se o interessado não procurá-lo, passado algum tempo, o processo irá
para o arquivo central e o estabelecimento está sujeito a penalização por
estar sem o alvará;
c) A validade do alvará ficará estampada no próprio documento;
d) Alvará é concedido para o estabelecimento na situação que se
apresenta no momento da vistoria;
e) Qualquer modificação deve ser comunicada por escrito à Vigilância, que
julgará a necessidade de atualização ou não do mesmo.
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O Alvará deve ficar sempre no estabelecimento, à vista dos usuários e da
fiscalização.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Fisioterapia, como um procedimento de média complexidade, contribui
significativamente para os gastos públicos por meio da assistência ambulatorial, o que
justifica a implementação de sistemas de controle e avaliações mais específicos,
exercidos por um profissional desta categoria, pois este possui o conhecimento técnico
sobre os procedimentos prestados, que é necessário para melhor efetividade na
identificação e prevenção de possíveis fraudes, perdas, malversação dos recursos e,
sobretudo, garantir a qualidade da assistência prestada.
Na saúde, a auditoria tem sido executada por diversos profissionais,
evidenciando um caráter multiprofissional por envolver o conhecimento inerente a
cada serviço auditado e, portanto, requer a participação de todas as categorias da
saúde. No entanto, a auditoria, especificamente em Fisioterapia, vem enfrentando
desafios, pois o COFFITO atualmente ainda não dispõe de uma regulamentação que
atribua a esses profissionais o exercício de tal atividade, sendo, desta forma,
necessário recorrer a profissionais com outras formações que não detêm o
conhecimento técnico específico desta profissão.
Levando em consideração as características essenciais no exercício da auditoria de
saúde, tais como, a formação específica e a atualização dos conhecimentos
profissionais, o fisioterapeuta é conhecedor das mais diversas áreas de atuação e
técnicas empregadas em seu serviço e, portanto, é o mais capacitado para realizar de
forma mais específica, criteriosa e efetiva a auditoria de Fisioterapia. Logo, é
necessário que o COFFITO, junto aos setores de auditoria, tome conhecimento de tais
dados e tente viabilizar a participação do profissional fisioterapeuta nas equipes de
auditoria em saúde.
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RESUMO
Resíduos Sólidos são aqueles no estado físico sólido ou semisólido que resultam da
atividade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e
de varrição. A geração de tais resíduos, com toda a sua variedade, é frequente nos
centros urbanos, podendo atingir valores de até 1,3 kg/habitante/dia nas grandes
cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A disposição desses resíduos
apresenta-se diretamente envolvida com os problemas da saúde pública, do meio
ambiente e da questão social. Em caso de tratamento inadequado dos resíduos
gerados, é possível a decorrência de problemas de saúde pública e ambientais.
Transmissores de doenças, a exemplo de animais e insetos contaminados, ou ainda o
ar ou a água contaminados com produtos tóxicos, podem proliferar quando o lixo é
depositado a céu aberto em aterros sanitários. Problemas respiratórios, intestinais e
outros que são causados por ambientes poluídos ou através do contato com animais
contaminados podem levar à morte. Mesmo havendo políticas públicas e legislação
dispondo sobre as medidas a serem tomadas com os resíduos, ainda é comum
deparar-se com problemas relacionados à geração, segregação, coleta, disposição e
tratamento dos resíduos sólidos. O presente trabalho verifica o não cumprimento das
exigências legais e recomendações sanitárias quanto ao manejo de resíduos sólidos,
e levanta quais são as ações sanitárias cabíveis a esse respeito. Dessa forma, se
contribui para a percepção da importância de realizar o correto manejo de resíduos
desde a sua geração até a sua disposição final, conscientizando populares e gestores
para atingir melhorias neste contexto.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Vigilância Sanitária. Saúde Pública.
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1 INTRODUÇÃO
Resíduos Sólidos, segundo a Norma Brasileira (NBR 10.004), são aqueles
no estado físico sólido ou semisólido que resultam da atividade de origem industrial,
doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição (NBR 10004/04).
A composição dos resíduos sólidos domiciliares tem variado ao longo do
tempo, em virtude do desenvolvimento da sociedade e de seus hábitos, como por
exemplo a maior utilização de embalagens para produtos e alimentos, onde a
participação dos plásticos e dos papelões revestidos com plásticos tem aumentado,
substituindo vidro e latas metálicas (PARO, COSTA, COELHO, 2008). Pode ser
considerado o quadro 1 para ilustrar a composição de resíduos sólidos urbanos.
QUADRO 1 – COMPOSIÇÃO DO RESÍDUO SÓLIDO URBANO

Categoria de resíduo

Proporção (%)

Orgânicos

48

Metais ferrosos

3

Metais não-ferrosos

2

Papel

16

Papelão

6

Plásticos

12

Vidro

2

Outros

11

TOTAL

100

FONTE: PARO, COSTA, COELHO, 2008.

A geração de tais resíduos, com toda a sua variedade, é frequente nos
centros urbanos, podendo atingir valores de até 1,3 kg/habitante/dia nas grandes
cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A disposição desses resíduos
apresenta-se diretamente envolvida com os problemas da saúde pública, do meio
ambiente e da questão social (PARO, COSTA, COELHO, 2008).
Problemas de saúde pública e problemas ambientais decorrem do não
tratamento adequado do lixo gerado. Transmissores de doenças, a exemplo de
animais e insetos contaminados, ou ainda o ar ou a água poluídos, contaminados com
produtos tóxicos, podem proliferar quando o lixo é depositado a céu aberto em aterros
sanitários. Problemas respiratórios, intestinais e outros que são causados por
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ambientes poluídos ou através do contato com animais contaminados podem levar à
morte (MPGO, 2010).
Segundo Relis e Dominski (1990), o gerenciamento integrado do lixo
municipal é um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e
de planejamento que uma administração municipal, desenvolve (com base em critérios
sanitários, ambientais e econômicos), para coletar, segregar, tratar e dispor o lixo de
sua cidade. Isto inclui o sistema de coleta de transporte adequado e o tratamento dos
resíduos utilizado tecnologias compatíveis, a garantia do destino ambientalmente
correto e seguro para os resíduos, e o modelo de gerenciamento de resíduos
adequado à quantidade e qualidade dos resíduos gerados de acordo com a
população, sua dimensão e características socioeconômicas e culturais, grau de
urbanização e hábitos de consumo vigentes. A consciência de que todas as ações e
operações envolvidas no gerenciamento são interligadas e influenciam umas às outras
é essencial para o gerenciamento ideal do resíduo (por exemplo, uma coleta mal
planejada encarada o transporte; um transporte mal dimensionado gera prejuízos e
reclamações e prejudica o tratamento e a disposição final dos resíduos; tratamentos
mal dimensionados não atingem os objetivos propostos, e disposições inadequadas
causam sérios impactos ambientais). Portanto, as autoridades municipais são peças
fundamentais no gerenciamento integrado dos resíduos municipais. Elas não somente
têm a responsabilidade pela implementação / articulação de ações em relação aos
resíduos, mas também estabelecem os parâmetros para seu desenvolvimento. Seu
desafio maior, no entanto, é o de conscientizar cidadãos, técnicos e planejadores para
essa necessidade inadiável.
Os resíduos devem ser separados, coletados e tratados conforme
normativas cujos principais órgãos legisladores são o CONAMA (Conselho Nacional
do Meio Ambiente), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e no estado
do Paraná, o IAP (Instituto Ambiental do Paraná). No entanto, é notável que os
responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos nem sempre conseguem cumprir o
disposto nessas normativas, enfrentando múltiplas dificuldades. A maior parte dos
municípios brasileiros ainda não resolveu satisfatoriamente o problema do seu
gerenciamento. Mais de 50% dos municípios não cobram pelos serviços públicos de
limpeza urbana e, quando cobrados, estes valores são insuficientes para a cobertura
das despesas com a prestação dos serviços. Os modelos tradicionais de gestão
apresentam uma série de problemas e a gestão integrada ainda não foi incorporada
como prática em razão de sua demanda de capacitação técnica e recursos
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financeiros. As propostas alternativas têm sido timidamente implementadas e
frequentemente interrompidas, o que vem tornando difícil um avanço qualitativo. As
administrações municipais têm dificuldades técnicas e gerenciais para a realização da
coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos e para a cobrança adequada
dos munícipes pelos serviços prestados para financiar os altos custos da coleta
terceirizada e para minimizar os impactos ambientais de seu tratamento. Apesar de o
governo federal ter aumentado seu investimento em resíduos sólidos, estes continuam
muito inferiores às necessidades do setor. (JACOBI, BESEN, 2006).

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Por meio de busca de dados em literatura, periódicos científicos e
publicações oficiais, realizou-se levantamento a respeito do manejo de resíduos
sólidos nos municípios brasileiros, incluindo as exigências legais, os dados relativos à
sua coleta e destinação, e de quais ações sanitárias são cabíveis para a melhoria do
quadro encontrado com relação à segregação, coleta, transformação e destinação dos
diversos tipos de resíduos sólidos.

3 MANEJO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Os serviços de manejo dos resíduos sólidos compreendem a coleta, a
limpeza pública bem como a destinação final desses resíduos, e exercem um forte
impacto no orçamento das administrações municipais, podendo atingir 20,0% dos
gastos da municipalidade (IBGE, 2010).
O manejo inadequado dos resíduos sólidos municipais é importante fator
de risco para a saúde pública. Como os resíduos percorrem um longo caminho –
geração, descarte, coleta, tratamento e disposição final – e envolvem diversos atores,
há uma série de dificuldades, de modo que o tratamento meramente técnico tem
apresentado resultados pouco animadores. Outra dificuldade são os recursos
envolvidos, pois devido ao aumento considerável na produção per capita de resíduos e
à aglomeração urbana acelerada que vem se verificando em nossas cidades, são
necessários investimentos vultosos para a aquisição de equipamentos, treinamento,
capacitação, controle e custeio de todo o sistema de manejo de resíduos sólidos
(CATAPRETA, HELLER, 1999; MESQUITA JUNIOR, 2007).
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As atividades ligadas aos resíduos sólidos podem ser agrupadas em seis
elementos funcionais: geração, acondicionamento, coleta, estação de transferência ou
transbordo, processamento e recuperação, e disposição final.
Geração dos resíduos: A quantidade de resíduos produzida por uma
população é bastante variável e depende de uma série de fatores, como renda, época
do ano, modo de vida, movimento da população nos períodos de férias e fins de
semana e novos métodos de acondicionamento de mercadorias, com a tendência
mais recente de utilização de embalagens não retornáveis. A organização do
gerenciamento do processo de coleta deve estar preocupada em coletar a maior
quantidade gerada possível (CUNHA, CAIXETA FILHO, 2002).
Acondicionamento: A primeira etapa do processo de remoção dos resíduos
sólidos corresponde à atividade de acondicionamento do lixo. Podem ser utilizados
diversos tipos de vasilhames, como: vasilhas domiciliares, tambores, sacos plásticos,
sacos de papel, contêineres comuns, contêineres basculantes, entre outros. No Brasil,
percebe-se grande utilização de sacos plásticos. O lixo mal acondicionado significa
poluição ambiental e risco à segurança da população, pois pode levar ao
aparecimento de doenças. O lixo bem acondicionado facilita o processo de coleta
(CUNHA, CAIXETA FILHO, 2002).
A operação de coleta consiste na remoção dos resíduos dos locais onde
foram acondicionados aos locais de descarga, até o retorno ao ponto de partida. A
coleta normalmente pode ser classificada em dois tipos de sistemas: sistema especial
de coleta (resíduos contaminados) e sistema de coleta de resíduos não contaminados.
Nesse último, a coleta pode ser realizada de maneira convencional (resíduos são
encaminhados para o destino final) ou seletiva (resíduos recicláveis que são
encaminhados para locais de tratamento e/ou recuperação). Os tipos de veículos
coletores são os mais diversos. Os resíduos coletados poderão ser transportados para
estações de transferência ou transbordo, para locais de processamento e recuperação
(incineração ou usinas de triagem e compostagem) ou para seu destino final (aterros e
lixões) (CUNHA, CAIXETA FILHO, 2002).
Estação de transferência ou de transbordo: são locais onde os caminhões
coletores descarregam sua carga em veículos com carrocerias de maior capacidade
para que, posteriormente, sejam enviadas até o destino final. O objetivo dessas
estações é reduzir o tempo gasto no transporte e, consequentemente, os custos com o
deslocamento do caminhão coletor desde o ponto final do roteiro até o local de
disposição final do lixo (CUNHA, CAIXETA FILHO, 2002).
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Processamento e recuperação: Um dos métodos de processamento dos
resíduos sólidos urbanos é a incineração, cujas principais finalidades incluem: destruir
a patogenicidade ou periculosidade dos resíduos, reduzir significativamente a massa e
o volume dos resíduos para sua disposição final, e gerar energia elétrica. Existem
basicamente quatro tipos de processos de incineração de RSU em escala comercial:
combustão em grelha; combustão em câmaras múltiplas; combustão em leito
fluidizado; e combustão em corpo rotativo. Como vantagens da incineração, destacamse a redução significativa do volume dos dejetos municipais, a diminuição do potencial
tóxico dos dejetos e a possibilidade de utilização da energia liberada com a queima.
Destaca-se que os principais limitantes ou problemas derivados da incineração são os
custos de instalação e operação do sistema, a poluição atmosférica e a necessidade
de mão-de-obra qualificada (CUNHA, CAIXETA FILHO, 2002; PARO, COSTA,
COELHO, 2008).
Como exemplo de método de recuperação dos resíduos, citam-se a
reciclagem e a compostagem. A reciclagem é um processo pelo qual materiais que se
tornariam lixo são desviados para ser utilizados como matéria-prima na manufatura de
bens normalmente elaborados com matéria-prima virgem. Dentre alguns benefícios da
reciclagem pode-se citar a preservação dos recursos naturais, a redução da poluição
do ar e das águas, a diminuição da quantidade de resíduos a ser aterrada e a geração
de emprego com a criação de usinas de reciclagem. Por outro lado, a reciclagem de
resíduos sólidos enfrenta obstáculos como diminuição da qualidade técnica do
material, contaminação dos resíduos e custo comparativamente menor de utilizar
matéria-prima virgem na fabricação de determinados produtos. A compostagem, ou
seja, a fabricação de compostos orgânicos a partir do lixo, é um método de
decomposição do material orgânico putrescível (restos de alimentos, aparas e podas
de jardins, folhas etc.) existente no lixo, sob condições adequadas, de forma a obter
um composto orgânico (húmus) para uso na agricultura (CUNHA, CAIXETA FILHO,
2002).
Disposição final: Em se tratando das alternativas de disposição final do
lixo, o aterro sanitário é o que reúne as maiores vantagens, considerando a redução
dos impactos ocasionados pelo descarte dos resíduos sólidos urbanos (CUNHA,
CAIXETA FILHO, 2002).
Os aterros sanitários têm sido utilizados no Brasil como a forma mais
econômica e ambientalmente segura para a disposição final de resíduos sólidos
urbanos. Seu princípio construtivo básico constitui-se nas seguintes etapas:
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impermeabilização de uma determinada área superficial do solo através de mantas
plásticas, evitando a contaminação do solo pelo ―chorume‖ (substância líquida escura
formada pelos resíduos orgânicos parcialmente biodegradados); disposição do lixo
urbano sobre esta área, cobrindo com uma camada de terra, garantindo a
decomposição anaeróbica do qual resulta a formação do biogás (composto
basicamente de metano – CH4 - e gás carbônico – CO2, além de outras espécies
químicas cuja presença depende da composição do lixo ali depositado e do estágio
dos processos de decomposição). No aterro, devem ser dispostos coletores para a
captura do biogás e drenos para a coleta do ―chorume‖, uma vez que estes resíduos
são poluentes e devem ser tratados adequadamente (PARO, COSTA, COELHO,
2008; MPGO, 2010).
Outro método de disposição final dos resíduos é o aterro controlado,
menos prejudicial que os lixões pelo fato de os resíduos dispostos no solo serem
posteriormente recobertos com terra, o que acaba por reduzir a poluição local. Porém,
trata-se de solução com eficácia bem inferior à possibilitada pelos aterros sanitários,
pois, ao contrário destes, não ocorre inertização da massa de lixo em processo de
decomposição (CUNHA, CAIXETA FILHO, 2002).
Os lixões constituem uma forma inadequada de descarte final dos resíduos
sólidos urbanos. Problemas e inconvenientes, como depreciação da paisagem,
presença de vetores de doenças, formação de gás metano e degradação social de
pessoas, são fatores comuns a todos os lixões. A maioria dos resíduos sólidos
municipais coletados nas cidades brasileiras não recebe destinação final adequada,
sendo despejada em lixões, nos quais não há qualquer espécie de tratamento inibidor
ou redutor dos efeitos poluidores (CUNHA, CAIXETA FILHO, 2002).
Tendo em vista todos os passos percorridos pelos resíduos sólidos
urbanos, faz-se notável a necessidade do seu gerenciamento integrado, que consiste
em um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de
planejamento que uma administração pública municipal desenvolve para coletar,
segregar, tratar e dispor o lixo de sua cidade. Acrescentamos a necessidade de
considerar as questões ambientais, sanitárias, econômicas e sociais envolvidas nesse
processo. Em outras palavras: gerenciar os resíduos sólidos de forma integrada
demanda trabalhar esses aspectos com o planejamento das ações técnicas e
operacionais do sistema de limpeza urbana, integralmente, procurando auxiliar na
elaboração de políticas públicas voltadas para o equacionamento de tal questão
(TAKENAKA, 2008).
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Uma das dificuldades existentes no trato simplesmente uma questão de
gerenciamento técnico para inserir-se em um processo orgânico de gestão
participativa, dentro do conceito de gestão integrada de resíduos sólidos. A gestão que
se propõe envolve a articulação com os diversos níveis de poder existentes e com os
representantes

da

sociedade

civil

nas

negociações

para

a

formulação

e

implementação de políticas públicas, programas e projetos (MESQUITA JUNIOR,
2007).
Tais ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento,
devem ser estipuladas de acordo com a situação de cada município, de forma racional
para que a sua execução seja realizada de maneira integrada. A execução das ações
planejadas, de forma racional e integrada, leva a um gerenciamento adequado de lixo,
um dos serviços municipais de maior visibilidade por seus efeitos imediatos,
representa boa aceitação da administração municipal por parte da população,
assegura saúde e bem-estar e significa economia de recursos públicos, além de vir ao
encontro de um desejo maior que é a melhoria da qualidade de vida da geração atual
e das futuras e a conservação do meio ambiente. Cada etapa que compõe o
gerenciamento integrado deve ser considerada para análise e avaliação, atuando em
conjunto para que haja a maximização da utilização dos recursos disponíveis
causando o mínimo de impacto ambiental pois, o problema do lixo ou o manejo,
ambientalmente saudável de resíduos sólidos deve ir muito além da simples
disposição final ou de seu reaproveitamento por métodos seguros de reciclagem
(TAKENAKA, 2008).
É importante enfatizar que para o verdadeiro gerenciamento integrado de
resíduos sólidos urbanos, devemos atentar para os Modelos de Gestão de Resíduos
Sólidos como um conjunto de referências político-estratégicas, institucionais, legais,
financeiras e ambientais capazes de orientar a organização do setor responsável. Os
modelos de gestão de resíduos sólidos apresentam-se da seguinte maneira
(TAKENAKA, 2008):
a) Modelo de Gestão Convencional – representa qualquer município que
tenha incorporado, aos seus serviços, a prestação dos serviços de limpeza
urbana desenvolvendo um modelo próprio;
b) Modelo de gestão com privatização – representa qualquer município que
tenha os serviços de coleta e disposição dos resíduos realizados por
empresas contratadas;

156

c) Modelo de Gestão Participativa – representa a participação da
população no desenvolvimento do orçamento anual ou plurianual, através
de conselhos ou comunidades, onde, o poder público considera suas
sugestões e analisa as atividades relacionadas aos Serviços de Limpeza
Urbana para optar acerca das alternativas e soluções aos problemas
existentes;

participação

numa

gestão

significa

―compartilhar

o

planejamento e a ação‖; a gestão pública participativa envolve a sociedade
civil no processo de decisão e administração de tudo que é público com a
discussão sobre o que deve ser investido e avaliação dos resultados;
d) Modelo de Gestão com Compartilhamento na Destinação Final –
representa um modelo em que a gestão dos resíduos sólidos, no que
tange à coleta e transporte dos materiais, é responsabilidade de cada
prefeitura e o compartilhamento se dá apenas em uma fase da Limpeza
Urbana, normalmente na destinação final.
Os modelos de gestão podem ser representados na figura 1.

Uma vez definido um modelo básico de gestão de resíduos sólidos,
contemplando diretrizes, arranjos institucionais, instrumentos legais e mecanismos de
sustentabilidade, entre outras questões, deve-se criar uma estrutura para o
gerenciamento integrado dos resíduos (TAKENAKA, 2008).
Quanto

às

ações consideradas

prioritárias para

um

modelo

de

gerenciamento integrado de resíduos sólidos, Takenaka (2008) cita que deve-se
coletar todo o resíduo sólido gerado e de responsabilidade da Prefeitura Municipal e
dar uma destinação final adequada para todo o montante coletado, buscando formas
de segregação e tratamento que respondam, positivamente, a requisitos ambientais e
econômicos. Considera não menos importante, fazer campanhas e implantar
programas para a conscientização da população e incentivar medidas objetivando
diminuir a geração de resíduos no município.
Assim, a prática do gerenciamento integrado implica na busca contínua por
parceiros, especialmente junto às lideranças da sociedade e das entidades
importantes na comunidade, para comporem o sistema. Também é preciso identificar
as alternativas tecnológicas necessárias para reduzirem os impactos ambientais
decorrentes da geração de resíduos, ao atendimento das aspirações sociais e aos
aportes econômicos que possam sustentá-lo.
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Figura 1 – Modelos de Gestão de Resíduos Sólidos

Fonte: adaptado de TAKENAKA, 2008.

4 LEGISLAÇÃO SOBRE O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Os resíduos devem ser separados, coletados e tratados conforme
normativas cujos principais órgãos legisladores são o CONAMA (Conselho Nacional
do Meio Ambiente), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e no estado
do Paraná, o IAP (Instituto Ambiental do Paraná). As principais legislações do
CONAMA envolvendo resíduos são (ABLP, 2014) as mostradas no quadro 2.
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Quadro 2 – Principais normativas CONAMA envolvendo resíduos
Resolução nº 5, de 15 de Submete ao licenciamento ambiental as obras de sistemas de
junho de 1988
abastecimento de água, sistemas de esgotos sanitários,
sistemas de drenagem e sistemas de limpeza urbana
Resolução nº 006, de 16 de Dispõe sobre a criação de inventários para o controle de
junho de 1988
estoques e/ou destino final de resíduos industriais, agrotóxicos
e PCB‘s. Fixa prazos para a elaboração de diretrizes para o
controle da poluição por resíduos industriais, do Plano
Nacional e dos Programas Estaduais de Gerenciamento de
resíduos industriais.
Resolução nº 5, de 05 de Dispõe sobre normas mínimas para tratamento de resíduos
agosto de 1993
sólidos oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos,
terminais ferroviários e rodoviários, dá definições,
classificações e procedimentos para seu gerenciamento e dá
outras providências.
Resolução nº 6, de 19 de Desobriga a incineração ou qualquer outro tratamento de
setembro de 1991
queima
dos
resíduos
sólidos
provenientes
dos
estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos, ressalvados
os casos previstos em leis e acordos internacionais.
Resolução nº 008, de 19 de Veda a entrada no país, de materiais destinados à disposição
setembro de 1991
final e incineração no Brasil.
Resolução nº 9, de 31 de Dispõe sobre o gerenciamento, reciclagem, descarte,
agosto de 1993
disposição, combustão, industrialização e comercialização de
óleos lubrificantes usados ou contaminados.
Resolução nº 07, de 04/05/94
Dispõe sobre a importação e exportação de qualquer tipo de
resíduo.
Resolução nº 19, de 29 de Dispõe sobre autorização em caráter excepcional, de
setembro de 1994
exportação de resíduos perigosos contendo bifenilas
policloradas (PCB‘s).
Resolução nº 23, de 12 de Dispõe sobre o movimento transfronteiriço de resíduos e sobre
dezembro de 1996
resíduos perigosos.
Resolução nº 237, de 19 de Dispõe sobre o processo de Licenciamento Ambiental, e
dezembro de 1997
estabelece a relação mínima das atividades ou
empreendimentos sujeitos a este Licenciamento. Dentre eles
consta: tratamento e/ou disposição de resíduos sólidos
urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas.
Resolução nº 257, de 30 de Dispõe sobre o descarte e o gerenciamento adequados de
junho de 1999
pilhas e baterias usadas, no que tange à coleta, reutilização,
reciclagem, tratamento ou disposição final.
Resolução nº. 258, de 26 de obriga as empresas fabricantes e as importadoras de
agosto de 1999
pneumáticos a coletar e dar destinação final ambientalmente
adequada, aos pneus inservíveis existentes no território
nacional, na proporção definida nesta Resolução relativamente
às quantidades fabricadas e/ou importadas.
Resolução nº 283, de 12 de Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos
julho de 2001
de serviços de saúde.
Resolução nº 308, de 21 de "Licenciamento Ambiental de sistemas de disposição final dos
março de 2002
resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno
porte".
Resolução nº 397, de 5 de "Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
julho de 2002 dos resíduos da construção civil".
Resolução nº 316, de 29 de "Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento
outubro de 2002
de sistemas de tratamento térmico de resíduos".
Resolução nº 358, 29 de abril ―Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos
de 2005
dos serviços de saúde e dá outras providências.
FONTE: ABLP, 2014
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A Anvisa é uma autarquia sob regime especial, ou seja, uma agência
reguladora caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus
dirigentes durante o período de mandato e autonomia financeira. A finalidade
institucional da Agência é promover a proteção da saúde da população por intermédio
do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços
submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos
insumos e das tecnologias a eles relacionados. Além disso, a Agência exerce o
controle de portos, aeroportos e fronteiras e a interlocução junto ao Ministério das
Relações Exteriores e instituições estrangeiras para tratar de assuntos internacionais
na área de vigilância sanitária. As principais legislações da Anvisa envolvendo
resíduos são (ANVISA, 2014) as mostradas no quadro 3.
Quadro 3 – Principais normativas ANVISA envolvendo resíduos
Resolução RDC nº Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de
306,
de
07
de resíduos de serviços de saúde.
dezembro de 2004
Resolução nº 30, de Critérios para a gestão sanitária de resíduos sólidos em portos,
20 de junho de 2002
aeroportos, terminais internacionais de carga e passageiros e pontos
de fronteira no Mercosul
Decreto nº 4074, de Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre
04 de janeiro de 2002 a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem,
o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e
dá outras providências.
FONTE: ANVISA, 2014

O IAP, Instituto Ambiental do Paraná, por sua vez, é uma entidade
autárquica com a missão de proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o
patrimônio ambiental, buscando melhor qualidade de vida e o desenvolvimento
sustentável com a participação da sociedade. As principais legislações do IAP
envolvendo resíduos são (IAP, 2014) as mostradas no quadro 4.
Quadro 4 – Principais normativas IAP envolvendo resíduos
Lei Estadual 12.493, Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes a
de 05 de fevereiro de geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte,
1999
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná,
visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus
impactos ambientais e adota outras providências.
Decreto
Estadual Aprova o Regulamento da Lei nº 12.493, de 22 de janeiro de 1999.
6.674, de 2002
Portaria IAP 224, de Estabelece os critérios para exigência e emissão de Autorizações
05 de dezembro de Ambientais para as Atividades de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
2007
FONTE: IAP, 2014
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Sendo que as normativas dos três órgãos são muitas vezes convergentes
e complementares, cada uma dentro de seu ponto de vista, e servem como base para
atividades relacionadas e também ações fiscalizatórias.
5 AÇÕES SANITÁRIAS SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS

Os resíduos sólidos urbanos gerados pela sociedade em suas diversas
atividades resultam em riscos à saúde pública, provocam degradação ambiental, além
dos aspectos sociais, econômicos e administrativos envolvidos na questão. Em
relação à saúde pública, os resíduos sólidos urbanos ocupam papel estratégico na
estrutura epidemiológica de uma comunidade. Como componente indireto, destaca-se
na linha de transmissão de doenças provocadas pela ação dos vetores, que
encontram no habitat do lixo condições adequadas para a sua proliferação. Na
interface com as questões ambientais, os resíduos contaminam ar, águas superficiais
e subterrâneas e, consequentemente, o solo (SIQUEIRA, MORAES, 2009).
A influência do manejo inadequado dos resíduos sólidos urbanos sobre a
saúde humana tem despertado a atenção de diversas entidades e profissionais ligados
ao saneamento, face à presença nas cidades de inúmeros locais de acúmulo de lixo
que propiciam um triste quadro de degradação social e ambiental. Tais locais
geralmente situam-se nas zonas periféricas dos centros urbanos, em áreas de baixo
valor econômico, onde reside a população mais carente e mais vulnerável às
consequências desse tipo de disposição dos resíduos sólidos. Trata-se geralmente de
uma população desnutrida e, portanto, suscetível de contrair e transmitir doenças
adquiridas pela prática da catação, para o que são atraídas, e pela exposição
ambiental a que estão submetidas (CATAPRETA, HELLER, 1999).
A publicação de normativas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) já demonstra a importância dos resíduos sólidos como risco à promoção da
saúde da população (ANVISA, 2014). Portanto, cabe ao Sistema de Vigilância
Sanitária regular e fiscalizar o setor, assim como realizar orientações às pessoas
envolvidas, disseminar informações relacionadas à questão, e controlar sanitariamente
os resíduos gerados por estabelecimentos de saúde e também de destinação final de
resíduos.
Porém, é raro encontrar trabalhos publicados relacionados às ações de
vigilância sanitária sobre os resíduos sólidos.
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Cussiol, Rocha e Lange (2006) realizaram uma pesquisa com o objetivo de
conhecer a parcela de resíduos potencialmente infectantes – aqueles contendo fezes,
urina, sangue e fluidos corpóreos – de origem domiciliar, presentes nos resíduos
sólidos urbanos da região Sul de Belo Horizonte. Verificaram que resíduos
perfurocortantes contribuíram com 0,02±0,02% (predomínio de lâminas de barbear)
dos resíduos coletados e a presença dos não-perfurocortantes foi de 5,47±1,11%
(predomínio de papel higiênico, fraldas descartáveis e absorventes higiênicos), sendo
que os resíduos infectantes de origem domiciliar corresponderam ao dobro da fração
total (infectante e comum) dos resíduos de unidades de serviços de saúde.
Silva e colaboradores (2002) realizaram um estudo que identifica
microrganismos indicadores de contaminação ambiental, a partir dos principais
aspectos ambientais e cadeia epidemiológica relacionados aos agentes. Patógenos
como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium sp., Enterococos,
Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis e os vírus da Hepatite A e B
destacaram-se com capacidade de sobrevivência ou resistência ambiental.
Portanto, é notável que os resíduos de saúde representam um risco à
saúde pública, e que as ações de vigilância sanitária são importantíssimas para
protegê-la: orientações, fiscalizações, e regulamentação.

6 DADOS SOBRE O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL

No Brasil, constitucionalmente, é de competência do poder público local o
gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos em suas cidades. Segundo a
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB 2008, 61,2% das prestadoras dos
serviços de manejo dos resíduos sólidos eram entidades vinculadas à administração
direta do poder público; 34,5%, empresas privadas sob o regime de concessão pública
ou terceirização; e 4,3%, entidades organizadas sob a forma de autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista e consórcios. A Região Norte concentrou o
maior contingente de municípios com serviços de manejo dos resíduos sólidos
gerenciados por entidades da administração direta do poder público. Os Estados do
Acre e de Rondônia foram os destaques extremos, contrastando a maior e a menor
proporção de municípios com entidades prestadoras dessa natureza: 95,7% e 60,7%,
respectivamente. Na Região Nordeste, embora 75,2% dos municípios apresentassem
o manejo dos resíduos sólidos gerenciado por entidades da administração direta do
poder público, a terceirização desses serviços nos Estados do Ceará, Pernambuco e
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Rio Grande do Norte – 41,2%, 37,8% e 34,8%, respectivamente – aproximou-se dos
níveis observados nas Unidades da Federação das Regiões Sudeste e Sul do País. A
Região Sul destacou-se pelo número de entidades privadas atuando no setor, 56,3%,
indicando que a terceirização dos serviços é uma tendência nos municípios da região.
O destaque coube ao Estado do Rio Grande do Sul, onde 60,2% dos municípios
dispunham de serviços terceirizados, seguido pelos Estados de Santa Catarina e
Paraná, com 55,3% e 51,7%, respectivamente (IBGE, 2010).
Observando-se a destinação final dos resíduos, os vazadouros a céu
aberto (lixões) constituíram o destino final dos resíduos sólidos em 50,8% dos
municípios brasileiros, conforme revelou a PNSB 2008. Embora este quadro venha se
alterando nos últimos 20 anos, sobretudo nas Regiões Sudeste e Sul do País, tal
situação se configura como um cenário de destinação reconhecidamente inadequado,
que exige soluções urgente e estrutural para o setor. Contudo, independente das
soluções e/ou combinações de soluções a serem pactuadas, isso certamente irá
requerer mudanças social, econômica e cultural da sociedade, de acordo com o
quadro 5.
Quadro 5 – Destino final dos resíduos sólidos, por unidades de destino dos resíduos no Brasil –
1989/2008
Ano

Destino final dos resíduos sólidos, por unidades de destino dos
resíduos (%)
Vazadouro a céu aberto

Aterro controlado

Aterro sanitário

1989

88,2

9,6

1,1

2000

72,3

22,3

17,3

50,8

22,5

27,7

2008
Fonte: IBGE, 2010

Os municípios com serviços de manejo dos resíduos sólidos situados nas
Regiões Nordeste e Norte registraram as maiores proporções de destinação desses
resíduos aos lixões – 89,3% e 85,5%, respectivamente – enquanto os localizados nas
Regiões Sul e Sudeste apresentaram, no outro extremo, as menores proporções –
15,8% e 18,7%, respectivamente. Na Região Norte, destacaram-se, nesse sentido, os
municípios do Estado do Pará, onde a destinação dos resíduos aos lixões foi praticada
94,4% deles. Na Região Nordeste, os destaques negativos couberam aos municípios
dos Estados do Piauí, Maranhão e Alagoas: 97,8%, 96,3% e 96,1%, respectivamente.
Na Região Sul, os municípios de seus três estados – Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Paraná – registraram as menores proporções de destinação dos resíduos sólidos
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aos lixões: 2,7%,16,5% e 24,6%, respectivamente. O destaque coube aos municípios
do Estado de Santa Catarina, com 87,2% desses resíduos destinados a aterros
sanitários e controlados, figurando os municípios dos Estados do Paraná e Rio Grande
do Sul com 81,7% e 79,2%, respectivamente. Na Região Sudeste, os municípios do
Estado de São Paulo registraram as menores proporções de destinação dos resíduos
sólidos aos lixões, 7,6%, enquanto os municípios do Estado do Rio de Janeiro foram o
destaque negativo, sendo este tipo de destinação praticado por 33,0% deles (IBGE,
2010).
O levantamento mostrou que, em relação à frequência da coleta regular
dos resíduos sólidos residenciais nas áreas onde o serviço era ofertado, em 5291
municípios a coleta foi feita no núcleo e, em outros 4856, nos bairros da cidade. Na
maioria desses municípios, o recolhimento foi realizado diariamente ou três vezes por
semana, independente da região do País. Em relação aos outros tipos de resíduos
domiciliares, apenas para os resíduos comerciais um volume significativo de
municípios ofereceu o serviço (5332), enquanto, para os resíduos de saúde não
sépticos, a coleta ocorreu em 3961 municípios e, para os resíduos industriais não
perigosos, em somente 2085 cidades do País. Para esses tipos de resíduos, as
frequências de coleta diária ou três vezes na semana foram as que apresentaram
maior regularidade (IBGE, 2010).
A PNSB 2008 identificou, ainda, que 26,8% das entidades municipais que
faziam o manejo dos resíduos sólidos em suas cidades sabiam da presença de
catadores nas unidades de disposição final desses resíduos. Tal atividade é exercida,
basicamente, por pessoas de um segmento social marginalizado pelo mercado de
trabalho formal, que têm na coleta de materiais recolhidos nos vazadouros ou aterros
uma fonte de renda que lhes garante a sobrevivência. Contudo, não se tem
conhecimento, dentro da escala de valores das categorias profissionais, de nenhuma
outra atividade que seja tão estigmatizada e desprestigiada socialmente como o
trabalho dos catadores. Nos municípios das Regiões Centro-Oeste e Nordeste, foram
registradas as maiores proporções de entidades prestadoras dos serviços de manejo
dos resíduos sólidos que informam ter conhecimento da presença de catadores em
seus vazadouros ou aterros: 46,4% e 43,1%, respectivamente. Na Região CentroOeste, esse destaque coube aos municípios dos Estados do Mato Grosso do Sul e
Goiás, com 57,7% e 52,8%, respectivamente; na Região Nordeste, aos municípios dos
Estados de Pernambuco, Alagoas e Ceará, com 67,0%, 63,7% e 59,8%,
respectivamente (IBGE, 2010).
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Os primeiros programas de coleta seletiva e reciclagem dos resíduos
sólidos no Brasil começaram a partir de meados da década de 1980, como alternativas
inovadoras para a redução da geração dos resíduos sólidos domésticos e estímulo à
reciclagem. Desde então, comunidades organizadas, indústrias, empresas e governos
locais têm sido mobilizados e induzidos à separação e classificação dos resíduos nas
suas fontes produtoras. Tais iniciativas representaram um grande avanço no que diz
respeito aos resíduos sólidos e sua produção. As primeiras informações oficiais sobre
a coleta seletiva dos resíduos sólidos foram levantadas pela PNSB 1989, que
identificou, naquela oportunidade, a existência de 58 programas de coleta seletiva no
País. Esse número cresceu para 451, segundo a PNSB 2000, e para 994, de acordo
com a PNSB 2008, demonstrando um grande avanço na implementação da coleta
seletiva nos municípios brasileiros. Conforme a última pesquisa, tal avanço se deu,
sobretudo, nas Regiões Sul e Sudeste, onde 46,0% e 32,4%, respectivamente, dos
seus municípios informaram programas de coleta seletiva que cobriam todo o
município. Na Região Sul, dos programas implementados, 42,1% se concentravam em
toda a área urbana da sede do município e 46,0% cobriam todo o município. Na
Região Sudeste, 41,9% cobriam toda a área urbana da sede municipal. Os municípios
com serviço de coleta seletiva separaram, prioritariamente, papel e/ou papelão,
plástico, vidro e metal (materiais ferrosos e não ferrosos), sendo os mesmos assim
negociados: comerciantes de recicláveis, como principais receptores finais desses
materiais, com 53,9%; indústrias recicladoras, 19,4%; entidades beneficentes, 12,1%;
e outras entidades, 18,3% (IBGE, 2010).
Em relação ao destino final dos resíduos sólidos de serviços de saúde
sépticos, nos municípios que coletavam e/ou recebiam tais resíduos, 61,1% das
entidades informaram dispor os resíduos em vazadouros ou aterros em conjunto com
os demais resíduos, enquanto 24,1% das entidades informaram dispor esses resíduos
em aterros específicos para resíduos especiais. Nos municípios das Regiões Sul e
Sudeste, o destino final dos resíduos de serviços de saúde em vazadouros ou aterros
em conjunto com os demais resíduos foi 39,3% e 46,4%, respectivamente, em
contraste com o observado nos municípios das Regiões Nordeste (72,6%) e Norte
(65,7%) (IBGE, 2010).
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há muito o que melhorar no manejo e gerenciamento de resíduos sólidos
em todo o Brasil, para cumprir as exigências legais e garantir a segurança da saúde
pública. No entanto, a gestão municipal encontra muitas dificuldades para que o
serviço esteja próximo ao ideal.
Os riscos à saúde pública, relacionados aos resíduos sólidos, decorrem da
interação de uma variedade de fatores que incluem aspectos ambientais, ocupacionais
e de consumo, entre outros. É tarefa, tanto do Poder Público como da sociedade
organizada, estimular debates que levem à revisão de hábitos de consumo. A
sociedade mostra-se sensível ao problema quando reage positivamente ao apelo de
participar de programas públicos de coleta seletiva de lixo ou quando toma a iniciativa
de promover a separação de materiais, no caso de escolas, universidades,
condomínios residenciais. Além de revisar seus valores e práticas, cabe ainda aos
cidadãos o papel de pressionar governos e empresariado na definição de metas e
estratégias para que, num horizonte mínimo, garanta-se um padrão de produção e
consumo em que as condições de reprodução da vida na Terra estejam asseguradas,
com oportunidades justas para todos, num ambiente equilibrado e saudável. Portanto,
o gerenciamento dos resíduos sólidos tem uma relação com o processo de
conscientização da população quanto aos padrões de consumo, da importância da
reutilização de diversos materiais e da prática da coleta seletiva. Dessa forma, a
educação ambiental deve estar presente e em consonância com as políticas públicas
de redução e destinação do lixo (SIQUEIRA, MORAES, 2009).
Quanto às ações de vigilância sanitária, é realizada a regulamentação, por
meio das normativas vigentes no contexto dos resíduos provenientes de
estabelecimentos de saúde, e a fiscalização. No entanto, as ações punitivas quando
se encontram irregularidades ficam prejudicadas pela gestão pública do manejo de
resíduos, em especial com relação à destinação final, já que o serviço de fiscalização
sanitária também é municipal. Resta então realizar orientações aos gestores quanto
ao correto manejo e à necessidade do gerenciamento dos resíduos sólidos, assim
como fornecer informações e realizar campanhas educativas para a população, em
conjunto com outros órgãos.
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RESUMO
Estima-se que no mundo 1,8 milhão de pessoas morra anualmente devido a doenças
diarreicas ligadas a alimentos ou água contaminados. Sabe-se que a correta
preparação dos alimentos pode prevenir a ocorrência da maioria desses casos. No
Brasil há legislações sanitárias que tratam das regras para a manipulação de
alimentos, qual exige atitudes que evitam a contaminação dos alimentos por bactérias
e outros micróbios. Mesmo havendo legislação sanitária dispondo sobre as medidas a
serem tomadas durante a manipulação de alimentos, ainda é comum deparar-se com
problemas relacionados a falhas neste processo, por meio de denúncias ou mesmo
constatações durante a inspeção sanitária dos estabelecimentos. Os serviços de
alimentação comercial apresentam grande variedade de alimentos servidos e sua
preparação, de nível de treinamento dos manipuladores e horas de funcionamento. É
responsabilidade do estabelecimento o atendimento da legislação vigente, pois, em se
tratando de alimentação e saúde, é muito importante a segurança do ponto de vista
higiênico-sanitário, uma vez que, mesmo tendo boa aparência, os alimentos podem
estar contaminados e serem vetores para desenvolvimento de enfermidades pela
transmissão microbiana. Buscou-se mensurar as consequências do cumprimento falho
de tais exigências, por meio dos resultados de análises de contaminação microbiana
de alimentos comercializados em um centro comercial de Curitiba-PR, destacando as
ações de vigilância sanitária propostas diante da situação e a percepção da
necessidade de melhorias na regulação sanitária envolvendo a área de alimentos.
Palavras-chave: Análise de alimentos. Vigilância Sanitária. Contaminação de
alimentos. Bactérias.

Aluna de pós-graduação da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp
3
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp
4
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp
5
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp
6
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp
1
2

169

1 INTRODUÇÃO
Os serviços de alimentação comercial apresentam grande variedade de
alimentos servidos e sua preparação, de nível de treinamento dos manipuladores e
horas de funcionamento. É responsabilidade do estabelecimento o atendimento da
legislação vigente, pois, em se tratando de alimentação e saúde, é muito importante a
segurança do ponto de vista higiênico-sanitário, uma vez que, mesmo tendo boa
aparência, os alimentos podem estar contaminados e serem causadores de doenças.
(EBONE, 2010).
É direito das pessoas terem a expectativa de que os alimentos que
consomem sejam seguros e adequados para consumo. As doenças e os danos
provocados por alimentos são, na melhor das hipóteses, desagradáveis, e, na pior das
hipóteses, fatais. Há também outras consequências. Os surtos de doenças
transmitidas por alimentos podem prejudicar o comércio e o turismo, gerando perdas
econômicas, desemprego e conflitos. Alimentos deteriorados causam desperdício e
aumento de custos, afetando de forma adversa o comércio e a confiança do
consumidor. (OPAS, 2006).
Mesmo em países desenvolvidos, as doenças transmitidas por alimentos
(DTAs) são um sério problema de saúde pública e preocupam as autoridades. No
Brasil, as DTAs são muito comuns, mas só nos casos mais graves a pessoa afetada
procura o serviço médico ou a vigilância sanitária para comunicar o fato. Segundo o
Ministério da Saúde, entre 1999 e 2005, foram registrados 4.092 surtos com 78.172
pessoas atingidas. Destas, 47 morreram. Estima-se que no mundo 1,8 milhão de
pessoas morram anualmente devido a doenças diarreicas ligadas a alimentos ou água
contaminados. Sabe-se que a correta preparação dos alimentos pode prevenir a
ocorrência da maioria desses casos (OMS, 2006; ANVISA, 2007).
Portanto, a importância da qualidade higiênico-sanitária como fator de
segurança alimentar. Akutsu e colaboradores (2005) citam a necessidade de
constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos, com
a normatização vigente: as portarias 1428 de 26/12/1993 e 326 de 30/7/1997, além da
Resolução RDC 216 de 15/9/2004, que estabelecem as orientações necessárias para
inspeção sanitária por meio da verificação do Sistema de Análise de Perigo e Ponto
Crítico de Controle (APPCC) da empresa produtora e de serviços de alimentos e os
aspectos que devem ser levados em conta para a aplicação de boas práticas de
fabricação (BPF), respectivamente.
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BPF são normas de procedimentos a fim de atingir um determinado padrão
de identidade e qualidade de um produto e/ou serviço na área de alimentos, incluindose bebidas, utensílios e materiais em contato com alimentos. Nessa mesma direção,
as BPF consideram, de maneira geral, quatro pontos principais a serem analisados:
termos relevantes - inclusive pontos críticos de controle e práticas referentes a
pessoal; instalações - áreas externas, plantas físicas, ventilação e iluminação
adequadas, controle de pragas, uso e armazenamento de produtos químicos,
abastecimento de água, encanamento e coleta de lixo; requisitos gerais de
equipamentos - construção, facilidade de limpeza e manutenção; e controles de
produção (AKUTSU et al., 2005).
A garantia da qualidade higiênico-sanitária dos alimentos pode ser
realizada através de programas de capacitação dos manipuladores com treinamentos
específicos sobre as etapas da manipulação, que incluem a produção, transporte,
armazenamento e distribuição dos alimentos. O treinamento de Boas Práticas de
manipulação é um pré-requisito para alcançar a inocuidade dos alimentos, já que,
frequentemente, a contaminação alimentar está associada à falta de conhecimento ou
à negligência dos manipuladores. (STEFANELLO, LINN, MESQUITA, 2009).
Destaca-se, portanto, a necessidade de treinamento periódico dos
trabalhadores

que

manipulam

os

alimentos,

durante

todas

as

etapas

do

processamento. Somente através de eficazes e permanentes programas de
treinamento, informação e conscientização dos manipuladores é que se conseguirá
produzir e oferecer ao consumo alimentos seguros, inócuos e com propriedades
nutricionais que satisfaçam a um consumidor cada vez mais exigente. A capacitação
dos manipuladores de alimentos através de treinamento significa contribuir não
somente para a melhoria da qualidade higiênico-sanitária, mas, sobretudo para o
aperfeiçoamento das técnicas e processamentos utilizados. (STEFANELLO, LINN,
MESQUITA, 2009).

2 LEGISLAÇÃO SANITÁRIA SOBRE OS ALIMENTOS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma autarquia sob
regime especial, ou seja, uma agência reguladora caracterizada pela independência
administrativa, estabilidade de seus dirigentes durante o período de mandato e
autonomia financeira. A finalidade institucional da Agência é promover a proteção da
saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e da
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comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos
ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados. Além
disso, a Agência exerce o controle de portos, aeroportos e fronteiras e a interlocução
junto ao Ministério das Relações Exteriores e instituições estrangeiras para tratar de
assuntos internacionais na área de vigilância sanitária. Dentre os produtos e serviços
submetidos à vigilância sanitária, estão os alimentos. (ANVISA, 2014).
Os códigos normativos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa
relacionando a manipulação e preparo de alimentos são a Portaria 326/97, que aprova
o Regulamento Técnico "Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação para Estabelecimentos Produtores / Industrializadores de Alimentos"; a
RDC 275/02, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos
Operacionais

Padronizados

aplicados

aos

Estabelecimentos

Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas
de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos; e a
RDC 216/04, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços
de Alimentação (BRASIL, 1997; BRASIL, 2002; BRASIL, 2004).
Todas consideram a necessidade do constante aperfeiçoamento das
ações de controle sanitário na área de alimentos visando a proteção da saúde da
população, as condições

relacionadas às condições higiênico-sanitárias dos

estabelecimentos e Boas Práticas de Fabricação de alimentos.
Estes regulamentos estabelecem os requisitos gerais e essenciais de
higiene e de boas práticas para alimentos produzidos / fabricados para o uso humano,
a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos ofertados em serviços
de alimentação, estabelecendo Procedimentos Operacionais Padronizados que
contribuam para a garantia das condições higiênico-sanitárias necessárias ao
processamento/ industrialização de alimentos, complementando as Boas Práticas de
Fabricação.

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Por meio de busca de dados em literatura, periódicos científicos e
publicações oficiais, realizou-se levantamento a respeito dos procedimentos indicados
para a manipulação de medicamentos por códigos internacionais e exigências legais
nacionais. A coleta dos alimentos em estabelecimentos de um grande centro comercial
de Curitiba-PR foi realizada em contexto fiscalizatório dentro do protocolo de ação de
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vigilância sanitária, conforme técnica asséptica já preconizada, durante o mês de abril
de 2014, de acordo com o planejamento sanitário realizado para o grande evento
esportivo da Copa do Mundo no Brasil. As amostras coletadas foram encaminhadas
para análise no Laboratório Central do Estado do Paraná – LACEN. A contabilização
do grau de contaminação microbiana nos alimentos coletados foi realizada por meio
da análise dos laudos emitidos pela instituição.

4 RESULTADOS

A contaminação de alimentos por microrganismos, a sua proliferação em
termos de saúde publica e a preocupação em desenvolver métodos de controles em
empresas alimentícias vem a muito tempo crescendo no mundo todo.
O alimento por si próprio é um meio de cultura excelente para a
proliferação de microrganismos. E é através destes microrganismos que podemos
avaliar o grau e a procedência da contaminação, bem como o período previsto para o
consumo do alimento antes da sua deterioração. Tem-se, portanto, tornado normal a
prática de analisar nos alimentos a existência de bactérias produtoras de toxinfecções
alimentares (CUNHA, RODRIGUES E SILVA, 2006).
O estudo foi realizado em amostras alimentares coletadas em vinte
estabelecimentos que podem ser classificados como fast food, cafeteria, buffet,
comida oriental, e prato pronto. Em cada estabelecimento foram coletadas de duas a
quatro amostras, cujos laudos de análise demonstraram contaminação microbiológica
em algumas amostras.
O perfil de estabelecimentos envolvidos no estudo está representado no
gráfico 1 e tabela 1.
Tabela 1 – Resultados do estudo microbiológico de amostras coletadas em estabelecimentos
alimentares
Tipos de
Resultados insatisfatórios
Total
estabelecimentos
Total

20

11

Coliformes
fecais

Staphylococcus
aureus

Bacillus
cereus

Fast food

6

3

2

1

0

Cafeteria

3

0

0

0

0

Buffet

3

2

2

0

0

Oriental

3

3

3

1

0

3

2

1

1

Prato pronto
5
Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 1 – Perfil dos estabelecimentos em estudo

Fonte: Elaborado pelo autor

Dentre os estabelecimentos estudados, 30% foram fast food, 25% prato
pronto, 15% cafeteria, 15% buffet e 15% comida oriental. 55% das amostras tiveram
resultados insatisfatórios quanto à contaminação microbiana, sendo elas 50% das
amostras coletadas em estabelecimentos fast food, 67% das amostras coletadas em
estabelecimentos com sistema de buffet, 60% das amostras de estabelecimentos com
sistema de prato pronto (à la carte), nenhuma das amostras coletadas em cafeterias
resultaram em contaminação, e todas as amostras coletadas em estabelecimentos de
comida oriental tinham contaminação microbiana. Estes dados estão representados no
gráfico 2.
Gráfico 2 – Resultados insatisfatórios para contaminação microbiana nos alimentos coletados

Fonte: Elaborado pelo autor
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Das amostras contaminadas com bactérias, 81,8% foram identificadas
como coliformes fecais, 27,3% como Staphylococcus aureus, e 9,1% como Bacillus
cereus.
Quanto

às

bactérias

contaminantes,

podemos

verificar

que

os

estabelecimentos com sistema fast food possuíam coliformes fecais (18,2%) e
Staphylococcus aureus (8,1%) como contaminantes em suas amostras, assim como
estabelecimentos que comercializam comida oriental (Coliformes fecais 18,2% e S.
Aureus 8,1%). As amostras contaminadas dos estabelecimentos com sistema de
buffet apresentaram apenas coliformes fecais (18,2%), e o sistema prato pronto
apresentou contaminações por coliformes fecais (18,2%), S. aureus (9,1) e Bacillus
cereus (9,1).
O gráfico 3 mostra a contaminação bacteriana relacionada com o tipo de
estabelecimento em estudo.
Gráfico 3 – Contaminação microbiana relacionada com o tipo de estabelecimento em estudo
9,1
0,0

Bacillus cereus

0,0
0,0
9,1

Fast Food
Cafeteria
Buffet
Oriental
Prato Pronto

9,1

Staphylococcus aureus

0,0
9,1
18,2
18,2

Coliformes fecais

18,2
18,2

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Fonte: Elaborado pelo autor

De forma geral, as amostras contaminadas com bactérias apresentaram
9,1% de Bacillus cereus, 27,3% de Staphylococcus aureus, e 72,8% de coliformes
fecais, sendo que houve contaminação por mais de uma bactéria em 18,2% das
amostras.
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5 INFORMAÇÕES SOBRE AS BACTÉRIAS ENCONTRADAS

Os alimentos são passíveis de contaminação por diferentes agentes
etiológicos, que podem levar ao desenvolvimento de doenças, afetando a saúde
humana, desencadeada por microrganismos patogênicos ou suas toxinas. Os
números e tipos de microrganismos presentes dentro ou sobre os alimentos
produzidos podem ser usados para avaliar com segurança a qualidade microbiológica
dos mesmos. A segurança é determinada pela ausência ou presença de
microrganismos patogênicos ou suas toxinas, a quantidade do inóculo, e o tempo de
controle ou destruição desses agentes. (CUNHA NETO, SILVA, STAMFORD, 2002;
CUNHA, RODRIGUES E SILVA, 2006).
Os testes microbiológicos dos alimentos refletem as condições higiênicas
que envolvem a produção, armazenamento, transporte e manuseio para elucidar a
ocorrência de enfermidades transmitidas por alimentos. (CUNHA NETO, SILVA,
STAMFORD, 2002).
Os estafilococos são bactérias Gram-positivas, imóveis, de forma esférica,
que se agrupam em massas irregulares em forma de ―cacho‖. Apresentam
metabolismo respiratório e fermentativo, atuando sobre carboidratos com produção de
ácidos, sendo aeróbias e anaeróbias facultativas. Podem crescer em temperaturas de
7 a 48°C, com um ótimo de 30 a 37°C. O Staphylococcus aureus é um dos agentes
patogênicos mais comuns, responsável por surtos de intoxicação de origem alimentar.
As peculiaridades do seu habitat tornam a sua presença largamente distribuída na
natureza, sendo transmitido aos alimentos por manipuladores, na maioria dos casos
por portadores e também por animais, principalmente, gado leiteiro com mastites,
apresentando altos números do microrganismo no leite. A intoxicação alimentar
provocada por este microrganismo é devido à ingestão de enterotoxinas produzidas e
liberadas pela bactéria durante sua multiplicação no alimento e representando um
risco para saúde pública. A enterotoxina estafilocócica é termoestável e está presente
no alimento mesmo após o cozimento, possibilitando desta forma, a instalação de um
quadro de intoxicação de origem alimentar. Sendo o agente responsável por,
aproximadamente, 45% das toxinfecções no mundo, vários trabalhos referem os
manipuladores como os maiores responsáveis pela sua transmissão. (CUNHA NETO,
SILVA, STAMFORD, 2002).
Existem pelo menos seis toxinas solúveis (A – F) produzidas por quase
50% das cepas de S. aureus. As enterotoxinas são termoestáveis e resistem às ações
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das enzimas intestinais. A intoxicação alimentar pela enterotoxina estafilocócica
caracteriza-se por período de incubação curto (1 a 8 horas), náuseas intensas,
vômitos e diarreia. Não existe febre e o período de convalescença é rápido. É provável
que o efeito emético da enterotoxina resulte de estimulação do Sistema Nervoso
Central (central do vômito) após a toxina atuar nos receptores neurais do intestino
(SANTOS, NOGUEIRA, CUNHA, 1995).
A intoxicação alimentar estafilocócica é caracterizada por náuseas, vômito,
dores abdominais e diarréia, e por um curto período de incubação, de 1 a 6 horas após
a ingestão do alimento responsável. O período de incubação e a severidade dos
sintomas depende da quantidade de enterotoxina ingerida e da susceptibilidade do
indivíduo. Níveis dessas toxinas variando de 0,01 a 0,4µg por grama do alimento são
suficientes, para provocar a intoxicação, afetando indivíduos mais sensíveis. (CUNHA
NETO, SILVA, STAMFORD, 2002).
Quanto aos coliformes totais, este grupo é composto por bactérias da
família Enterobacteriaceae, capazes de fermentar a lactose com produção de gás,
quando incubados a 35-37ºC, por 48 horas. São bacilos gram-negativos e não
formadores de esporos. Fazem partes desse grupo predominantemente bactérias
pertencentes aos gêneros Escherichia, Enterobacter, Citrobacter e Klebsiella. Destes,
apenas a Escherichia coli tem como hábitat primário o trato intestinal do homem e
animais homeotérmicos. Os demais - Citrobacter, Enterobacter e Klebsiella -, além de
serem encontrados nas fezes, também estão presentes em outros ambientes como na
vegetação e no solo, onde persistem por tempo superior ao de bactérias patogênicas
de origem intestinal como Samonella e Shigella. Conseqüentemente, a presença de
coliformes totais no alimento não indica, necessariamente, contaminação fecal recente
ou ocorrência de enteropatógenos. No entanto, é considerada indicativo de
precariedade das condições higiênico-sanitárias na produção de alimentos. (SANTOS,
NOGUEIRA, CUNHA, 1995; CUNHA, RODRIGUES E SILVA, 2006).
A importância da detecção dos coliformes fecais para a saúde pública é,
além de determinar as condições higiênico-sanitárias do ambiente e processos, os
problemas de saúde que essas bactérias podem provocar. Conforme descrito por
Balbani e Butugan (2001), a maior parte dos casos de diarreia em humanos é causada
por Campylobacter jejuni e E.coli. O problema tem-se mostrado mais significativo pelo
aumento de resistência destas bactérias aos antibióticos. Sobre a Escherichia coli,
Cunha e Rodrigues e Silva (2006) afirmam que corresponde aos coliformes totais que
apresentam a capacidade de continuar fermentando lactose com produção de gás,
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quando incubadas a temperaturas de 44-45ºC. Os critérios microbiológicos que
envolvem E.coli são úteis quando é desejável determinar se houve contaminação
fecal.
A Escherichia coli enterotoxigênica é causa comum de ―diarreia de
viajante‖. Algumas cepas ao serem ingeridas com alimentos, crescem no intestino e
produzem toxinas que originam hipersecreção no intestino delgado; a luz intestinal é
distendida pelo líquido, provocando hipermotilidade e diarreia que duram alguns dias
(1 a 3 dias). O período de incubação é de 24 a 72h, ocorrendo vômitos e diarreia,
embora não exista febre. (SANTOS, NOGUEIRA, CUNHA, 1995).
Bacillus cereus é uma bactéria Gram-positiva, anaeróbia facultativa, em
forma de bastonete, formadora de esporos, que apresenta motilidade e tem sido
reconhecida como agente etiológico de doenças de origem alimentar, embora os
relatos de doenças de origem alimentar que lhe são atribuídos sejam escassos, com
muitas ocorrências não suspeitas ou não confirmadas. Este microrganismo tem o solo
como o seu reservatório natural. Entretanto, devido à resistência de seus esporos, a
bactéria pode ser isolada de uma grande variedade de pontos, estando amplamente
distribuída na natureza. Por esta razão, contamina facilmente alimentos como
vegetais, cereais, condimentos, carne bovina, suína e de frango, laticínios, sorvetes,
pudins, carne cozida, sopas, pratos à base de vegetais e arroz cozido. (MENDES et
al., 2004).
A contaminação de alimentos por B. cereus constitui não somente uma
importante causa de deterioração, mas também está associada com a ocorrência de
dois tipos de síndrome, devido à ingestão de alimentos contaminados com cepas
patogênicas produtoras de toxinas, uma emética, outra diarreica. A toxina do tipo
emético é pré-formada no alimento, enquanto a do tipo diarreico é, muito
possivelmente, produzida no trato intestinal, sendo os fatores de virulência ainda não
completamente caracterizados. A síndrome diarreica é caracterizada basicamente por
dor abdominal, diarreia aquosa e tenesmos retais que ocorrem entre 8 e 16 horas
após a ingestão do alimento contaminado (normalmente >105 microrganismos/g).
Náuseas e vômitos, iniciando de 1 a 5 horas após a ingestão de alimento que
contenha, via de regra, >107 microrganismos/g, caracterizam a síndrome emética.
(MENDES et al., 2004).
A grande capacidade de multiplicação de B. cereus em diferentes
substratos tem sido amplamente constatada e registrada na literatura. A simples
presença do patógeno em locais e condições que possibilitem sua eventual
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transferência para alimentos prontos é, reconhecidamente, um fator importante para
desencadear episódios de intoxicações – muitos dos quais sequer vêm a ser
diagnosticados. Considerando suas características de disseminação, resistência de
esporos e patogenicidade, o problema assume uma importância expressiva quando os
produtos contaminados são destinados a milhares de pessoas, diariamente, como é o
caso de restaurantes de instituições ou indústrias. (MENDES et al., 2004).

6 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

As consequências diretas e indiretas da globalização, tais como, uma
maior circulação e interação de pessoas, animais, produtos e serviços e a rápida
disseminação de patógenos, além da precarização das condições de vida e de
trabalho reafirmam a necessidade de um Estado forte e capaz de interferir nas
relações econômicas e sociais com o objetivo de preservar a vida e o ambiente, os
interesses da coletividade e das comunidades. Esses fatores têm levado a uma maior
valorização das ações de vigilância sanitária no país, tornando imprescindível a
qualificação dos serviços para o cumprimento integral de suas atribuições.
(GARIBOTTI, HENNINGTON, SELLI, 2006).
Historicamente, as ações de caráter fiscalizatório foram priorizadas e
alcançaram maior visibilidade no campo da vigilância sanitária. Este tipo de
intervenção é legitima enquanto papel regulador do Estado, porém insuficiente para
responder às necessidades de saúde e melhoria das condições de vida da população.
Ainda hoje observa-se uma atuação marcada pela visão parcial de risco, voltada
eminentemente para o controle e fiscalização de produtos e serviços. (GARIBOTTI,
HENNINGTON, SELLI, 2006).
A discussão da prática da vigilância sanitária e da emergência de um novo
modelo orientado para a defesa do direito de cidadania e para a promoção da
qualidade de vida e saúde da população remete à observação do modelo de vigilância
sanitária em vigor, as noções que norteiam sua prática, suas características, campo de
atuação, amplitude como prática social coletiva, nós críticos, intersetorialidade e
inserção no sistema de saúde, e buscar o objetivo de construir um novo modelo cujo
principal pressuposto é melhorar a realidade em que atua. (EDUARDO, 1998).
Há reflexões sobre a capacidade do serviço de vigilância sanitária de atuar
em defesa da vida e não em resposta às demandas dos interesses econômicos. Uma
possibilidade que já se vislumbra é angariar o envolvimento da sociedade na defesa
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de sua própria saúde, desde a elaboração das normas sanitárias até o controle social
das políticas públicas de saúde, mediante o investimento intensivo nas práticas de
educação em saúde por parte dos serviços, contribuindo para tornar cada usuário um
sujeito, um cidadão mais autônomo e crítico, capaz de reivindicar seus direitos
individuais e coletivos e lutar por maior qualidade de vida. Ou seja, não basta certo
grau de poder do Estado para controlar os setores produtivos; a vigilância sanitária é
de responsabilidade do Estado, mas também da sociedade civil. (GARIBOTTI,
HENNINGTON, SELLI, 2006).
A prática atual da vigilância sanitária é caracterizada pela elaboração de
normas, licenciamento dos estabelecimentos, fiscalização, aplicação de medidas,
orientação e educação visando à proteção da saúde da população. Dessa forma, no
plano das idéias, a vigilância sanitária já se coloca como instrumento de defesa do
cidadão. (EDUARDO, 1998).
Nesse contexto, mediante os resultados encontrados nas análises
microbiológicas dos alimentos coletados, foi escolhido que, ao invés de realizar uma
ação fiscalizatória punitiva, melhores resultados seriam atingidos por meio da ação
educativa. Portanto, todos os estabelecimentos envolvidos que obtiveram resultados
insatisfatórios quanto à contaminação microbiana nos alimentos foram convidados a
participar de uma capacitação sobre a contaminação microbiana de alimentos,
doenças transmitidas por alimentos, boas práticas de manipulação de alimentos,
abordando-os sob o ponto de vista do consumidor e seu direito de adquirir produtos
seguros e de qualidade.
Dessa forma, espera-se que a conscientização dos funcionários dos
estabelecimentos por meio de uma ação educativa será responsável por uma melhoria
maior nos resultados do que uma ação fiscalizatória e punitiva no estabelecimento,
durante a qual os efeitos são maiores sobre o proprietário do que sobre os
funcionários, os quais são os reais envolvidos na manipulação dos alimentos.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os alimentos são produtos utilizados por toda a humanidade, então a sua
importância. Tendo em vista que podem causar doenças (Doenças Transmitidas por
Alimentos, ou DTAs), e considerando que o objetivo maior da vigilância sanitária é
promover e proteger a saúde por meio do controle dos serviços e produtos que
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possam causar algum risco à saúde da população, os alimentos são considerados
produtos submetidos à vigilância sanitária.
Portanto, as ações de vigilância sanitária sobre os alimentos incluem a
regulamentação por meio de normativas, fiscalização, orientação e punição dos
estabelecimentos que possuam atividade neste ramo, justificado no potencial que o
alimento possui de transmitir agentes causadores de enfermidades que podem levar o
indivíduo até mesmo à morte. Visando evitar a contaminação de alimentos por tais
agentes, foram implementadas práticas na manipulação de alimentos, que atualmente
constam como exigências legais sanitárias.
A verificação de contaminação de alimentos por agentes frequentemente
causadores de enfermidades é um forte indicativo do não cumprimento de tais
práticas, o que coloca em risco eminente a saúde da população que os consome.
Portanto, são viáveis ações de vigilância sanitária sobre os estabelecimentos que
comercializam alimentos contaminados. Tais ações envolveram o trabalho educativo
para os estabelecimentos envolvidos, uma vez que a conscientização dos
trabalhadores na área trazem resultados duradouros, pois assim as práticas tornam-se
compreendidas e intrínsecas. As ações punitivas geram resultados imediatistas mas
com risco de reincidência em caso de ausência de conscientização do manipulador.
Portanto, a educação sanitária buscou, neste trabalho, a minimização dos
problemas encontrados por meio da percepção da importância de realizar o
cumprimento integral das Boas Práticas de Manipulação de Alimentos por parte dos
manipuladores dos estabelecimentos nos quais os resultados foram insatisfatórios
para contaminação microbiana.
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RESUMO

A família é um dos núcleos mais importantes da sociedade, e cuidar da saúde é
extremamente fundamental, o presente artigo trata sobre As dificuldades encontradas
pelos Auxiliares de Enfermagem na Estratégia Saúde da Família, o interesse em
pesquisar esse tema foi devido às transformações que vem acontecendo em todas as
Unidades Básicas de Saúde em Estratégia Saúde da Família na cidade de Curitiba, as
principais dificuldades encontradas pelo auxiliares de enfermagem são: alto índice de
violência e criminalidade nos lugares aonde são realizadas as visitas por parte dos AE,
falta de adicional de insalubridade devido aos riscos que estão expostos, falta de
transporte e falta de recursos humanos, um dos pontos positivos é o vínculo entre
profissionais e família

contribuindo para um atendimento mais humanizado e de

qualidade com o foco na promoção da saúde , prevenção, recuperação , reabilitação
de doenças e agravos mais frequentes .
Palavras-chave: Saúde. Dificuldades. Auxiliares de Enfermagem. Programa Saúde da
Família.

1 INTRODUÇÃO

A família é um dos núcleos mais importantes da sociedade, e cuidar da
saúde é extremamente fundamental, para alguns autores ela pode ser definida como
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uma unidade social aproximadamente conectada ao paciente pelo amor podendo ou
não ter laços legais ou de consanguinidade, o paciente é um segmento da família e
esta de vital importância para a recuperação do mesmo, sendo, portanto necessário
atender as reais necessidades da família e não só do paciente. (SCHWART et al.,
2004).
A família em seu processo de viver constrói um mundo de símbolos,
significados e valores, saberes e práticas oriundas de sua família de origem, do seu
ambiente sociocultural. Quando um indivíduo constrói uma nova família, por meio do
casamento, por exemplo, ele traz consigo as experiências decorrentes do viver e
conviver em sua família de origem, bem como as interações cotidianas intra e
extrafamiliares (ELSEN, 2004). No Brasil na área da Enfermagem muitos esforços tem
sido feito com o intuito de melhorar o atendimento das pessoas

, por isso o

acolhimento do paciente tem sido uma constante preocupação.
Com vista a uma reorientação do modelo assistencial de saúde foi
criado em 1994 pelo Ministério da Saúde o Programa Saúde da Família - PSF -, hoje
conhecido como ESF - Estratégia Saúde da Família com o objetivo de ações de
promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais
frequentes. (BRASIL, 2001).
O presente artigo trata sobre as dificuldades encontradas pelos auxiliares
de enfermagem na Estratégia Saúde da Família, visto que o alicerce principal do
trabalho na ESF é a família. O cuidar da família tem o objetivo de promover a saúde
por meio de mudanças de atitudes diante dos problemas de saúde. A proposta é
ajudar a família a criar novas formas de interação para lidar com a doença, dando
novos significados para esta experiência. (BOUSSO; ANGELO, 2001).
O interesse em pesquisar esse tema foi devido às transformações que vem
acontecendo em todas as Unidades Básicas de Saúde em Estratégia Saúde da
Família na cidade de Curitiba contribuindo para um atendimento mais humanizado e
de qualidade com o foco na promoção da saúde junto a comunidade.
2 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Em 1994 o Ministério da Saúde criou o PSF – Programa Saúde da Família,
hoje conhecido como ESF – Estratégia Saúde da Família, com o objetivo da
promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e das famílias,
aproximando mais os usuários das unidades de saúde.
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Na Estratégia Saúde da Família há um envolvimento dos integrantes das
equipes com a população de seu território de abrangência, para que seja criado um
vínculo entre a família e a equipe, de modo que as equipes possam planejar e
executar ações que tenham como objetivo resolver os problemas dos usuários.
(CAMELO; ANGERAMI, 2004).
O trabalho na ESF valoriza os princípios da territorialidade, de vínculo com
a população, garantia de integralidade na atenção, do trabalho em equipe, com
enfoque multidisciplinar, deve levar em conta o conhecimento da realidade do território
onde se vai atuar, é importante conhecer o modo de vida da população da área de
atuação, assim é possível identificar como são determinadas as doenças e mortes das
pessoas daquele local, promovendo assim uma assistência à saúde direcionada a
essa comunidade, um novo modelo de saúde vem se criando a partir da ESF com
maior atenção as famílias, considerando o meio ambiente, o estilo de vida e a
promoção da saúde.
O vínculo é o resultado de uma relação mais próxima da população com a
equipe e tem sido percebido como facilitador da adesão aos serviços de saúde. Após
a formação de um vínculo com a famílias, as pessoas sentem-se melhor cuidadas, a
equipe pode intervir com uma visão mais ampla, estimulando sua autonomia,
participação no tratamento e inclusive a corresponsabilização das pessoas pelo seu
próprio bem estar. (OLIVEIRA; SPIRI, 2006).
O trabalho no ESF é multidisciplinar, envolve vários profissionais como
Médicos, Enfermagem (Enfermeiras, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem),
Odontologia (Dentistas, ACD – Auxiliar de Consultório Dentário, e THD – Técnico de
Higiene Dental) e também os Agentes Comunitários de Saúde. Em 24 de janeiro de
2008 foi criado o NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família, portaria nº 154,
publicada no D.O.U. nº 43 de 4 de março de 2008 seção 1, fls. 38 a 42. O NASF é
composto por Psicólogo, Educador Físico, Fisioterapeuta, Consultor Químico e
Nutricionista, cada um dentro da sua área participa para contribuir para uma
assistência mais humanizada. O trabalho interdisciplinar é importante para a
continuidade do serviço.
As equipes do NASF devem estar comprometidas com o aperfeiçoamento
das práticas desenvolvidas pela ESF, atuando de maneira interdisciplinar e
intersetorial, de forma que cada profissional de saúde, a partir de seu conhecimento
específico possa contribuir na resolutividade das problemáticas. (CAMPOS; DOMITTI,
2007).
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Segundo Mehry (2007), o modo como vários profissionais da saúde
compreendem a produção do cuidado é fundamentado pelo reconhecimento de que a
doença, como processo patológico instalado no corpo biológico, é uma das mais
importantes causas do sofrimento individual ou coletivo.
O serviço público de saúde veio de uma formatação hospitalocêntrica e
medicocentrada, aonde os outros profissionais eram considerados coadjuvantes da
prática médica. Contrariando este modelo, a ESF se constitui de equipes
multiprofissionais que devem atuar de uma perspectiva interdisciplinar. Os membros
da equipe articulam suas práticas e saberes no enfrentamento de cada situação
identificada para propor soluções conjuntamente e intervir de maneira adequada já
que todos conhecem a problemática. (OLIVEIRA; SPIRI, 2006).
A

vivência

da

prática

do

Auxiliar

de

Enfermagem

do

modelo

hospitalocêntrico /biologicista, levou a refletir sobre a formação e papel desse
profissional, onde a prestação dos cuidados de enfermagem é voltada principalmente
para a cura de doenças.
O objetivo do Auxiliar de Enfermagem na Estratégia Saúde da Família é
prestar assistência visando a promoção da saúde, e prevenção das doenças, levando
em conta a qualidade de vida das famílias e comunidades, já no ambiente hospitalar o
auxiliar de enfermagem presta cuidados específicos visando somente a cura do
indivíduo.
A equipe que compõe o ESF é: um Médico, um Enfermeiro, um Auxiliar de
Enfermagem e de quatro a seis Agentes Comunitários de Saúde, este por sua vez
deve morar no local onde atua trabalhando com dedicação exclusiva.
O auxiliar de enfermagem é um dos membros mais importantes na ESF
que junto com os demais profissionais buscam a melhoria na qualidade de vida da
comunidade, as atribuições básicas do AE são: desenvolver com os ACS (Agentes
Comunitários de Saúde) atividades de identificação das famílias de risco, contribuir
quando solicitado com o trabalho das ACS no que se refere a visitas domiciliares,
acompanhar as consultas dos indivíduos expostos a situação de risco, executar
procedimentos de vigilância sanitária e epidemiologia nas áreas de atenção a criança,
mulher, ao adolescente, ao trabalhador e ao idoso, também no controle de
tuberculose, hanseníase, doenças crônico-degenerativas e infectocontagiosas, os AE
também são responsáveis pelos procedimentos dentro da unidade de saúde como:
curativos, aplicação de injeção, verificação de pressão arterial, coleta de glicemia,
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coleta de sangue, alguns procedimentos em domicílio em idoso acamados ou
portadores de doenças crônicas.
A partir da promulgação da Constituição Federal em 1988, foram definidas
como diretrizes do SUS: a universalização, a equidade, a integralidade, a
descentralização, a hierarquização, e a participação da comunidade.
E Estratégia da Família vem para facilitar a implementação do SUS, é
importante destacar que o trabalho da ESF é promover o trabalho de equipe, e o
respeito profissional entre todos os demais profissionais.
O auxiliar de enfermagem tem grande responsabilidade no cumprimento
de suas atribuições fazendo parte entre os profissionais de saúde e a comunidade que
utiliza o serviço.
A ESF prevê que o profissional tenha uma compreensão de aspectos
relacionados à dinâmica familiar, ao seu funcionamento, às suas funções, ao seu
desenvolvimento e as suas características sociais, culturais, demográficas e
epidemiológicas. Isso requer dos profissionais uma atitude diferenciada pautada no
respeito, na ética e no compromisso com as famílias pelas quais são responsáveis,
mediante a criação de vínculo de confiança e de afeto, atuando de forma participativa
na construção de ambientes mais saudáveis no espaço familiar. (BRASIL, 2001).
Os auxiliares de enfermagem na ESF realizam visitas domiciliares as
famílias, identificando os problemas de saúde, controle, ou grupos de risco como
crianças com vacinas atrasadas, investigação de casos suspeitos e a busca ativa de
doenças de notificação compulsória.
A produção científica tem apontado algumas características do trabalho
atual com as famílias. Estas destacam algumas dificuldades que permeiam o trabalho
como a falta de qualificação profissional, dificuldades de se trabalhar em equipe,
dificuldades estruturais – falta de transporte para o acesso dos trabalhadores nos
domicílios e a falta de profissionais nas equipes. (COTTA et al., 2006; OLIVEIRA;
MARCON, 2007; OLIVEIRA; SPIRI, 2006).
Para realizarem suas atividades os AE enfrentam algumas dificuldades,
que são: em regiões com alto índice de violência e criminalidade os AE só tem acesso
aos domicílios mediante as agentes comunitárias de saúde, para se aproximarem das
famílias, colocando-se em completa situação de risco; a falta de adicional de
insalubridade devido aos riscos que estão expostos ao trabalharem na comunidade
com animais domésticos, usuários soro positivos, muitos profissionais enfrentam
situações de riscos de vida para desempenhar suas atividades diárias como brigas,
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tiroteio, etc.; falta de transporte para o desenvolvimento das atividades, em regiões de
grande abrangência as visitas são realizadas a pé, dificultando o trabalho, pois às
vezes dependendo da localização da residência que são loteamentos de invasão,
favelas, vielas, barrocas só é possível fazer apenas uma visita domiciliar; a falta de
recursos humanos é um dos fatores que mais dificulta o trabalho na ESF, pois a
demanda é grande e os profissionais não conseguem prestar um bom atendimento de
qualidade para a população, outro fator é a falta de materiais para as visitas
domiciliares, pois se os AE levam os materiais para as vistas não tem material para o
trabalho na unidade, faltam aparelho de pressão, glicosímetros para a verificação do
diabetes , material de curativo, ataduras,

entre outros; falta de capacitação dos

profissionais, os AE conhecem bem as famílias de baixa renda da sua abrangência,
mas tem pouco preparo para lidar com questões socioculturais ou mesmo estratégias
próprias do trabalho comunitário.
―Os determinantes sociais de saúde são entendidos como fatores sociais,
econômicos

e

culturais,

étnico-raciais,

psicológicos

e

comportamentais

que

influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população‖
(BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2006).
Alguns profissionais da ESF e das unidades básicas de saúde não se
consideram qualificados para assistir as famílias, mesmo tendo a participação em
cursos e experiências após a formação, os cursos oferecidos pela Secretaria de
Saúde não abordam um assunto mais específico para lidar com as famílias, as
capacitações não são suficientes e não permitem uma compreensão exata de como o
programa funciona. Além disso, nesses cursos ainda persistem os conteúdos técnicos
voltados para a doença, o que nos leva a considerar que, o modelo assistencial /
individual / uniprofissional ainda predomina nos serviços de saúde, dificultando a
efetivação dos princípios da ESF. (OLIVEIRA; MARCON, 2007).
Conhecer os valores das famílias, suas crenças e costumes, facilita a
construção de uma assistência digna e individualizada, o profissional precisa levar em
consideração que as necessidades mudam de pessoa para pessoa, principalmente em
relação ao contexto em que elas estão vivendo. (WAIDMAN; ELSEN, 2004).

2.1 Existem Soluções Para os Problemas na Estratégia Saúde da Família?

Procurar soluções para os problemas encontrados na ESF não é uma
tarefa muito fácil, pois apesar de estar em funcionamento desde 1994 muitas coisas
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ainda se tem a melhorar, cada unidade tem seus próprios problemas não há uma
fórmula pronta de como lidar com as situações conflitantes, então cada unidade faz
primeiro um reconhecimento do seu território de abrangência pra conhecer melhor a
população daquele lugar, e assim juntos em equipe desenvolvem uma assistência de
acordo com a realidade desse território.
Na ESF um dos principais momentos e de grande importância são as
reuniões de equipe, elas acontecem semanalmente para avaliar os casos mais graves
e junto com a equipe multidisciplinar desenvolver o plano de cuidados específico para
aquela população.
Nessas reuniões os mais variados temas são levantados para discussão
entre equipe como: indicadores de saúde, educação em saúde, articulação da rede de
atenção à saúde intersetorialidade, participação popular, organização do trabalho e
outros. Qualquer membro da equipe pode sugerir a pauta da reunião e o espaço para
falar também é comum a todos, a reunião de equipe é um espaço rico para troca de
saberes e pactuações coletivas, onde cada trabalhador torna-se responsável pela
organização e condução da sua equipe, discute propostas de ações em saúde,
parceria com a comunidade e instituições, organiza grupos operativos, remodela seu
cotidiano de trabalho de acordo com o fluxo e com a demanda sempre mutável
proveniente da população e das discussões sobre saúde.
É nesse espaço de debate, conflito e negociação que se pode observar a
postura de cada profissional frente às necessidades de saúde da população e diante
da organização do trabalho, tornando-se evidentes os posicionamentos reflexões e
tomadas de decisão sobre os assuntos abordados e das negociações e arranjos que
são realizados no coletivo de trabalhadores. Observa-se também como cada equipe
se organiza para solucionar os problemas com os quais se defronta e com as
demandas que surgem.
A participação da Gestora de Saúde antes conhecida como ASL Autoridade de Saúde Local é importante porque participa juntamente com a
Enfermeira da rotina do trabalho das equipes de saúde da família, facilita discussões
sobre o processo de trabalho, educação no processo de saúde da família, nas
reuniões semanais divide experiências e discussões realizadas nos Distritos ou na
Secretaria Municipal de Saúde.
A Gestora dá suporte e apoio aos trabalhadores nos aspectos que eles
sentem dificuldades, buscando junto e compartilhando sempre as soluções e
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caminhos encontrados para resolver as mais variadas situações do cotidiano de
trabalho sejam elas de caráter organizacional, administrativo, ou clínico.
A construção da intersetorialidade constitui um desafio, haja vista a
fragmentação imposta pela lógica das administrações governamentais centralizadas,
setorizadas e competitivas, bem como pela ausência de uma politica estratégica de
desenvolvimento social e ainda, pelo predomínio da racionalidade médica nas arenas
da saúde. (GIOVANELLA; ESCORE; MENDONÇA, 2009).
É nessas reuniões que se percebe quais trabalhadores são mais
dedicados e quais não querem se responsabilizar muito pelos problemas de saúde da
população, mesmo com um território repleto de situações de violência, uso de álcool e
outras drogas, falta de saneamento básico e demais situações de vulnerabilidade
social, não há ações concretas envolvendo articulações intersetoriais que almejem a
redução ou eliminação desse fatores que tanto interferem na saúde das pessoas.
A falta de perfil par atuação na ESF aliada à alta demanda ambulatorial
são fatores importantes na tomada de decisão frente aos problemas de saúde da
comunidade. O profissional sem perfil não busca parceria, não se preocupa em
melhorar o contexto social do território, ele esta no trabalho só par atender as
demandas assistenciais e ambulatoriais, acreditando ser apenas esse o seu papel na
unidade de saúde, quando faz algo que não esteja na sua rotina de atendimento, já
pensa estar fazendo mais que a sua obrigação, e a alta demanda de atendimento só
vem reforçar a inércia desses profissionais diante dos problemas da comunidade.
Trabalhar na ESF representa para muitos profissionais um acréscimo
salarial importante, muitos se interessam em fazer parte das equipes, sendo a maioria
composta por profissionais recém-formados como os médicos que ficam a espera de
uma vaga na residência médica ou nas especializações, alguns escolhem também por
curiosidade sem apresentar um perfil adequado para exercer a função.
Diante desse problema tão sério que é a falta de perfil para atuação na
ESF, o Gestor não tem como fazer uma seleção dos seus colaboradores, dos que se
preocupam com um atendimento de mais qualidade para a população e os que não
querem se envolver com os problemas destes, visto que quando é feita a contratação
via concurso público, o candidato é aprovado somente mediante a prova, não há uma
divulgação específica mostrando como será a atuação no território de abrangência, as
experiências e vivências do dia a dia é que farão conhecer e tentar desenvolver m
atendimento de qualidade .
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Para tentar amenizar o problema com a falta de perfil dos médicos para
atuarem na ESF o MEC em 2001 criou as novas Diretrizes Curriculares dos cursos da
área da saúde para tentar corrigir essas deficiências na formação dos profissionais de
saúde, eliminando a ênfase nas especializações e procurando formar um novo modelo
de médico, o profissional com formação generalista, direcionado á atenção básica de
saúde e capaz de resolver a maior parte dos problemas de uma população ainda
carente do básico para sua sobrevivência.
O desejado seria que cada profissional da equipe tivesse e buscasse
autonomia para resolver ou buscar soluções para os problemas do seu território de
atuação , porém essa autonomia muitas vezes não é buscada e quando é esbarra em
muitos processos burocráticos, filas de esperas, profissionais não resolutivos e
encaminhamento da demanda para outros setores, que terminam por inviabilizara
construção da rede de cuidado e desmotivar o profissional a tentar vias alternativas ou
enfrentar as vias de fato até conseguir uma resposta.
Mas existem profissionais dedicados nas equipes, estes buscam e
desejam modificar a situação do seu território de atuação e se esforçam para
desenvolver juntamente com a população planos de ação e melhorias na saúde
daquela comunidade.
É necessário um processo de capacitação e informação contínuo e eficaz
das equipes de modo a poder atender as necessidades trazidas pelo dinamismo dos
problemas, possibilitando um aperfeiçoamento profissional através da educação
continuada, esse processo de capacitação é importante para o desenvolvimento da
própria concepção da equipe e da vinculação dos profissionais com a população
características que fundamentam todo o trabalho na ESF.
O planejamento das ações educativas deve estar adequado as
peculiaridades locais e regionais a utilização dos recursos técnicos disponíveis e a
busca da integração com as universidades e instituições de ensino e capacitação de
recursos humanos.
A formação em serviço deve ser priorizada, iniciando com o treinamento
introdutório da equipe e prosseguindo com a formação preferencial em serviço,
inclusive com a educação à distância como método de aprendizado.
Considerando a ESF como sendo de vital importância para o
aprimoramento das novas relações que devem existir entre profissionais de saúde e
entre a população, Gomes escreveu:
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...Percebendo-se a interdisciplinaridade como um princípio a ser
resgatado, inerente a própria essência da construção do
conhecimento ou como uma atitude ou postura a ser desenvolvida
frente ao saber, tem-se uma vasta trajetória a percorrer, trajetória
essa conflitante e trabalhosa, mas também fecunda, rica e criativa,
através da qual objetiva-se a superação da dicotomia teoria-prática,
tão presente e tão criticada em nossos dias.
...No interdisciplinar encontra-se tanto o desafio pertencente à busca
da unidade na multiplicidade, quanto o desafio de aprender a lidar
com as nossas próprias diferenças, assim como as dos outros,
considerando-as não como entraves à nossa prática, mas sim como
ricas e estimulantes em suas peculiaridades.

São numerosos os fatores que prejudicam o trabalho em equipe e
comprometem a qualidade do trabalho, como os problemas sociais da comunidade,
condições precárias, conflitos internos, mas é necessário que a equipe se organize e
tomem medidas para impedir que esses problemas adquiram maiores proporções,
promover o diálogo entre as pessoas para, melhorar a convivência, elevar a motivação
da equipe e delinear com todos os membros ações a serem implantadas e objetivos a
serem cumpridos são medidas que promovem a integração da equipe e qualidade da
assistência.
Quando o trabalho é realizado com dedicação e prazer o resultado é
gratificante e os pacientes reconhecem o desempenho da equipe, para isso é
importante vencer os desafios, dar vida para o trabalho, viver a solidariedade, viver o
presente e construindo o futuro, buscar o equilíbrio profissional e pessoal são metas a
serem alcançadas na ESF e que levam a satisfação do paciente e do profissional.
Segundo Garaudy (1979)
a força decisiva é a da motivação, da consciência crítica e
apaixonada, lúcida e criativa de nossas razões de viver, a
salvaguarda, em cada homem e em todos os homens, do que lhe é
específico, o acréscimo de força que lhe vem da fé na transcendência
e no amor, únicos a fazerem de um homem, quer dizer um ser
autônomo e solidário, criador e responsável.

Há um esforço por parte da gestão municipal na implantação de políticas
que dialoguem entre si, mas deve haver também esforço dos profissionais para que
estas politicas e ações aconteçam de forma articulada, mantendo o foco na melhoria
da qualidade de vida da população.
Quem acha que na saúde é preciso ter soluções mirabolantes para
resolver os problemas que se acumulam ao longo dos anos, está enganado; claro que
em alguns casos são realmente necessários altos investimentos para melhorar a
qualidade de vida das pessoas, mas na maioria das vezes uma conversa aberta e
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franca entre profissionais da saúde envolvidos e a busca de ações simples para
reduzir as dificuldades que existem pelo caminho podem ser a melhor solução.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os profissionais que trabalham com a Família têm enfrentado muitas
dificuldades para assisti-la, o Auxiliar de Enfermagem é um dos profissionais mais
antigos da enfermagem, é um dos elementos fundamental dentro do trabalho em
saúde, mesmo com alguns problemas enfrentados como falta de recursos humanos e
materiais adequados os profissionais consideram importante a assistência a Família e
acreditam que podem colaborar para um tratamento mais presente.
A assistência domiciliar na ESF possui práticas centradas na saúde da
família, o que possibilita uma maior compreensão entre o profissional e a comunidade,
pois os profissionais trabalham a família sob diferentes enfoques, reconhecendo-a
como importante para sua atuação, para a assistência domiciliar a saúde os
profissionais apontam para a necessidade envolvidas diretamente com a dimensão
biológica do adoecimento, e a facilitação do atendimento criando vínculo com a
comunidade.
O acolhimento tem sido apontado como principal proposta para o trabalho
no modelo de organização em saúde, com o acolhimento estabeleceu-se vínculo com
o paciente e sua família, o que facilita a criação de uma relação mais humanizada, ao
acolher um paciente a equipe de saúde manifesta sua responsabilidade perante ele e
seu tratamento, mas para tudo isso acontecer é preciso que a equipe de saúde
também seja acolhida pela instituição que trabalha é preciso cuidar de quem cuida.
Como é importante o trabalho dos Auxiliares de Enfermagem junto à
comunidade, no cuidado familiar, pois: ―Cuidar implica na capacidade de entender e
atender adequadamente as necessidades do outro, além de conhecer os conceitos de
família, de saúde da família e interação família‖. (ELSEN, 1994; KAKEHASHI; SILVA,
2001).
O auxiliar de enfermagem é um dos membros mais importantes na ESF
que junto com os demais profissionais buscam a melhoria na qualidade de vida da
comunidade, suas atribuições, experiências faz com que estejam envolvidos
diretamente com as famílias não só no processo da promoção e recuperação da
saúde, mas muitas vezes até mesmo dando apoio em diversas áreas, psicológicas,
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emocionais até mesmo em termos de orientação da parte social, apesar de muitas
dificuldades enfrentadas o Auxiliar de Enfermagem fica satisfeito e realizado quando
há reconhecimento do paciente e dos familiares pelo seu trabalho, se sentem
valorizados, com o dever cumprido perante a vida e a sociedade.
Tentar acabar com as dificuldades na ESF é ainda considerado um
desafio, mas aos poucos, se procura buscar cada vez mais soluções para esses
problemas, uma delas são as reuniões semanais onde a Coordenadora pode
conhecer, avaliar e desenvolver um plano de ação juntamente com a equipe de
trabalho de acordo com a realidade do seu território, conhecendo o perfil de cada um
de sua equipe, estimulando e incentivando a busca de soluções.
É necessário um processo de capacitação e informação contínuo e eficaz
das equipes de modo a poder atender as necessidades trazidas pelo dinamismo dos
problemas, possibilitando um aperfeiçoamento profissional através da educação
continuada, esse processo de capacitação é importante para o desenvolvimento da
própria concepção da equipe e da vinculação dos profissionais com a população
características que fundamentam todo o trabalho na ESF.
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O PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO
DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
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RESUMO
A partir de 1994 com a introdução do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e
com a inserção do Programa de Saúde da Família como política na atenção primária
do Sus, torna-se cada vez mais necessário uma formulação na prática profissional dos
profissionais de saúde que desempenham suas atividades com a coletividade .Esta
mudança se daria na troca de práticas curativistas por práticas sociais, nas quais o
processo de trabalho de educação em saúde e a democratização dos saberes,
levados pela equipe, faria com que a saúde fosse vista de forma singular por cada
família, dentro de cada contexto social.
Palavras-chave: Estratégia de Saúde da Família. Educação popular em saúde.
Processo de trabalho. Coletividade.

1 INTRODUÇÃO

A conjuntura política, econômica e social atual no nosso país reflete a
necessidade de um agir social, vindo das políticas públicas de saúde, que no âmbito
do estado de bem estar social se faz necessário e urgente as intervenções na área da
saúde. Para isso é fundamental estratégias de impacto social e econômico como
forma de promover saúde à população.
A reestruturação da educação universitária em nosso país, em especial a
formação da saúde, inspirada num modelo liberal da economia, se faz insuficiente em
prover à sociedade profissionais mais críticos e reflexivos, comprometido com uma
atuação social no fazer em saúde.
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No primeiro semestre do ano de 2013, com a nova gestão política de
Curitiba,

iniciaram-se

algumas

mudanças

no

setor

saúde,

em

especial

a

reestruturação social da saúde, dando início a uma nova forma de atuação de gestão
em saúde.
Uma das mudanças foi a reestruturação na atenção primária à saúde,
sendo incorporado uma ampla reforma administrativa e financeira da saúde, através
da incorporação de equipes de Estratégia em Saúde da Família às antigas unidades
básicas de Saúde. Com isto, observou-se certo descontentamento por parte de alguns
profissionais que, ao mesmo tempo, sentiram-se despreparados para uma nova
atuação profissional baseada numa mudança de paradigma curativista, mudança que
afetaria a forma do fazer em saúde. Este fazer exigia um novo olhar à saúde dos
curitibanos, voltado à qualidade de vida, atuando no processo de promoção e
prevenção de saúde da coletividade.
2 METODOLOGIA

A metodologia escolhida foi a pesquisa qualitativa bibliográfica, usando
como referencial a pesquisa qualitativa em saúde de Maria Cecilia Minayo, baseada
na filosofia do materialismo histórico dialético. Será usada a revisão sistemática e
reflexão critica de artigos com a pretensão de dar amplitude aos temas abordados.
Conforme Minayo1, ―A pesquisa qualitativa terá um posicionamento contra o
positivismo que analisa não apenas os dados objetivos, mas propõe a subjetividade
como fundante do sentido e defende-a como constitutiva do social e inerente ao
entendimento objetivo‖.
A partir dos conceitos já existentes a respeito do tema pesquisado
analisaremos as vertentes dos diferentes autores que defendem a educação em saúde
como práxis profissional da equipe do PSF, contrapondo criticamente os conceitos de
outros artigos que defendem a atual prática médica baseada no modelo biologicista
unicausal.
3 DESENVOLVIMENTO

A implantação do Programa de Saúde da Família com estratégia de
Política Pública em saúde vem a ser implantada para ampliação de cuidados da rede
1

MINAYO, Maria Cecilia de Souza.O desafio do conhecimento-Pesquisa Qualitativa em
Saúde.2004.P.13
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primária à saúde. É através dela que os profissionais de saúde devem incorporar-se
como agentes sociais de mudança na realidade cotidiana da coletividade. Conforme
dito por Ronzani e Stralen1 ―o PSF é uma proposta com potencial para promover
algumas mudanças na situação de saúde da população, mas que passa por
problemas como a formação de recursos humanos e a confusão frequente a respeito
dos seus pressupostos‖ podemos

afirmar que a proposta do PSF, promovedora de

saúde na comunidade, será melhor se tiver uma atuação crítica e consciente dos
problemas sociais da população, que se conseguiria com uma mudança cultural
através da formação dos profissionais de saúde.
A prática do dia a dia do profissional que atua na ESF requer um olhar
crítico e reflexivo acerca de seu ―fazer em saúde‖, que vai além da prática recebida em
sua formação. A forma atual do fazer em saúde tem como causa a formação
biomédica, que com princípios tecnicista, biologicista e unicausal se revelam
insuficientes para um agir reflexivo que incorpore os determinantes sociais como
problemas de saúde. Este modelo educacional é descrito por Pires2 como ―modelo da
biomedicina que ficou bem caracterizado com o chamado modelo flexneriano,
baseado no relatório do mesmo nome e datado de 1910, orientou a organização das
escolas médicas nos EUA e contribuiu para a estruturação de um modelo de
organização do trabalho que distancia o médico do entendimento do seu objeto de
trabalho como seres humanos que são individualidades, biológica e subjetiva, mas
também uma totalidade complexa‖. Conforme Pires, este modelo preponderante nos
dias de hoje, carece de conhecimentos generalistas e conhecimentos psicossociais,
indispensáveis para a atuação no programa, desta forma o profissional é levado a
diagnosticar apenas os problemas de saúde físicos sem relacioná-los com as causas
sociais e econômicas, que levam aos verdadeiros processos de adoecer, levando
apenas a processos de cura temporários, sem impactar as verdadeiras causas das
enfermidades.
Desta forma percebemos que a falta de uma formação medica, direcionada
à saúde coletiva de forma mais social, traz dificuldades para o alcance de objetivos
propostos no Programa de Saúde da Família, como a promoção em saúde, destacado

1

RONZANI, Telmo, Mota; STRALEN, Cornelis, J, V. Dificuldades de Implantação do Programa
de Saúde da Família como Estratégia de Reforma do Sistema de Saúde Brasileiro, Revista APS,
v.6, n.2, p.99-107, jul./dez. 2003. P.19.
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nas palavras de Minayo1‖. É a partir do conceito de promoção em saúde,
principalmente, que podemos encontrar algumas contradições e dificuldades pelas
quais os profissionais passam para conseguirem atingir os objetivos do PSF. A
primeira dificuldade estaria no fato de que, a partir da promoção em saúde, as práticas
não devem se limitar à doença em si, mas devem considerar o contexto histórico
cultural e as concepções a respeito de determinados fenômenos e situações sociais.
A fragmentação das ações de saúde, revela a alienação da pratica
assistencial pela equipe de saúde, os profissionais não conhecem por inteiro o
processo de trabalho, seus meios, seus objetivos, alienando desta forma o esforço do
seu trabalho. Com isto desconhece os resultados alcançados, cujo valor na prática se
baseia em números e porcentagens de procedimentos. Isto faz com que o profissional
abra mão de ações mais diretas e criativas na resolução de problemas, ou seja, o
deixar de agir social e politicamente, afirmado por Pires2, O ‗trabalho coletivo em
saúde‘ aproxima-se da ‗divisão técnica do trabalho‘ quando os participantes da equipe
de saúde distanciam-se do entendimento do seu objeto de trabalho, têm menor
domínio sobre o seu processo de trabalho de modo que têm menos instrumental tanto
para intervir na concepção do trabalho quanto para intervir criativamente no agir
cotidiano. Desta forma não há uma compreensão lógicos baseada nos fatos sociais,
econômicos, culturais e históricos do processo saúde-doença envolvidos.
4 PROBLEMATIZAÇÃO

A implantação do Programa de Saúde da Família com estratégia de
Política Pública em saúde vem a ser implantado para ampliação de cuidados da rede
primária à saúde. É através dela que os profissionais de saúde devem incorporar-se
como agentes sociais de mudança na realidade cotidiana da coletividade. Conforme
dito por Ronzani e Stralen,
o PSF é uma proposta com potencial para promover algumas
mudanças na situação de saúde da população, mas que passa por
problemas como a formação de recursos humanos e a confusão
frequente a respeito dos seus pressupostos‖ podemos afirmar que a
proposta do PSF, promovedora de saúde na comunidade, será
melhor se tiver uma atuação crítica e consciente dos problemas
1
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sociais da população, que se conseguiria com uma mudança cultural
através da formação dos profissionais de saúde.

A prática do dia a dia do profissional que atua na ESF requer um olhar
critico e reflexivo acerca de seu ―fazer em saúde‖, que vai além da prática recebida em
sua formação. A forma atual do fazer em saúde tem como causa a formação
biomédica, que com princípios tecnicista, biologicista e unicausal se revelam
insuficientes para um agir reflexivo que incorpore os determinantes sociais como
problemas de saúde. Este modelo educacional é descrito por Pires1 como ―modelo da
biomedicina que ficou bem caracterizado com o chamado modelo flexneriano,
baseado no relatório do mesmo nome e datado de 1910, orientou a organização das
escolas médicas nos EUA e contribuiu para a estruturação de um modelo de
organização do trabalho que distancia o médico do entendimento do seu objeto de
trabalho como seres humanos que são individualidades, biológica e subjetiva, mas
também uma totalidade complexa‖. Conforme Pires, este modelo preponderante nos
dias de hoje, carece de conhecimentos generalistas e conhecimentos psicossociais,
indispensáveis para a atuação no programa, desta forma o profissional é levado a
diagnosticar apenas os problemas de saúde físicos sem relacioná-los com as causas
sociais e econômicas, que levam aos verdadeiros processos de adoecer, levando
apenas a processos de cura temporários, sem impactar as verdadeiras causas das
enfermidades.
Desta forma percebemos que a falta de uma formação medica, direcionada
à saúde coletiva de forma mais sociológica, traz dificuldades para o alcance de
objetivos propostos no Programa de Saúde da Família, como a promoção em saúde,
destacado nas palavras de Minayo2‖.
É a partir do conceito de promoção em saúde, principalmente, que
podemos encontrar algumas contradições e dificuldades pelas quais
os profissionais passam para conseguirem atingir os objetivos do
PSF. A primeira dificuldade estaria no fato de que, a partir da
promoção em saúde, as práticas não devem se limitar à doença em
si, mas devem considerar o contexto histórico cultural e as
concepções a respeito de determinados fenômenos e situações
sociais.

1
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A fragmentação das ações de saúde revela a alienação da pratica
assistencial pela equipe de saúde, os profissionais não conhecem por inteiro o
processo de trabalho, seus meios, seus objetivos, alienando desta forma o esforço do
seu trabalho. Com isto desconhece os resultados alcançados, cujo valor na prática se
baseia em números e porcentagens de procedimentos. Isto faz com que o profissional
abra mão de ações mais diretas e criativas na resolução de problemas, ou seja, o
deixar de agir social e politicamente, afirmado por Pires1 ‖O ‗trabalho coletivo em
saúde‘ aproxima-se da ‗divisão técnica do trabalho‘ quando os participantes da equipe
de saúde distanciam-se do entendimento do seu objeto de trabalho, têm menor
domínio sobre o seu processo de trabalho de modo que têm menos instrumental tanto
para intervir na concepção do trabalho quanto para intervir criativamente no agir
cotidiano. Desta forma não há uma compreensão lógica baseada nos fatos sociais,
econômicos, culturais e históricos do processo saúde-doença envolvidos.
5 ANÁLISE REFLEXIVA DE ARTIGOS À CERCA DO MODELO BIOMÉDICO
ASSISTENCIAL PELO QUAL CONCRETIZAM-SE AS AÇÕES CURATIVAS DE
SAÚDE

A partir da divisão técnica e parcelar do trabalho instrumentalizado do
monopólio medico, o poder biomédico se insere como força resistente no campo da
saúde controlando o modo de fazer saúde, possuindo o monopólio do exercício e do
conhecimento para necessidades especificas da população conforme descreve Arouca
em sua dissertação ―O Dilema Preventivista, Contribuição para a Compreensão e
crítica da medicina Preventiva,‖ a seguinte crítica:
A experiência de um sofrimento não resulta mais em um conhecer, de tal
forma que estar doente exige a intervenção de alguém que, por seus conhecimentos,
possa cuidar daquele sofrer. As leis que regulam a divisão do trabalho operam coma
força irresistíveis das leis naturais, de tal forma que os médicos e pacientes
encontram-se em relação de troca, em que um é portador de necessidades e o outro
de conhecimentos. Mas o que o primeiro recebe não é o conhecimento, e sim o
cuidado, forma instrumental deste conhecimento monopolizado2.

1

PIRES, Denise, Elvira, Divisão Técnica do Trabalho Em Saúde,
www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/divtectrasau.html acessado em 10/09/2013.P.5-6
2
AROUCA, S. O DILEMA PREVENTIVISTA, CONTRIBUIÇÃO PARA A COMPREENSÃO E
CRÍTICA DA MEDICINA PREVENTIVA. 2003, P.153.
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Esta forma vertical e autoritária do profissional de saúde dispensar o
cuidado ao ser humano, deixa claro quando o autor diz que a forma de fazer em saúde
se instrumentaliza com a transmissão do cuidado e a ausência em transmitir o
conhecimento para o fazer em saúde pela própria pessoa.
Este modelo de saúde, baseado no modelo biomédico, se traduz a partir
da medicalização pronunciada por Foucault no qual ·‖ progressivamente todos os
aspectos da vida são submetidos ao controle médico e, portanto, criados como
necessidades de um cuidado.
Nesta vertente da medicalização permeado pelo modo de produção
capitalista, o fazer em saúde, se traduz pela cultura do consumo, em que a
necessidade de um ―problema de saúde‖ é atendida através do fazer curativista, ou
seja, uma prescrição de comportamento dada pela equipe, um medicamento, um
exame ou até mesmo um encaminhamento. O atendimento desta necessidade
institucionaliza o poder médico através da camuflagem dos verdadeiros problemas
sociais de saúde e a manutenção de uma cultura consumista e conformadora na sua
própria condição social. Isto fica claro nas seguintes palavras de Arouca ―Sendo o
cuidado médico um lugar de consumo, isto implica que: o cuidado médico seja um
setor de consumo produtivo, e que a produção destas mercadorias (instrumental
médico) produza, além do objeto de consumo, o modo e o instinto de consumo. Isto
significa que a forma de cuidado médico pode, cada vez mais, estar sendo
determinada pela produção de objetos médicos (instrumentos e medicamentos),
sendo, portanto, neste nível, que se dá a reprodução deste setor do capital‖1.
Segundo Arouca ―A técnica, em sua dimensão de instrumentos,
medicamentos, aparelhos corretivos, etc., ou seja, na sua forma de mercadoria,
possui, claramente determinados, setores de produção, distribuição, troca e consumo,
porém com a especificidade de que para o seu uso (ou consumo) ela exige a
intervenção de agentes que possuem o controle das formas da sua utilização: o
resultado de uma chapa de pulmão não possui nenhum valor para o seu usuário sem
a interpretação e prescrição decorrente do profissional médico que, assim, funciona
como um dos elementos fundamentais na troca e consumo destas mercadorias. Em
outras palavras, poderíamos dizer que a realização do valor incorporado nestas
mercadorias, na forma atual de organização da medicina, só se faz com o consumo de
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trabalho especializado, ou seja, do médico, do odontólogo, enfim, dos vários agentes
do setor‖1
Neste padrão de consumismo capitalista o autor deixa clara a
fragmentação do modo capitalista, biologicista e unicausal do ―fazer em saúde‖ como
uma anulação do saber em saúde coletiva que surge como necessidade social de um
novo ―fazer em saúde‖.
O processo de trabalho produzido através da medicalização, prescrição,
exames e encaminhamentos produzidos na prática profissional sob valor biológico
deveria ser refletida como forma de exploração do saber medico da mão de obra
profissional. Isto abre a necessidade de uma reflexão contra hegemônica sobre a
prática profissional baseada em valores sociais, em que o objetivo das práticas de
saúde estaria desvinculado da produção capitalista, baseada na recuperação
manutenção e reprodução da força de trabalho e manutenção e recuperação de
valores de uso para as classes hegemônicas.
No artigo ―Enfoque sobre educação e saúde‖ de Eduardo Navarro Stotz,
critica a formação de saúde baseada num modelo hegemônico de fazer saúde. O
saber técnico vem como forma de controle dos corpos das pessoas como forma de
instrumentalizar o cuidado e ditar regras comportamentais, isto como força de poder
no campo social da saúde vem como um entrave às novas formas do ‗Agir em saúde‖
dificultando uma análise crítica do fazer em saúde através de um olhar social. Isto fica
claro na seguinte afirmação do autor:
A Educação e Saúde são do ponto de vista dominante e tradicional, uma
área de saber técnico, ou seja, uma organização dos conhecimentos das ciências
sociais e da saúde voltada para ―instrumentalizar‖ o controle dos doentes pelos
serviços e a prevenção de doenças pelas pessoas.
O aspecto principal desta orientação reside na apropriação, pelos
educadores profissionais e técnicos em saúde – do conhecimento científico-técnico da
biomedicina (ou medicina ocidental contemporânea) sobre os problemas de saúde que
são, a seguir, repassados como normas de conduta para as pessoas.2
A partir deste autor o modelo de ser humano é visto como uma máquina a
ser concertada, ou em constante manutenção, o que direciona práticas de saúde que
não levam em conta a singularidade do ser humano voltada ao seu mundo social. A
educação em saúde usada como ferramenta de controle sob os corpos ditando regras
1
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e prescrevendo condutas e padrões de normalidade, ao invés de ter uma função social
para reflexão e emancipação do saber em saúde dos usuários. Stotz considera
também que ‗‘ O modelo de ser humano da biomedicina é o organismo humano,
uma abstração analítico-mecanicista construída ao longo do tempo da modernidade,
isto é, da organização da sociedade fundada no modo de produção capitalista e
no desenvolvimento correspondente das práticas científicas, políticas e institucionais
que lhe deram forma e legitimidade a partir do século XVII até os nossos dias‖.1o autor
se refere também ao doente como um ―desviante que precisa assumir o seu papel de
paciente e que, ao seguir a prescrição médica, pode retomar a sua condição normal‖2.
No âmbito da educação em saúde dentro desta perspectiva o fazer em
saúde se dá através de conselhos prescricionais, de ordem verticalizada, ditando
regras, condutas e comportamentos que o saber médico julga e considera necessário
para legitimação da normalidade, este modo de educação em saúde está longe de ser
uma proposta emancipadora de ordem social.
Ressalta ainda Stotz que ―o âmbito da educação em saúde é relativamente
amplo. Inclui desde técnicas destinadas assegurar a adesão às terapêuticas – lidar
com o abandono do tratamento, com a ―negociação‖ da prescrição médica pelos
pacientes – até aquelas outras, orientadas para a prevenção de comportamentos ―de
risco‖, a exemplo da gravidez precoce, o consumo de drogas legais (álcool, tabaco) e
ilegais (maconha, cocaína), a falta de higiene corporal, o sedentarismo e a falta de
exercício físico.
Segundo Stotz ―as condições e as razões que levam as pessoas a adotar
estes comportamentos ou atitudes ficam à margem das preocupações da maioria dos
profissionais dos serviços e dos técnicos com responsabilidade gerencial. São
dimensões que estão ―fora‖ do setor de saúde. Aplica-se simplesmente a norma: você
tem isso, deve fazer aquilo. A solução consiste em seguir a norma, no caso, consumir
medicamentos, cumprir prescrições‖.3
Esta forma de educação em saúde serve como controle social que através
da instituição do saber prescricional, reproduz uma visão unidirecional da forma de ver
os problemas de saúde da população.
Conforme STOTZ4 ―Este tipo de enfoques de Educação e Saúde acaba por
contribuir, portanto, para que os governos enfrentem os limites da assistência médica
1
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em lidar com os problemas de saúde da população e reforça a própria ordem social,
pois transferem aos indivíduos a responsabilidade por problemas cuja determinação
se encontra nas relações sociais e, portanto, na própria estrutura da sociedade‖.
Esse adestramento do ―fazer profissional‖ para obedecer a normalidade
social reforça o controle da sociedade a partir da ideia de que o ser humano é
responsável por seus problemas de saúde, sem se dar conta de que a organização da
sociedade, sua estrutura e formas de vida é que determinam os verdadeiros
problemas de saúde.
Esta forma do educar em saúde, ou seja, adestrar, se concretiza como
compensações ao sofrimento humano, como controle de suas angustias e anseios,
salienta Navarro que ―O sistema de atenção médica funciona, na sociedade capitalista,
como uma forma de compensar, no nível individual, problemas ou condições sociais
que apontam para situações socialmente injustas do ponto de vista da saúde. O que
acarreta, objetivamente, a legitimação da ordem social capitalista‖.1
6 SOLUÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA
EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Para uma mudança no paradigma do fazer em saúde, teríamos como
solução a inserção de um novo processo de trabalho do fazer em saúde. Neste
processo tem-se como fundamental o agir profissional da equipe de ESF, que com
conhecimentos advindos de uma ação reflexiva, acrescentaria condições de um agir
político e humano em saúde, levando sempre em consideração as condições dos
determinantes sociais envolvidos nos aspectos de saúde-doença da população. Para
isso faz-se necessário uma mudança no contexto de saúde, o preventivismo como
método atual do fazer em saúde, é mais uma forma de controlar os corpos através da
prescrição de atos de controle sobre o corpo conforme explica stotz2‖. Nesse enfoque,
não obstante a crítica de que a medicina curativa teria fracassado em lidar com os
problemas de saúde comunitários, a educação orienta-se segundo o "modelo médico".
De fato, dada a associação entre padrões comportamentais e padrões de doença,
cabe, nessa perspectiva, estimular ou persuadir as pessoas a modificar esses
padrões, substituindo-os por estilos de ida mais saudáveis‖.
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Com a instituição do PSF em 1994 surgiu 2 novos enfoques que foram
além do modelo prescricional preventivista, nestes enfoques temos o cidadão
decidindo sobre sua própria saúde através da decisão informada e consciente, que,
segundo Stotz1, ―o chamado enfoque da escolha informada que enfatiza o lugar do
indivíduo, sua privacidade e dignidade, propondo uma ação com base no princípio da
eleição informada sobre os riscos à saúde‖. Nos sistemas municipais onde houve a
preocupação em humanizar o atendimento, o profissional de saúde preocupou-se
praticamente em compartilhar e explorar as crenças e os valores dos usuários dos
serviços a respeito de certa informação sobre saúde, bem como discutir suas
implicações.
Já nos casos em que o atendimento se dá por grupos maiores o novo
enfoque permite ao cidadão refletir e escolher a melhor forma de controlar sua própria
saúde, segundo Stotz2, ―o enfoque de desenvolvimento pessoal que adota, em linhas
gerais, as mesmas proposições do educativo, aprofundando-as no sentido de
aumentar as potencialidades do indivíduo. Assume-se ser fundamental, facilitar a
eleição informada, desenvolvendo destrezas para a vida, a exemplo da comunicação,
do conhecimento do corpo, da gestão do tempo para cumprir a prescrição médica, de
ser positivo consigo mesmo e de saber trabalhar em grupos. Certamente tais
destrezas incrementam a capacidade individual para controlar a vida e a recusar a
crença de que a vida e a saúde estão controladas desde o ‗exterior‘ (destino, homens
poderosos)‖.
7 A EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COMO SOLUÇÃO NO PROCESSO DE
TRABALHO.

Como consequência da reestruturação produtiva do trabalho e as
dificuldades sócio econômicas encontradas no dia a dia de trabalho de uma equipe de
estratégia de saúde da família, é importante que a equipe tenha uma abordagem
diferenciada se comprometendo em levar educação em saúde. Essa ação não seria
de uma forma autoritária mais reflexiva, para que a própria família entenda seu modo
de viver em sociedade de uma forma saudável e que se coloque como agente de
mudança da própria realidade.

1
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Em consequência destes compromissos, os participantes do movimento da
educação popular e saúde precisam aprender a desenvolver formas compartilhadas
de conhecimento entre a equipe de multiprofissional e a comunidade, segundo Stotz1:
Várias técnicas podem ser usadas a serviço deste processo.
Porém, mais importante do que o uso das técnicas é o processo em
si, a possibilidade das pessoas manifestarem-se como sujeitos e de
sentirem-se capazes de ajudar a encontrar novas soluções ali onde
muitas vezes as certezas absolutas tornam-se obstáculos para o
desenvolvimento das possibilidades da própria vida.
Certamente o alcance de iniciativas de educação popular será tanto
maior quanto mais estiveram articuladas em redes sociais. A
interação social e, portanto, a comunicação dialógica, tornou-se uma
necessidade imprescindível para lidar com a complexidade, a
incerteza e o elevado impacto das ações de saúde.
O resultado deste processo no âmbito dos serviços e do sistema de
saúde será a produtividade social, porque os recursos públicos,
orientados de modo a garantir ações de saúde integral, resultarão de
fato nas melhores formas de encaminhar os problemas de saúde e de
garantir qualidade de vida à população.

Durante o processo de trabalho de educação em saúde a democratização
dos saberes levados pela equipe de uma forma reflexiva fará com que a saúde seja
vista de uma forma singular por cada família que irá se adaptar à uma nova realidade
de vida. Esse novo modo de viver refletido e pensado pela própria família, a saúde
estará presente, não de uma forma prescrita, mas nas diferentes concepções de vida
que cada família tem.
Segundo Vasconcelos2:
Educação Popular não é veneração da cultura popular. Modos de
sentir, pensar e agir interagem permanentemente com outros modos
diferentes de sentir, pensar e agir. Na formação de pessoas mais
sabidas, devem ser criadas oportunidades de intercâmbio de culturas.
E as pessoas mudarão quando desejarem mudar e quando tiverem
condições objetivas e subjetivas de optar por um outro jeito de viver.

Certamente não pretende formar pessoas mais sabidas quem tenta impor
uma cultura pretensamente superior. Mas também é muito conservador quem,
desejando preservar um modo popular idealizado de viver, deseja parar o mundo,
privando as pessoas e grupos do contato com outras pessoas e grupos portadores de
marcas biológicas e culturais diferentes e, por isso mesmo, enriquecedoras. Ao
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educador popular caberá o investimento na criação de espaços de elaboração das
perplexidades e angústias advindas do contato intercultural, denunciando situações
em que a diferença de poder entre os grupos e pessoas envolvidas transforme as
trocas culturais em imposição‖.
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um novo olhar à saúde, através de práticas educativas que promovam a
saúde através do autocuidado, se faz necessário para diminuir as filas de espera do
Sistema único de Saúde, diminuição na ocupação de leitos de urgência e emergência,
leitos de UTI, diminuição nos gastos com equipamentos de média e alta complexidade,
inclusive gastos com tecnologias de ponta.
A presente produção de mão de obra dos profissionais de saúde,
especializada e fragmentada em práticas curativistas, poderiam causar melhores
impactos sociais e econômicos, se fossem aplicadas através de uma atuação social
levada a cabo pela educação em saúde.
A frustração da equipe do Programa de Estratégia da família, devido à falta
de perspectiva de uma melhora da saúde da população, através da atuação isenta de
uma reflexão crítica e profunda, leva a necessidade de um novo fazer em saúde.
Fazer este que estaria além de uma atuação curativista dependente do modelo
biologicista unicausal. Por isto a necessidade da educação em saúde, para que o
usuário atendido por estes profissionais também possam ser agentes de mudança,
sujeito da própria condição de saúde.
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RESUMO
O Programa Saúde da Família dispõe de um ambiente estruturado para atender,
promover e controlar a saúde da família e da comunidade geograficamente
determinada (em Unidades de Saúde), mediante a oferta do atendimento, contando
com uma equipe multidisciplinar, incluindo Médicos, Enfermeiros, Auxiliares de
Enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde, entre outros, com foco centrado na
redução das vulnerabilidades essenciais da população. Sendo assim, exige-se que o
Enfermeiro esteja preparado para atender as demandas da população da própria
Unidade de Saúde, propondo soluções eficazes. Como objetivo geral procura-se
identificar o perfil do Enfermeiro na Estratégia Saúde da Família para que a saúde e o
bem-estar do usuário e da comunidade se efetivem, na prática, enquanto direito do
usuário e dever do Estado.
Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Enfermeiro. Perfil.

1 INTRODUÇÃO
Nestas últimas décadas o campo da Enfermagem é um ramo da saúde
pública e privada em crescente demanda, especialmente, o setor público que, por
meio das políticas públicas vigentes, elaboradas a partir dos governos federal,
estadual e municipal, cuja meta é atender um maior número de famílias possível,
mediante a cobertura da Atenção Primária em Saúde (APS), incluindo as ações
pertinentes ao Programa Saúde da Família (PSF) – (MOURA, 2008).
No Brasil, segundo Ferraz e Santos (2007), saúde, educação, segurança e
habitação encontram-se em crise, justificados nos desvios de recursos, má gestão e
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má administração, que acabam reduzindo a capacidade do atendimento qualitativo,
promovendo defasagem no atendimento das demandas e necessidades dos usuários.
Embora a arrecadação nacional de tributos seja elevada é necessário gerenciar o
repasse desses recursos e gestoriar as instituições que os recebem.
De forma similar, as instituições públicas e privadas contam com uma
atitude pró-ativa de seus colaboradores e gestores, dispondo da capacidade de criar e
inovar a resolução de problemas, mediante o emprego dos recursos disponíveis na
mente no ambiente físico, visto que será por meio deles que se atingirão os
resultados, que é satisfazer o usuário segundo demandas que se emergem no seio
social. Nas Unidades de Saúde essas habilidades são exigidas constantemente, do
profissional Enfermeiro, os quais têm o ―papel‖ de articulador dentro da equipe
multiprofissional, visando propiciar um atendimento humanizado nas atividades
assistenciais, administrativas, de educação continuada e ordem gerencial.
Entende-se que a competência do profissional Enfermeiro ocorre no
momento em que o conceito de ―entrega‖ e ―doação‖ forem entendidos e aplicados,
que se estabelecerem a ponto da ação manifestar-se responsavelmente, de modo
resolutivo e técnico, para atingir as metas e o cumprimento da missão institucional,
respondendo às necessidades dos usuários, da comunidade atendida pela Equipe
Estratégia Saúde da Família (ESF) e da empresa, no intuito de manter o ―equilíbrio‖
das equipes.
Neste artigo como problema de pesquisa procura: Conhecer o perfil ideal
(papel e atribuições) do Enfermeiro que atua na Estratégia Saúde da Família?
Como objetivo geral procura-se identificar as principais qualificações e
atribuições do Enfermeiro dentro da Estratégia Saúde da Família, em relação ao
usuário e à comunidade geograficamente delimitada.

2 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE

2.1 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil (1988),
caracterizam diretrizes do SUS: a descentralização das tarefas, a integralidade das
ações e a participação da comunidade, tendo como foco a universalidade no acesso
do atendimento, tratamento, diagnóstico e cuidado permanente, igualdade, equidade e
resolutividade nas ações.
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Segundo o Guia Prático do Programa Saúde da Família (2001), o Sistema
Único de Saúde (SUS) se desenvolveu gradativamente a partir da reforma sanitária
que ocorreu na década de 70, movimento este que procurou elaborar um sistema de
saúde pautado na eficácia e um maior acesso do usuário à saúde e da população em
geral.
Em se tratando do Enfermeiro, segundo diretrizes impostas pelo Programa
Saúde da Família, este, apresenta atribuições e responsabilidades que tornam esse
profissional um articulador indispensável à equipe de multiprofissionais que compõe o
PSF; participando, organizando e controlando o processo do trabalho, por meio da
realização de consultas de Enfermagem, promovendo atividades de controle e
prevenção, responsabilizando-se em conduzir e capacitar a equipe de Auxiliares de
Enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde, executando ações epidemiológicas
no controle da tuberculose, hanseníase e doenças infecto-contagiosas, nas ações de
atenção à criança, à mulher, aos trabalhadores e portadores de doenças crônicodegenerativas e outros acometimentos e enfermedades que possam surgir (Ciamponi
e Peduzzi apud BRASIL, 2001).
Segundo Angelo e Bousso apud BRASIL (2001), a tarefa do Enfermeiro
exige uma ação dedicada, responsável e integral, envolve o gostar do trabalho,
colocando-se no lugar do outro (paciente) que diariamente atende, requer o entender
seus sentimentos e aflições, em vista das vulnerabilidades, proporcionando satisfação
pessoal-profissional, uma vez que as questões financeiras e sociais do trabalho de
Enfermagem têm sido motivo para induzir ao desestímulo do Enfermeiro, visto que as
instituições hospitalares visam obter vantagens de cunho financeiro, em detrimento do
bem-estar do paciente e satisfação do funcionário, acrescido das diferenças salariais,
comparativamente ao o que o médico recebe, denotando desvalorização do
profissional de Enfermagem.
É necessário estabelecer respeito mútuo entre os membros da equipe de
profissionais, tendo em vista a enorme concentração de poder e o status centrado na
figura unicamente do médico, cuja formação acadêmica é puramente técnica e relega
a visão holística no trato com o usuário, na prática clínica e no atendimento e
tratamento coletivo do trabalho na equipe, permitindo que se estabeleça o
autoritarismo desse profissional nas relações de trabalho. Notoriamente, um perfil
melhorado

dos

profissionais

contribui

para

direcionar

atividades

quali-

quantitativamente motivadoras, para transformar a realidade individual, do próprio
ambiente e, especialmente, do paciente que encontra-se fragilizado, bem como da
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instituição, visando proporcionar a melhoria contínua das condições gerais de saúde
do paciente, único em sua necessidade, da população e da comunidade em geral
(BRASIL (2001).
O PSF tem natureza multidisciplinar que, derradeiramente, envolvem
ações de disciplinas múltiplas, como: saúde, educação, meio ambiente, saneamento,
envolvendo

entidades

locais,

órgãos-governamentais

e

não-governamentais.

(CURITIBA, 2002).
As atividades previstas no PSF são realizadas por meio de equipes de
multiprofissionais que atendem áreas geográficas específicas com aproximadamente
1.000 famílias, por meio de ações planejadas segundo o perfil característico desta
população, para que atinjam os resultados esperados, em relação ao trabalho com a
população-alvo. Assim, a equipe organiza-se para a troca de informações-saberes, em
parceria com as famílias e a comunidade local, para promover ações coletivas e
individuais, nas Unidades de Saúdes visando atingir a comunidade-alvo. Todavia,
respeitando a realidade do ambiente e das pessoas que nele vivem e necessitam
(CURITIBA, 2002).
Para Roncalli (2003), a Estratégia Saúde da Família foi concebida pelo
Ministério da Saúde em janeiro de 1994, com o objetivo de proceder à reorganização
da prática assistencial em novas bases e critérios, em substituição ao modelo
tradicional de assistência, orientado para a cura de doenças e para a atenção
hospitalar.
Em 1994, segundo Ferraz e Santos (2007), para consolidar as ações de
saúde no Brasil, o SUS, estrategicamente implanta o Programa Saúde da Família
(PSF) visando aprimorar os cuidados primários destinados ao atendimento e
promoção da saúde, centrado na pessoa humana e sua familia, na comunidade e sua
estrutura social, tendo como base as metas elaboradas pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), em 1978 e adotadas na Conferência Alma Ata.
Segundo Ditterich et al. (2009), a Estratégia Saúde da Família representa,
pelo menos, duas novas formas de se abordar a questão da saúde da população:
primeiro, busca ser uma estratégia para reverter a forma atual de prestação de
assistência à saúde; segundo, é uma proposta para reorganizar a atenção básica
como eixo para reorientar o modelo assistencial, respondendo à nova concepção de
saúde. Essa concepção não é mais centrada somente na assistência à doença, mas,
sobretudo, na promoção da qualidade de vida e intervenção nos fatores que a colocam
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em risco – pela incorporação das ações programáticas de forma abrangente e
desenvolvimento de ações intersetoriais.
Pinto et al. (2010) desenvolveram um estudo descritivo intitulado ―situação
de trabalho dos profissionais da Estratégia Saúde da Família em Ceará-Mirim‖, Rio
Grande do Norte, Brasil, em 2007, para analisar as situações de trabalho vivenciadas
pelos profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF). A população constituiu-se
de 190 profissionais da ESF, utilizando um questionário. Os resultados do trabalho
apontaram que o conhecimento da área geográfica adstrita, pelos profissionais da ESF
é um aspecto positivo para realizar as atividades executadas por 83,2% dos
profissionais investigados, o número de famílias acompanhadas pelas equipes locais
(Unidade de Saúde) foi considerado uma dificuldade para 40,5%. Em relação às
condições de trabalho 93,2% referiram estarem presentes profissionais que
apresentavam perfil (experiência e manejo do trabalho) em saúde pública e 86,8%
informaram haver indisponibilidade de equipamentos e instrumentos para se trabalhar.
Dos profissionais que trabalham exclusivamente na ESF, 74% são Agentes
Comunitários de Saúde (ACS). O compromisso e a responsabilidade para substituir
práticas tradicionais de assistência devem ser de todos, havendo necessidade de
interação de fatores históricos, políticos, sociais, econômicos e culturais.
2.2 ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO
2.2.1 Papel do Enfermeiro
Holisticamente observando, conforme o entendimento de Wagner (1985), a
noção de humanização tornou-se objeto de interpretações e disputas políticas e
profissionais diversas que, embora pressuponha algumas gradações na sua evolução,
pode ser resumida em tendência feminista, ecológica, integradora e holística na qual o
sujeito não está separado dos seus direitos, mas tendo seu lugar no centro do
processo de desenvolvimento das ações e do atendimento do paciente.
Em 2000, a Organização Mundial de Saúde (OMS) introduz o novo
conceito de responsividade em pesquisas de avaliação em saúde, no sistema de
saúde brasileiro, contrapondo-se ao conceito de satisfação, já utilizado desde a
década de 60 (Século XX). Nesse contexto, as metodologias que incorporam a visão
de usuário eram percebidas como parte de um paradigma no qual se reafirmam
princípios relativos aos direitos individuais e de cidadania, conforme expressos nos
conceitos de humanização e direitos do paciente. A partir dos anos 90, a ideia de
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humanização passa a integrar o vocabulário da saúde, inicialmente, representando um
conjunto de princípios que criticam o caráter impessoal e desumanizado da assistência
à saúde, que mais tarde são traduzidos em diferentes propostas para modificar as
práticas assistenciais. Nesse processo, destaca-se a convergência desse conceito,
cujo eixo central é a dimensão humana, individual e ética do atendimento, com a
concepção dos direitos do paciente.
De acordo com De Silva (2000), o conceito introduzido pela OMS, no
campo da avaliação em saúde, como alternativa ao conceito de satisfação do trabalho
realizado pelo Enfermeiro, para referir-se a elementos não ligados diretamente ao
estado de saúde, com o pressuposto de que, além de promover e manter a saúde dos
indivíduos em equilíbrio, o sistema de saúde deve tratar os pacientes com dignidade,
facilitar sua participação nas decisões sobre os procedimentos de saúde, incentivar a
comunicação clara entre Enfermeiro e usuário para garantir maior confidencialidade ao
histórico médico.
Segundo Blendon et al. (2001), existem autores que definem a
responsividade como a combinação entre satisfação do paciente e forma como o
Sistema de Saúde age perante seu cliente (usuário). Não obstante, aponta que o
termo responsividade, utilizado pela OMS, diz respeito ao layout do Sistema de Saúde
e a forma como este responde às expectativas universalmente legitimadas dos
indivíduos, quanto aos aspectos não médicos do cuidado. Ao introduzir esse conceito
como ferramenta no âmbito da avaliação dos Sistemas de Saúde, pretende definir
princípios de validade universal. No entanto, De Silva (1999) aponta que esse conceito
pode ser visto a partir do usuário do Sistema de Saúde (consumidor), cuja
responsividade atrairia os consumidores, em maior número, ao Sistema e; dirige-se
em salvaguardar o direito dos pacientes, com um cuidado compatível e adequado.
Segundo Vaitsman e Andrade (2005), a Atenção Primária tem como base
e integrantes a comunidade, os Enfermeiros e Médicos, no trabalho engajado, cuja
perspectiva que não haveria contradição entre ética, atendimento digno e acolhedor, o
uso de tecnologia e aplicação da ciência médica.
Silva e Martins (2009) produziram um ensaio científico para discutir os
principais limites e potencialidades dos processos de trabalho de Enfermagem,
inseridos na Estratégia Saúde da Família, desde que o Programa Saúde da Família foi
criado, até o momento da execução do estudo, apoiado em 84 artigos, com as
palavras-chave: saúde da família e Enfermagem (entre 1994-2009). Relataram que as
atividades assistenciais e gerenciais de Enfermagem, no campo da atenção primária
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(AP) representa um desafio no ámbito da abordagem familiar no cotidiano profissional.
Apontaram também o desenvolvimento de habilidades técnicas compatíveis com o
perfil epidemiológico brasileiro emergente versus necessidade de se discutir a
precarização crescente do trabalho de Enfermagem.
Um estudo desenvolvido por Spagnuolo et al. (2012), intitulado ―O
Enfermeiro e a Estratégia Saúde da Família: desafios em coordenar a equipe
multiprofissional‖, cujo objetivo foi compreender o papel do Enfermeiro no exercício da
coordenação de uma equipe na Estratégia Saúde da Família, em relação às
competências e habilidades praticadas e desenvolvidas no cotidiano, no exercício da
função, segundo a percepção desses profissionais. O estudo utilizou a técnica de
grupo focal e análise de conteúdo evidenciando temáticas como: contexto da
coordenação de equipes multiprofissionais na ESF; fatores intervenientes no cotidiano
do trabalho na ESF; conflitos vividos na interface entre trabalho em equipe e
coordenação central na ESF; dificuldades da população diante do novo modelo de
atenção coordenado pelo Enfermeiro; competência sentida no exercício da liderança
em coordenar equipes multiprofissionais. Os resutlados mostram haver necessidade
de criar espaços formais para discutir as principais dificuldades encontradas por
Enfermeiros coordenadores de equipes multiprofissionais, como, por exemplo,
coordenar equipes multiprofissionais, sobrecarga de trabalho, sobreposição de tarefas
e falta de capacitação. Ao final, concluiram que o conhecimento técnico e científico é
uma competência importante, entre outras, vinculadas às práticas relacionais.
2.3 PEFIL DO ENFERMEIRO QUE ATUA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Segundo Oguisso (1990), a satisfação favorecer a produtividade e agrega
valores ao indivíduo para que o mantenham motivado, principalmente, considerando
que os fatores motivacionais e de satisfação são intrínsecos e cada pessoa pode ter
necessidades distintas requerendo atendê-la, dentro da possibilidade organizacional.
Do mesmo modo, informa que a própria dedicação e responsabilidade no trabalho
podem ser desenvolvidas ou estimuladas nos trabalhadores, pela sensibilidade e
habilidade de um chefe interessado em desenvolver o potencial de seus servidores,
especialmente, na administração do serviço público, onde não houver flexibilidade
salarial e outras formas de incentivo material.
Fernandes e Vaz (1999) entendem que para o profissional a capacitação
representa o domínio de conhecimentos específicos que resultam de uma formação
específica, do treinamento e experiência para que possam exercer determinada
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função, quanto mais bem capacitado for o profissional, maior também será a
probabilidade de ser competente no exercício de suas funções.
Um enfoque apontado por Mendes (1996) identifica que a vigilância à
saúde supera um tipo de formatação reducionista adotada em programas elaborados
verticalmente, pois não respondem aos desafios de uma realidade específica e
propõem-se em, por meio do reconhecimento sobre território-processo, identificar,
descrever e explicar os macroproblemas de saúde. Assim, se faz necessário articular
um conjunto de operações inter-setoriais, destinadas em ofertar resolutibilidade aos
conflitos e necessidades no âmbito da saúde pública. Os problemas de saúde devem
ser entendidos como a representação social das necessidades sanitárias dos usuários
e, normalmente, derivam das condições sociais de vida da comunidade.
Segundo Garrido (2000), gostar do que se faz é importantíssimo na
atividade laboral, principalmente, quanto ao objeto de trabalho e quando o cuidado
envolve o ser humano, significando a escolha da profissão pela qual o Enfermeiro teve
interesse na sua eleição ao campo de trabalho, alguma afinidade ou gosto, em ter-se
identificado no processo de formação e ter encontrado satisfação durante seu
desempenho. Afirma que a relação entre prazer/satisfação é demonstrada pela alegria
de se realizar algo, no sucesso alcançado e finalmente, no exercício de ser o próprio
sujeito enquanto profissional. Assim, acredita que os Enfermeiros apresentam esse
sentimento no momento em que estão atuando com o paciente, por conseguirem
sentir-se como um membro importante do processo vivido naquele momento.
Segundo Machado (2000), em dado momento as pessoas são conduzidas
a escolher uma profissão, visando futuramente atingir um grau maior de recompensa
material e financeira, seja via influência familiar ou social, devido o desconhecimento
quanto às profissões existentes e seus respectivos desdobramentos, diante da
realidade do mercado de trabalho ou perante a indefinição de habilidades individuais,
essa escolha nem sempre ocorre a contento. Contudo, ressalta que o sucesso na
carreira profissional acompanha o desejo de se realizar algo e servir o outro (usuário),
o que produz estímulo e satisfação e, acrescidos do conhecimento técnico-prático e
teórico, ocorre a realização pessoal, profissional e do usuário, positivamente à
instituição. Portanto, no entendimento de Taveira (2008), o ponto-chave para efetivar o
PSF em íntima relação com a mudança no modelo médico-acadêmico, desmistificando
a atuação clínica que enfatize seu papel atribuído às práticas eletivas, dividindo parte
das tarefas com as de outros profissionais e, principalmente, com o Enfermeiro, que
na maioria das vezes assume esse papel sozinho.
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Segundo Gabrielli (2004), estes dados contribuem ainda para a
estruturação do treinamento ou capacitação, considerado como um processo
educacional, aplicado de maneira sistemática e organizado, por meio do qual, as
pessoas adquirem novos conhecimentos, atitudes e habilidades em função dos
objetivos institucionais. Para esse autor, almejando formar uma equipe de profissionais
qualificados, competentes nos diferentes processos de trabalho, detectaram a
necessidade de se implantar um programa de capacitação que contemple o
desenvolvimento de competências, inclusive, como estratégia de re-inserção do
Enfermeiro no contexto institucional.
Martins et al. (2005) desenvolveram um estudo intitulado ―Perfil do
enfermeiro e necessidades de desenvolvimento de competência profissional‖, tendo
como objetivo caracterizar o perfil e identificar as necessidades de desenvolvimento do
Enfermeiro atuante em um hospital de ensino (público), referência em Cardiologia.
Para isso, analisaram 64 cadastros que levaram a concluir que o perfil de Enfermeiro é
eminentemente feminino (92%), graduados entre 1980 (35%) e 1990 (38%). Sendo
que 57% destes são egressos do Curso de aprimoramento cardiovascular e 20%
realizaram outros cursos stricto sensu. Ainda, 32 (50%) frequentaram cursos e eventos
nos últimos três anos, sendo que 14 (22%) apresentaram trabalhos em eventos e 10
(15%) realizaram produção científica. Quanto ao vínculo empregatício, 42 (66%)
Enfermeiros possuem dedicação exclusiva e 27% atuam na instituição entre 1-5 e 1115 anos. Na relação com o trabalho 47 (74%) Enfermeiros referiram gostar de
trabalhar na instituição e as necessidades para o desenvolvimento profissional
identificadas foram relativas ao processo assistencial 36 (61%), à gestão em saúde 15
(25%) e ao ensino 8 (14%). Estes autores concluíram que ao resgatar o perfil dos
sujeitos em determinado ambiente de trabalho e as necessidades de desenvolvimento
profissional, nota-se que as solicitações são relativas ao processo de trabalho
assistencial, gerencial e de ensino, possivelmente, justificados nas mudanças nos
modelos de gestão por processos com foco em resultados, na mudança do paradigma
de formação dos aprimorandos de Enfermagem pautado em um currículo por
competência, possibilitando realizar diagnóstico situacional para implementar o
planejamento estratégico em busca de se desenvolver competências individuais
alinhadas à organização.
Segundo Martins et al. (2005), a atualização e aperfeiçoamentos por meio
de eventos, Pós-Graduação, reuniões ou grupos de estudos tem sido apontados como
uma das necessidades considerando que a Instituição é uma instituição de ensino e a
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Enfermagem comporta em seu organograma, o curso de Aprimoramento em
Enfermagem, seja na disciplina Cardiovascular, ou não, cuja preceptoria é realizada
pelos Enfermeiros chefes do setor e Enfermeiros que atendendo aos critérios da
preceptoria, compõem o corpo docente teórico prático na instituição. Enfatizaram a
necessidade de se desenvolver a competência de ensino, passando ser prioridade dos
Enfermeiros, possivelmente, decorrente da mudança no perfil profissional de
conclusão do curso de Aprimoramento em Enfermagem Cardiovascular ou justificados
na estruturação curricular pautada nas competências profissionais, uma realidade
incomum na instituição que mantinha o curso desde 1980.
Segundo informa Moura (2008), outra situação refere-se à seleção e
formato do profissional que executa as atividades dentro do PSF, em vista da
importância do perfil para se executar concretamente. É necessário que haja
valorização financeira, educação e capacitação continuada dos profissionais,
especialmente,

do

Enfermeiro, que

acumula

diversas

atribuições e

asume

responsabilidades que teoricamente não seriam suas, mas para o bom andamento da
equipe e em resposta à população compromete-se em ir além de sua esfera.
Segundo Pinto et al. (2010), o processo de trabalho dos profissionais que
compõem a equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) incorpora elementos da
vigilância à saúde, vista sob a perspectiva da reorientação do modelo assistencial, na
medida em que se propõe integrar momentos distintos do processo na relação saúdedoença.
Gonçalves et al. (2010) desenvolveram um estudo para refletir sobre a
formação do graduando em Enfermagem, tendo como base o referencial da Estratégia
Saúde da Família (ESF), utilizando como método a pesquisa bibliográfica
disponibilizada na base virtual BVS, SciELO e LILACS, de publicações entre (20022009). Na seleção utilizaram descritores como: Sistema Único de Saúde, Saúde da
Família e Educação em Enfermagem. Depois que as análises foram realizadas
selecionaram 13 publicações apresentando relação com a temática. Os resultados
evidenciaram que a Estratégia Saúde da Família exige um perfil diferenciado de seus
profissionais, que devem mudar o polo indivíduo/doença/cura para uma assistência
holística, promovendo a saúde de forma integral no sujeito e na comunidade. Nesta
perspectiva de entendimento e necessidades, se faz necessárias que haja
reformulações nos currículos de graduação em Enfermagem, a partir do ensaio de
Projetos Pedagógicos centrados no aluno, no falar entre teoria-prática, procurando
adaptar-se ao perfil epidemiológico no qual está inserido. E, entender que apesar das
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mudanças que têm ocorrido na formação do graduando, persistem lacunas e desafios
que devem ser superados. Concluíram a necessidade de introduzir conteúdos que
versem sobre o ESF, precocemente, visando promover a formação integral do
Enfermeiro para atuar em uma perspectiva holística e interdisciplinar, no âmbito do
SUS, uma ação que responde às exigências do novo perfil de saúde.
Essert et al. (2012) caracterizam os profissionais de Enfermagem que
atuam na assistência ao parto, por meio de estudo descritivo-quantitativo, em três
maternidades junto a 63 profissionais de Enfermagem. Apontaram a redução da
mortalidade materna como indicador de saúde, cujo elemento prestado é a assistência
de qualidade ao parto e nascimento. Os resultados mostram predominância de
profissionais em nível médio. Embora maioria dos Enfermeiros possua especialização
em Obstetrícia, referiram desempenhar papel burocrático e pouco assistencial. E, além
da

especialidade,

o

Enfermeiro

obrigatoriamente

deve

fundamentar-se

nas

competências essenciais para Enfermagem Obstétrica. Notou-se pouca participação
dos profissionais em cursos e eventos na área da saúde da mulher. Concluíram que
há a necessidade de se implementar cursos de capacitação visando incentivar ações
preconizadas para se reduzir os índices de mortalidade materna, melhorando a
assistência prestada às mulheres e a seus filhos.
Roecker et al. (2013) procuraram identificar a perspectiva dos Enfermeiros
quanto à educação em saúde, para averiguar a forma como tem sido concebida,
projetada, planejada, executada e avaliada na Estratégia Saúde da Família, em um
estudo descritivo-exploratório e de abordagem qualitativa, com vinte Enfermeiros na
décima Regional de Saúde do Paraná, utilizando entrevistas semi-estruturadas, em
2010, submetidos à análise. Os resultados mostram que quando os Enfermeiros
desenvolvem a educação em saúde se deparam com entraves atribuídos a ausência
de sistematização e com tendências pedagógicas educativas oriundas da formação
acadêmica. Estes autores concluíram que diante desses obstáculos os Enfermeiros
precisam ser estimulados a buscar mais conhecimentos sobre estratégias de
planejamento, execução e avaliação das ações educativas, visando melhorar as
condições de vida e promover a saúde da população no âmbito da Estratégia Saúde
da Família.
Para se conhecer o perfil dos profissionais com nível superior, que
integravam as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) no município de Montes
Claros, norte de Minas Gerais, Brasil, Costa et al. (2013), utilizando um estudo
quantitativo-transversal censitário, aplicaram um instrumento semiestruturado e auto-
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aplicável, a 95 profissionais, incluindo: Enfermeiros, Médicos e Cirurgiões-dentistas
(83,33% dos profissionais de nível superior da ESF), a maioria do gênero feminino,
pós-graduados, que se sentiam preparados para atuar no setor público da saúde,
mediante a participação em atividades de educação permanente e atuação exclusiva
no setor público. Os autores concluiram que os fatores qualificação profissional e
dedicação exclusiva ao sistema público de saúde revelam características importantes
no perfil, condizentes às exigências do trabalho junto à Estratégia Saúde da Família.

3 METODOLOGIA
Este estudo realizou uma revisão sistemática em artigos publicados na
base de dados do Brasil, para discutir conceitos e definições de descritores
seleccionados e relacionados às Ciências da Saúde (DeCS), pertinentes à temática
em questão, obtidos por meio de consulta realizada à Biblioteca Virtual da Saúde
(BVS), com destaque aos seguintes descritores: Estratégia Saúde da Família,
Enfermeiro e Perfil do Enfermeiro inserido no ESF, entre 1985-2014, disponibilizados
no Scielo, BVS e Lilacs, cujos critérios de inclusão deveriam tratar da perfil do
Enfermeiro dentro do ESF.

4 DISCUSSÃO
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – a própria Constituição da República
Federativa do Brasil (1988) fornece as diretrizes de manejo e atendimento ao SUS, em
relação à descentralização das tarefas, integralidade das ações e pa articipação da
comunidade, pautada na universalidade do acesso ao atendimento prioritário,
tratamento, diagnóstico, cuidado permanente, igualdade, equidade e resolutividade
das ações. Já segundo o Guia Prático do Programa Saúde da Família (2001), o SUS
se desenvolveu com a conhecida reforma sanitária (1970), em busca de uma maior
eficácia e o acesso do usuário à saúde, que, segundo Ciamponi e Peduzzi apud
BRASIL (2001), o Enfermeiro apresenta inúmeras atribuições e responsabilidades que,
na qualidade de profissional o torna um verdadeiro articulador na equipe
multiprofissional do PSF. É um ator que auxilia na participação, organização e controle
do trabalho, seja na realização de consultas de Enfermagem, em atividades de
controle e prevenção da doença, em conduzir e capacitar os Auxiliares de
Enfermagem e Agentes Comunitários da Saúde na sua jurisdição, seja em ações
epidemiológicas para controle da tuberculose, hanseníase e doenças infecto-
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contagiosas, seja em ações de atenção à criança, à mulher, aos trabalhadores e às
pessoas que tenham doenças crônico-degenerativas, entre outros acometimentos e
enfermedades. Segundo Angelo e Bousso apud BRASIL (2001), o Enfermeiro é
responsável pelo cuidado integral do paciente, mas precida gostar de seu trabalho,
tendo empatia com o paciente, observando os sentimentos e aflições e
vulnerabilidades, visando a satisfação pessoal-profissional. Sabe-se que as questões
financeiras e sociais induzem ao desestímulo do Enfermeiro, cujas instituições
hospitalares visam unicamente obter vantagens financeiras, em vez de buscar o bemestar do paciente-funcionário, motivando-os com melhores salários. O PSF dispõe de
equipe multidisciplinar, que envolve ações e conhecimentos múltiplos (CURITIBA,
2002).
Assim, as atividades são realizadas por meio dessas equipes, que
atendem áreas geográficas específicas, planejadas com ações, mediante o perfil
característico da população destinatária, para que atinjam resultados em relação ao
trabalho com os usuários. A equipe organiza-se com a troca de informações-saberes,
em parceria com famílias-comunidade local, para promover ações nas Unidades de
Saúdes e comunidade-alvo, respeitando a realidade do ambiente e das pessoas
(CURITIBA, 2002). Roncalli (2003) afirma que a Estratégia Saúde da Família foi
concebida pelo Ministério da Saúde, visando reorganizar a prática assistencial em
novas bases e critérios, em substituição ao modelo tradicional de assistência,
orientado à cura de doenças e atenção hospitalar.
Segundo Ferraz e Santos (2007), o Programa Saúde da Família (PSF) tem
como fim aprimorar cuidados primários ao atendimento e promoção da saúde,
centrado na pessoa e na familia, comunidade e na estrutura social, com base em
metas apontadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS/1978). Segundo Ditterich
et al. (2009), a Estratégia Saúde da Família representa uma estratégia para reverter a
forma atual de prestação de assistência à saúde; segundo, é uma proposta de
reorganização da atenção básica como eixo de reorientação do modelo assistencial,
respondendo a uma nova concepção de saúde. A concepção não é centrada somente
na assistência à doença, mas em promover a qualidade de vida e intervir nos fatores
que a colocam em risco, via incorporação de ações programáticas abrangentes e
aplicação de ações inter-setoriais. Segundo afirmam Pinto et al. (2010), o
compromisso e responsabilidade para substituir práticas tradicionais de assistência
devem ser de todos dos colaboradores, com a interação de fatores históricos,
políticos, sociais, econômicos e culturais.
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ENFERMEIRO – Silva e Martins (2009) comentam que é necessário
desenvolver habilidades técnicas compatíveis com o perfil epidemiológico brasileiro
emergente e discutir a precarização do trabalho de Enfermagem. Já Spagnuolo et al.
(2012) entendem que o conhecimento técnico-científico se mostra como uma
competência muito importante e está vinculada às práticas relacionais.
PEFIL DO ENFERMEIRO QUE ATUA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA - Mendes (1996) aponta que o reconhecimento sobre o território-processo,
identificar, descrever e explicar macroproblemas de saúde faz parte da rotina de
ações. É necessário articular ações intersetoriais voltadas à resolutibilidade, buscando
a representação social das necessidades sanitárias, tendo como foco as condições
sociais e de vida da comunidade.
Segundo Machado (2000), as pessoas são conduzidas a escolha de uma
profissão para futuramente atingir recompensa material-financeira e, embora haja
desconhecimento quanto às profissões e seus desdobramentos, no mercado de
trabalho nem sempre entendem quais são as habilidades individuais necessárias e por
isso nao a fazem a contento. O sucesso na carreira profissional do Enfermeiro segue o
desejo sicero de realizar e servir o próximo, para eles produz estímulo e satisfação,
necesitando do conhecimento técnico e teórico.
Para Taveira (2008), o PSF se efetiva mediante a mudança no modelo
médico-acadêmico, desmistificando a atuação clínica que enfatize o papel atribuído às
práticas eletivas, dividindo as tarefas com de outros profissionais, principalmente, com
o Enfermeiro, que quase sempre assume o papel sozinho.
Moura (2008) enfatiza a seleção e o formato do profissional que executa
atividades no PSF, sende grande importancia o perfil para executar a tarefa
concretamente. Ressaltam a necesidade de valorização financeira, educação e
capacitação aos profissionais e, especialmente, ao Enfermeiro, que superacumula
atribuições e asume responsabilidades que teoricamente não seriam dele, mas
mesmo assim as asume visando o andamento da equipe e a satisfação do usuário.
Pinto et al. (2010) comentam que o trabalho dos profissionais da equipe Estratégia
Saúde da Família (ESF) incorpora o trabalho de vigilância à saúde, na perspectiva de
reorientação ao modelo assistencial, na medida que propõe-se à integração de
momentos distintos do processo na relação saúde-doença.
Já autores como Gonçalves et al. (2010) induzem o leitor a refletir sobre a
formação do Enfermeiro que atua na ESF, e apontam a necessidade de que haja a
reformulação dos currículos de graduação em Enfermagem, partindo do ensaio de
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Projetos Pedagógicos centrados na formação e preparo do aluno, no seu falar e
entender a teoria versus prática, visando adaptar-se ao perfil epidemiológico.
É necessário entender que embora as mudanças na formação desse futuro
profissional ocorrem, ainda assim persistem desafios que devem ser gradativamente
superados. Conclui-se que é necessário introduzir conteúdos que versem sobre o
ESF, para promover a formação integral do Enfermeiro, atuando em uma perspectiva
holística-interdisciplinar, na circunscrição do SUS e assim responder às exigências do
novo perfil de saúde. Roecker et al. (2013) comentaram que embora haja obstáculos
os

Enfermeiros

devem

ser

estimulados

constantemente

a

buscar

novos

conhecimentos e a realizar o planejamento, execução e avaliação de ações educativas
centradas no paciente e no seu desempenho, visando melhorar as condições de vida
e promover a saúde ininterrpta da população no âmbito da Estratégia Saúde da
Família. Costa et al. (2013), aponta que o perfil do Enfermeiro é uma características
importante, condizente à altura das exigências na ESF.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme observado neste estudo, o PSF e a ESF, a partir da promoção
da saúde e prevenção da doença, proporcionam um atendimento qualitativo segundo
preconiza o Diploma maior (1988), mediante um atendimento médico cêntrico, com
base na demanda da população-alvo (destinatária). No entanto, para que o PSF se
efetive na prática, na promoção e auto-cuidado, é necessário construir conceitos
perante os usuários, em atendimento às suas necessidades, de forma que a equipe
construa e defina o perfil adequado e a necessário competência aos profissionais
envolvidos.
Atualmente, o Enfermeiro assume responsabilidades que vão aquém do
que preconiza as políticas do PSF, realiza funções comuns a todos os integrantes da
equipe, recebendo o destaque de gerentes das Unidades de Saúde, acumulando a
função de Enfermeiro com as funções administrativas, embora importantes ao fluxo de
serviços, acabam comprometendo a competência da tarefa do Enfermeiro do ESF,
pelo acúmulo de atribuições diversas. O Enfermeiro atua a partir de demandas que
chegam às Unidades, intercaladas com os atos administrativos que obrigatoriamente
exigem respostas segundo o modelo de gestão, supervisiona o atendimento dos
Auxiliares de Enfermagem e do Agentes Comunitários de Saúde, prestando
assistência à saúde, mas nem sempre realizada de forma integral.
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Há a necessidade de que os gestores revejam a necessidade de se
colocar um maior número de Enfermeiros nas Unidades de Saúde, que haja
sensibilização e/ou normatização dos papeis de cada membro da equipe
(individualmente) para que os assumam integralmente, evitando sobrecarga de
trabalho ao Enfermeiro, pois a Estratégia de Saúde da Família está em construção e
assim, passível das adequações necessárias.
Nota-se que existem determinantes que buscam facilitar o processo de
trabalho do Enfermeiro, como: perfil e formação em saúde pública, conhecimento da
área geográfica adscrita pelo profissional, entrosamento da equipe entre profissionais
que compõem a ESF. Observou-se haver divergências de salários entre profissionais
embora tenham nível de formação similar, além de carga horária diferenciada dentro
da própria equipe da ESF. Um aspecto que merece atenção refere-se ao fato de que
grande parte dos profissionais possui outros vínculos contratuais motivados na
instabilidade trabalhista que a ESF proporciona aos trabalhadores do setor, cuja
modalidade de vínculo contratual tem sido questionada pela classe. A existência de
vínculos contratuais temporários conduz a uma parte destes profissionais se
manterem com pontos de mais de um vínculo de trabalho. Sendo assim, um problema
refere-se ao trabalho precário e vulnerabilidade do vínculo, expondo o trabalhador a
uma relação de subordinação, impossibilitando-os de usufruírem seus direitos
trabalhistas mais plenamente.
A escassa organização dos Enfermeiros dentro da ESF, na realização das
atividades compromete grandemente as relações de trabalho, assim como a
indisponibilidade dos equipamentos, dos instrumentos e medicamentos necessários ao
correto andamento, demonstrando serem atividades centralizadas em tecnologias
duras, que exigem aperfeiçoamento superior aos colaboradores. |Pois que para se
realizar qualquer atividade se faz necessário utilizar materiais compatíveis com sua
execução prática, requerendo planejamento prévio local (atividades e/ou ações)
pautado em prioridades antevistas. Nesta discussão tal ponto de vista apresenta-se
relevante, considerando a indisponibilidade das tecnologias duras e a necessidade do
treino ao correto e necessário manuseio de bens não palpáveis (o trabalho),
modalidade de assistência voltada às ações de prevenção em saúde, ao necessário
aumento da qualidade de vida do profissional e do paciente. É importante ressaltar a
necessidade de se incorporar o princípio da vigilância à saúde, contribuindo à
reorientação do modelo assistencial de saúde.
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No âmbito do território, nota-se que a problemática da saúde pública voltase à intersetorialidade enfrentada no cotidiano, representando os pilares que
sustentam a prática da vigilância em saúde, não devendo ser preteridos em relação às
demais atividades que, derradeiramente, devem-se articular modalidades de
operações intersetoriais para resolver problemas relacionados à saúde da população
atendida (na comunidade), imbuídas pelo compromisso e responsabilidade em
substituir práticas tradicionais de assistência e a interação entre os fatores históricos,
políticos, sociais, econômicos e culturais, relacionados aos gestores, à comunidade e
aos profissionais da saúde em geral, na Unidade.
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RESUMO
No Brasil, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um profissional legalmente
autorizado e deve estar permanentemente capacitado nas atribuições e funções do
cargo, para atender as prerrogativas das Unidades de Saúde, em comunidade
determinada, prestando serviços colaborativos e integrados ao Programa Saúde da
Família e às Equipes da Estratégia Saúde da Família. Neste artigo procura-se estudar
a atuação do ACS, no âmbito da Equipe Estratégia Saúde da Família, na Atenção
Primária à Saúde, abordar a proposta do Programa Saúde da Família e do Programa
Agente Comunitário de Saúde, para demonstrar a importância da contribuição desse
profissional na Unidade de Saúde, na comunidade e para o paciente.
Palavras-chave: Agente comunitário de sáude. Estratégia Saúde da Família.
Capacitação.

1 INTRODUÇÃO

A Conferência Internacional Sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada
em 1978, em Alma Ata, quando presente a Organização Mundial de Saúde (OMS),
propôs metas que visavam proporcionar a: ―saúde para todos [...]‖, determinando o
ano 2000, como período limite para atingir as tais prerrogativas. Em atenção à
proposta, o Brasil assumiu algumas mudanças no modelo assistencial de saúde
interno prestado. Nesse contexto, em 2000, surge o Programa Saúde da Família
(PSF) e junto o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), figurando como
estratégias de aprimoramento e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS),
junto, cria-se a função de Agente Comunitário de Saúde (ACS).
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Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
3
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
4
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
5
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
6
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
1
2

231

Segundo o Ministério da Saúde (2012), o PSF é uma estratégia que
prioriza a promoção de ações voltadas à proteção e recuperação da saúde de
individuos em todas as faixas etárias, sejam isolados ou inseridos em famílias. Para
desenvolver as ações propostas pelo Ministério da Saúde Brasileiro, os ACS fazem a
comunicação entre comunidade e Unidades de Saúde (US), com atribuições técnicoassistenciais ligadas à promoção da saúde humana, de forma permanente e
ininterrupta. Para que efetivamente ocorra, o ACS deve ser submetido à capacitação
profissional visando torná-lo apto à detecção de problemas ou riscos, que reflitam no
proceso de saúde-doença e seus impactos.
O trabalho prestado pelo ACS contribui para o bom andamento de tarefas
prioritárias que integram o Estratégia Saúde da Família, porém, nem sempre as
atribuições

determinadas

pelo

Programa,

quanto

ao

dever

orientar-se

profissionalmente, em relação à capacitação, estão em comum acordo com a
realidade prática vivenciada pelo agente. Assim, quando um conteúdo normativo for
insuficiente na maioria de seus aspectos, exige-se medidas corretivas, diretamente na
fonte e na prática laboral diária, cujas falhas motivam-se em lacunas de prestabilidade
dos serviços, implicando em prejuízos às Unidades de Saúde e às comunidades
geograficamente estabelecidas.
Nesse cenário, é necessário interpor-se para questionar porque os ACS
não estão caracterizados nas Equipes Estratégia Saúde da Família, impedindo de
realizarem o acompanhamento do paciente na comunidade determinada, visto que
muitos nem mesmo dispõem conhecimento ou formação acadêmica necessária, que o
capacite para o trabalho, seja por meio de treinamento ou do ensino formal,
inviabilizando o merecido atendimento pelo seu público-alvo.
Este trabalho procura esclarecer dúvidas que persistam nas Unidades de
Saúde e em comunidades de atendimento do ACS, cujo desconhecimento e
desintegração desse profissional à Equipe Estratégia Saúde da Família impacta no
desempenho das atividades de diversos setores, influenciando também no
desempenho de profissionais diversos (enfermeiros e médicos), repercutindo nos
setores do operacional e administrativo. Sendo assim, é necessário determinar o papel
do ACS quanto às atribuições normativas da atividade.
As atribuições do profissional ACS seguem recomendações, cabendo
questionar, afinal: porque esse profissional não está caracterizado no Estratégia
Saúde da Família e qual a influência do papel desse profissional perante o paciente, à
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Unidade de Saúde e à comunidade no atual cenário do Atendimento à Atenção
Primária?
No objetivo geral procura estudar a atuação do ACS, em conjunto com a
atuação da equipe Estratégia Saúde da Família, na Atenção Primária à Saúde. Nos
objetivos específicos procura-se trazer à luz os objetivos da proposta do Programa
Saúde da Família; entender a tarefa do Programa Agente Comunitário de Saúde e a
relação deste com o Estratégia Saúde da Família, demonstrando a importância do
ACS na Unidade de Saúde, na comunidade e para o usuário.

2 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE

Nesta revisão procura-se trazer os estudos em orden cronológica, em vista
de datas de Leis, entre outros instrumentos pertinentes à Atenção Básica em Saúde,
prestada pelos ACS, seguindo os descritores delimitados, que irão figurar na pesquisa.

2.1 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Besen et al. (2007) estudaram a Estratégia Saúde da Família (ESF) como
objeto de educação em saúde, para investigar se a proposta desenvolvida pelo ESF é
objeto de discussão na população, se é objeto da prática educativa dos profissionais
nela inseridos e se compreendem eficazmente a educação em saúde recebida,
utilizando o método exploratório-descritivo. Os resultados mostraram que a ESF ainda
não figura como objeto de educação e alguns profissionais chegam até mesmo
desconhecer seus fundamentos, cuja maioria tem práticas educativas verticais e
patologizantes, distantes da proposta de promoção à saúde do ESF. Estes
profissionais refletem sobre concepções de educação em saúde, que permeiam os
discursos dos profissionais e na respectiva participação da capacitação comunitária à
construção da autonomia, cidadania e controle sobre determinantes de saúde, na ótica
da promoção da saúde. Ressaltam a real importância da educação permanente e
reestruturação dos cursos de graduação, visando aproximar as práxis da educação em
saúde, em contraponto à realidade social.
Souza e Hamann (2009) desenvolveram um estudo longitudinal, para
conhecer a experiência brasileira com o Programa Saúde da Família (PSF), durante
doze anos passados de sua implantação e implementação, tomando como ponto de

233

partida o propósito fundamental da estratégia, que foi reorganizar a Atenção Básica de
Saúde, à luz de uma experiência única do Sistema Único de Saúde (SUS). Os
resultados mostraram avanços e desafios no PSF, apontando para necessidades
urgentes na incorporação tecnológica, formação de nova força de trabalho,
estabelecimento de mecanismos e pactos em torno do financiamento da Atenção
Básica e encaminhamento de estratégias e tecnologias nos processos de
monitoramento e avaliação. Concluíram haver necessidade de mais elementos para
subsidiar debates sobre o assunto em pauta, que deve ser permanente e lúcido sob o
ponto de vista da construção do SUS e do direito à saúde.
Junqueira e Pillon (2011) desenvolveram um estudo para discutir sobre a
produção científica da assistência em saúde mental, contextualizada na Estratégia
Saúde da Família e como reorganizar práticas assistenciais em saúde mental,
norteadas por princípios do movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira, de forma
que o Programa Saúde da Família (PSF) tornou-se um contexto importante para
efetivá-las, mas exige que se conheça como ocorre no cotidiano dos profissionais da
equipe PSF. Os resultados mostraram que a maioria dos estudos atendia os critérios
de inclusão e apresentavam eixos temáticos: práticas assistenciais, dificuldades,
barreiras na assistência, possibilidades de atuação e motivação à mudança. O modelo
biomédico predominou nas concepções e práticas assistenciais, com a necessidade
de capacitação e educação permanente no atendimento do ACS.
Arce e Souza (2013) estudaram as representações sociais e o cuidado dos
profissionais no ESF, do Distrito Federal, Brasil, com ênfase à integralidade no
atendimento, mediante a entrevista com gestores locais e com os profissionais de
equipes de 11 Regionais de Saúde (RS). Estes autores relataram que a ESF vem
sendo implantada no Brasil desde 1994, como estratégia política para reordenar o
modelo de Atenção Básica à Saúde, visto que atualmente ainda encontra-se em
processo de ampliação no município. Os resultados apontaram que o cuidado é visto
como um atributo e um ato solidário do profissional, para apoiar às famílias nas
necessidades primárias e articular ações interdisciplinares de prevenção, promoção e
tratamento, visando aumentar a qualidade de vida dos sujeitos da região. A
integralidade do cuidado permeia a noção de autonomia profissional, requerendo a
criação dos vínculos de confiança e responsabilização entre profissionais e usuários,
uma contextualização da família sobre determinantes, formas de enfrentamento dos
problemas, que demanda a integração com outros serviços. Os autores concluíram
que o cuidado está relacionado com diferentes dimensões da integralidade, refletindo
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em potencialidades e desafios do modelo da ESF para desenvolver práticas ampliadas
de saúde. No entanto, é necessário que essas potencialidades que existem entre
diferentes sujeitos, no território, permitam qualificar as ações de saúde e,
especialmente, às destinadas à promoção.
Cunha e Castilho (2013) estudaram os processos de trabalho de três
equipes da ESF, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil, para conhecer a gerência do
cuidado, tomando as visitas domiciliares foco de análise, em um contexto de pessoas
em situação de fragilidade, incerteza e sofrimento. Os resultados deram ênfase para o
improviso, por parte dos profissionais, frente à precariedade das condições de trabalho
e desafios impostos para realizar visitas e lidar com as demandas que emergem no
território delimitado para atendimento. Embora a visita domiciliar apresente-se como
um instrumento potente para planejar as ações de saúde e reorientar as práticas,
encontra entraves na sua consolidação, por exigir disponibilidade interna do
profissional de saúde para lidar com o inesperado e o adverso.
Zambenedetti e Both (2013) procuraram analisar a atenção na Estratégia
Saúde da Família, levando em consideração a dinâmica do estigma associado a AIDS,
na perspectiva dos profissionais da saúde, cujo estudo foi realizado com duas equipes
da ESF da Unidade de Saúde, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil
(médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e ACS). A análise se deteve nos
eixos: percepção dos profissionais sobre o estigma relacionado à AIDS; participação
dos profissionais na dinâmica do segredo/encobrimento/revelação do diagnóstico;
participação dos profissionais na (re)produção de estigmas. Os resultados apontaram
à necessidade de considerar no planejamento das ações e serviços em saúde o
estigma, para facilitar o acesso ao diagnóstico, tratamento, construção de vínculo e
confiança entre usuários e profissionais.
Garuzi et al. (2014) estudaram como ocorre o acolhimento na Estratégia
Saúde da Família, para entender seu conceito e contribuições nas práticas da Atenção
Primária à Saúde, usando uma revisão integrativa como método. Os autores
concluíram que o acolhimento é capaz de promover a relação de vínculo entre
profissionais e usuários, possibilitando estimular o autocuidado e a compreensão na
relação doença-corresponsabilização pelo tratamento. É auxiliar na universalização do
acesso, fortalece o trabalho multiprofissional e intersetorial, qualifica a assistência,
humaniza suas práticas e estimula as ações de combate ao preconceito, mas merece
atenção, sob a perspectiva do usuário.
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2.2 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PACS)
O Ministério da Saúde Brasileiro criou o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS), uma iniciativa que surgiu em 1991, consolidada logo
nos primeros anos de seu desenvolvimento, representando uma das primeiras
estratégias no rearranjo do modelo assistencial de saúde pública, para atender,
mediante o acesso e prestação organizada dos serviços de saúde, em parceria com a
comunidade, visando universalizar o atendimento. Segundo o conceito proposto pelo
Ministério da Saúde (2000)
[...] o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, existente desde
o inicio dos anos 90, foi efetivamente instituído e regulamentado em
1997, quando se iniciou o processo de consolidação da
descentralização de recursos no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS). [...] considera como [...] uma estratégia no aprimoramento e
na consolidação do SUS, a partir da reorientação da assistência
ambulatorial e domiciliar e é compreendido como estratégia transitória
para o Programa Saúde da Família (PSF).

O

desenvolvimento

do

Programa

teve

como

base

experiências

relacionadas à prevenção de doenças, retroalimentado com informações e orientações
sobre os cuidados e educação à saúde. A meta estabelecida fundamentou-se na
contribuição para reorganizar os serviços municipais de saúde e integrar as ações dos
diversos profissionais, na ligação efetiva entre comunidade e Unidades de Saúde,
motivadas em ações desenvolvidas pelos próprios ACS (BRASIL, 2000).
Segundo pesquisadores como Pacheco e Fonseca (2001), a proposta do
PACS procura ordenar e operacionalizar os conceitos e gerenciar as ações do
Programa, conforme relacionados, dentre eles, os seguintes aspectos:
a) Garantir e desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção,
acompanhamento, tratamento e recuperação das doenças, por meio da
postura da ação social, na comunidade e diretamente na família;
b)Conhecer, além da integralidade das ações, o espaço onde se realizam
em uma base territorial definida (domicílios e organizações sociais), onde
grupos, famílias e indivíduos interagem e participam da vida social; e
c) Prestar serviços com continuidade, no sentido de atender a totalidade
das condições que determinarão os problemas de saúde, ordenados as
práticas de saúde, a descrição de famílias segundo peculiaridades
geográficas, sociais, culturais e epidemiológicas locais.
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O Programa possui um Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB),
incluindo o registro de atividades cotidianas do ACS, além de dados sobre morbimortalidade e sobre o estado nutricional da população em cobertura. O SIAB é um
Programa desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que permite registrar diversas
informações de interesse da equipe, usadas para avaliar o trabalho e assim conhecer
os impactos que exercem na organização do Sistema de Saúde e na saúde da
população. Os dados para alimentar o SIAB correspondem aos obtidos de famílias,
cadastrados pelos profissionais da saúde e, inclusive, famílias acompanhadas pelo
ACS (SMS, 1999).

2.3 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
2.3.1 Atribuições do ACS

O governo FHC aprova a Lei n. 10.507/02 que cria tanto a profissão como a
função do ACS, regulamentando o exercício profissional desse trabalhador no Sistema
Único de Saúde (SUS) e no país, mas é novamente regulamentada com a Lei n.
11.350/06, cujas atividades do ACS e do Agente de Combate as Endemias (ACE)
passam ser regidas pelo dispositivo. A Portaria n. 2.027/11, art. 2º. altera a Portaria n.
648/GM/MS, de 28 de março de 2006, em relação à carga horária dos profissionais
médicos que compõem as Equipes de Saúde da Família (ESF), junto, dispõe sobre a
suspensão do Piso de Atenção Básica (PAB Variável).
Art. 2º A alínea "e" do inciso I do item 6 do Capítulo II da Portaria nº
648/GM/MS, de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
[...];
e) forma de recrutamento, seleção e contratação dos profissionais
3
das equipes, com observância da carga horária fixada no item 3.2
desta Portaria;

Enquanto profissional, o ACS pode ser encontrado na rede de atendimento
do SUS, vinculado a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade do Estratégia
Saúde da Família que, gradativamente deve integrar-se ao planejamento e rotina,
conhecendo os recursos, participando de reuniões quando chamado, disponível
voluntariamente para receber educação permanente e continuada na trajetória de
trabalho (SMS, 2012).
Silva (1997) apud SILVA e RODRIGUES (2000) discorda com a Secretaria
Municpal de Saúde e afirma que: ―[...] simplificar o papel do Agente de Saúde é [...]
desconhecer o avanço que sua atuação proporcionou […] nas pequenas localidades
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as quais, até então, não tinham acesso a nenhum Serviço de Atenção a Saúde‖. Ao
tratar do ACS tem-se a ideia de um trabalhador da área da saúde. Silva e Rodrigues
(2000), enquanto críticos da Atenção Primária de Saúde (APS), enfatizam que o ACS
assume a posição de um ―amortecedor de tensões‖. Segundo pesquisadores como
Nogueira et al. (2000), presidente da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN):
[...] O ACS não faz parte de nenhuma categoria profissional da área
da saúde, é um profissional com competências ligadas ao
treinamento com competências limitadas e que para ampliá-las só
seria na esfera da profissionalização quando este passaria a ser
auxiliar ou técnico em um sub-área [...].

Nesse mesmo entendimento, em relação aos ACS, estudiosos como
Barreto apud NOGUEIRA et al. (2000) afirmam que:

O ACS foi pensado e criado inicialmente na área da saúde, mas não
deve ser imputado à esse limite [...] trabalha com a promoção da
pessoa que envolve a educação, nutrição, etc. Isso torna necessário
que o ACS desenvolva suas ações com outras pessoas e instituições
(não somente com as instituições de saúde).

O atributo generalidade permite que o ACS não seja visto como uma
categoria ocupacional pertencente à Enfermagem, embora não legítima, considera-se
um incomparável ou inagrupável à outras pré-existentes (NOGUEIRA et al., 2000), um
reflexo da política de origem e perfil social incomum.
As funções atribuídas ao ACS incluem sua integração à equipe Estratégia
da Saúde e à população adscrita, nas ações coletivas e educativas de promoção à
saúde e prevenção às doenças, registro para o controle e planejamento, nascimento,
óbito, doenças e outros agravos da saúde.
É necessário questionar a atuação do ACS nas equipes de ESF: Se
realmente é capaz de envolver-se no cuidado, já que funciona como uma janela para
as Unidades de Saúde, em relação ao dia-a-dia das famílias e da comunidade
geograficamente formada, determinada para atendimento e integrada, para perceber e
relatar as necessidades das comunidades, se são ou não, atendidas corretamente?. A
formação, qualificação, conhecimento e identificação de sinais e sintomas, avaliação
das decisões de acompanhamento, por meio de ações, para identificar e tratar do
ambiente e das interações que ocorrem na dinâmica familiar, são somente alguns dos
principais problemas encontrados (FIGUEIREDO e TONINI,2007).
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É necessário considerar que o ACS é um profissional responsável por
diversas micro áreas, com população não superior a 750 pessoas (BRASIL, 2006),
mas na prática, não é o que ocorre.
No cumprimento de suas funções, o ACS se depara com circunstâncias
que agregam um leque de embaraços, necesidades e conflitos presentes nas famílias
que acompanham e, devido limitações próprias, não conseguem entender os
conteúdos ou orientações transmitidas. O acúmulo de funções administrativas, nas
Unidades de Saúde é um ponto crítico que merece estudo da área geograficamente
determinada, tornando pouco efetivo o acompanhamento das famílias e do trabalho.
Nesse processo, elencam-se que para os casos graves e prioritários é necessário
realziar um acompanhamento sistemático, deixando em segundo plano os casos que
possam aguardar seu atendimento, porém, sem é claro, fragmentar a atenção e o
cuidado integrado à Equipe Estratégia Saúde da Família.
Segundo o entendimento de Machado e Alves (2012), a Atenção Básica à
Saúde contempla a atenção e promoção à saúde como um direito básico e dever do
Estado, de forma que o ACS deve procurar detectar erros nos hábitos das famílias e
da comunidade onde atua (atende), visando reduzir o número de doenças crônicas
não transmissíveis. Pois a promoção da saúde se faz com mudanças no
comportamento da população, para assumir, perante si, a responsabilidade individual
na prática de atividades físicas regulares e uma alimentação equilibrada e adequada.
Para esses autores, emergem prioridades no horizonte da saúde pública, de forma
que o ACS é um instrumento fundamental na promoção da saúde e prevenção de
doenças, mas primeiro deve educar-se a si próprio.
Da Silva et al. (2013), ao examinarem a população destinatária do
atendimento básico à saúde e o papel do ACS na comunidade e nas Unidades de
Saúde, a partir dos resultados da análise, o trabalho destes autores procurou contribuir
no planejamento de ações para atender as demandas da população brasileira, em
relação à saúde, como medida básica para reestruturar as Unidades Básicas de
Saúde e a atuação profissional dos que atendem nas comunidades-alvo.

2.3.2 Capacitação do ACS
Alvarenga et al. (2008) desenvolveram uma proposta de trabalho visando
capacitar os ACS, na área da saúde auditiva, a ser implantado no Projeto Brasil:
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, um modelo
multicêntrico destinado a atender a saúde auditiva infantil, no Programa Saúde da
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Família. O estudo procurou analisar a efetividade de um programa de capacitação
para os ACS do PSF, na área de saúde auditiva infantil. O método empregado foi a
casuística, constando do grupo A, que constituiu de 31 ACS de Bauru, o grupo B de 75
ACS de Sorocaba, municípios localizados no Estado de Estado de São Paulo, Brasil.
A capacitação foi feita por meio de aulas expositivas para os grupos, porém, o grupo A
utilizou apostila adaptada da World Health Organization (2006), para que os ACS
pudessem acompanhar interativamente as atividades. A capacitação abordou a
audição e a deficiência auditiva, tipos, prevenção e suas causas, técnicas de
identificação, diagnóstico e outros aspectos gerais do problema. Os resultados
mostraram que a capacitação foi efetiva com aumento no escore total dos
questionários na pré e pós-capacitação. As conclusões comprovaram eficácia ao
programa de capacitação, utilizando material de abordagem interativa para os ACS do
Programa Saúde da Família.
Um estudo desenvolvido por Ferreira et al. (2009), intitulado ―processo de
trabalho do ACS e a reestruturação produtiva‖, com fins de analisar a produção do
cuidado pelo ACS na Saúde da Família, tendo como marcadores seu processo de
trabalho, tecnologias de cuidado e caracterização da reestruturação produtiva. A
estratégia de pesquisa foi o estudo de caso, utilizando o método cartográfico, cujos
resultados apontaram a utilização extensiva de tecnologias leves e leve-duras, na
produção do cuidado, sustentado por um trabalho que teve como principal insumo o
conhecimento adquirido pelo ACS na relação que estabelece entre ele próprio e as
famílias atendidas. Apesar de realizar um cuidado centrado no trabalho in loco,
governando ele mesmo suas ações e guiado pela subjetividade, seu trabalho é
subsumido pela lógica do modelo hegemônico, configurando permanente disputa em
relação ao processo de trabalho. Quanto à prática cuidadora e manejo acolhedor, não
consegue contaminar a equipe que se encontra aprisionada ao trabalho morto,
instituído e organizado, dificultando o processo de reestruturação produtiva.
Segundo Mota e David (2010), o ACS figura como um dos principais atores
que compõem as equipes Estratégia Saúde da Família (ESF), cuja atuação é
fundamental para ampliar e consolidar a estratégia. Desde as primeiras experiências
locais com os ACSs, no fim dos anos 1970, seu perfil sociodemográfico apresenta
mudanças significativas. Os autores tiveram como objetivo discutir a escolaridade e
capacitação dos ACS que atuam na Área Programática (AP) no Rio de Janeiro, Brasil,
articulando a relação trabalho-educação, percebendo esse trabalho como um princípio
emancipatório (do ACS e do usuário), utilizando o método de triangulação (Denzin),
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aplicado para 301 ACS de 12 módulos de ESF e 6 do Estratégia Agentes
Comunitários de Saúde (EACS). A discussão dos dados mostrou mudanças no perfil
de escolaridade do ACS. As conclusões mostraram que o ACS busca alternativas de
escolarização e formação profissional, mas ainda insuficiente. Assim, concluíram
também ser necessário ampliar a escolaridade e o ensino técnico para consolidar as
metas do Sistema Único de Saúde.
Um estudo desenvolvido por Marzari et al. (2011), intitulado ―ACSs: perfil e
formação‖, para discutir o perfil dos ACS, relataram haver falta de clareza sobre o tipo
de profissional necessário e não há formação adequada para o desempenho eficaz da
função de ACS no Brasil. A coleta dos dados envolveu os ACSs, entre os que
dispunham mais tempo de serviço nas Equipes da Estratégia Saúde da Família, do
município de Santa Maria (RS), Brasil. Os resultados apontaram para questões
centrais, sobre a identidade dos ACS: integração na equipe de saúde, inserção na
comunidade, perfil e formação. O perfil que emergiu da pesquisa não foi diferente do
proposto pelo Ministério da Saúde, porém, o diferencial é a busca pela
profissionalização, iniciativa assumida pelo próprio agente, efetivada e pautada na
realidade que enfrenta a partir de sua atuação junto a Estratégia Saúde da Família, à
comunidade e órgão vinculado. As lacunas percebidas na sua formação do ACS
conduzem a construir sua própria identidade profissional, pautada mais no aspecto
técnico do conhecimento científico, comparativamente à sua competência social,
enquanto ACS.
Galavote et al. (2011) estudaram a produção de processos de trabalho dos
ACS na Estratégia Saúde da Família, no município de Vitória, Espírito Santo, Brasil,
buscando desvendar os processos de trabalho desses profissionais, nos cenários da
Estratégia Saúde da Família. Afirmaram que o ACS tem papel fundamental no elo
entre a comunidade e o serviço de saúde. A amostra constituiu de 14 ACS, por meio
de entrevista semiestruturada, contendo 24 questões. O processo de trabalho em
saúde foi conceituado como prevenção e promoção à saúde e as visitas domiciliares
como uma atividade básica do cotidiano. Os ACS detêm interpretações diversas sobre
os processos de trabalho, associando sua equipe ao conceito de união. Notou-se a
idealização de competência entre o trabalho do ACS, gerador de impotência e
limitação em face aos desafios. O estudo levou a concluir que o ACS necessita de
ferramentas, habilidades e treino para superar o conhecimento técnico, permitindo
atuar no âmbito social da família atendida, considerando o campo das necessidades
de saúde do usuário.
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Um estudo desenvolvido por Resende (2011), junto aos ACS, para avaliar
a saúde mental destes indivíduos, procurou descrever os eventos vitais vivenciados no
último ano, pelos mesmos e o nível de ansiedade dos ACS; correlacionando os
fatores: saúde mental, ansiedade e eventos vitais em ACS (116 ACS), via questionário
sociodemográfico, de saúde geral de Goldberg, Escala de Eventos Vitais e Inventário
de Ansiedade Traço-Estado. Notaram que a maioria dos ACS apresentou ansiedade
moderada e saúde mental positiva, relatando vivenciar poucos eventos estressantes
no último ano, embora, para a maioria tenha havido problemas de saúde. Concluíram
que por estarem presentes níveis de ansiedade (moderados) sugeriu-se provável
interferência das peculiaridades da profissão e, a identificação subjetiva da ansiedade
e classificá-la em determinado nível pressupõe o uso de estratégias de controle, para
auxiliar na manutenção da saúde mental.
Santos et al. (2011) desenvolveram uma pesquisa denominada ―ACS: perfil
adequado a realidade do Programa Saúde da Família?‖, para analisar o perfil e a
realidade de trabalho dos ACS, visando otimizar o Sistema Único de Saúde (SUS) de
municípios de pequeno porte. No estudo, discutiram alguns aspectos da inserção do
ACS na equipe do Programa Saúde da Família (PSF) e sua interação junto à
comunidade adscrita. No trabalho, observaram a falta de motivação e de experiência
por parte dos ACS, comprometendo a qualidade de sua atuação na comunidade.
Esses fatos são reflexos e consequências do próprio contexto estabelecido, exigindo
um repensar nas práticas, pela equipe, especialmente, dos gestores, fundamentados
nos princípios que regem o SUS e o PSF.
Queirós e Lima (2012) estudaram a institucionalização do trabalho do ACS
para investigar a prática social do trabalho do ACS, no Recife, Pernambuco, Brasil, por
meio de uma ferramenta teórico-metodológica, alicerçada no histórico-dialético do
objeto de estudo, revelando indícios que o ACS é singular na sua conformação, tendo
no contexto de seu trabalho e moradia um recorte de classe social. E, apesar da
institucionalização do trabalho de ACS, mantém na prática de trabalho referências
forjadas na atuação popular e comunitária da atividade. A institucionalização do
trabalho do ACS é um processo contraditório e conflituoso, do ponto de vista político
institucional, uma vez que sua prática laboral incorpora saberes-práticas populares
que podem gerar tensões. É importante reconhecer que o território onde vive e atua
exerce influência na produção do trabalho desenvolvido.
Em relação à atividade desenvolvida pelo ACS, Hesler et al. (2013)
procuraram compreender a violência contra a mulher, na perspectiva do ACS,
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inseridas nas Estratégias de Saúde da Família, de um município da região noroeste do
Rio Grande do Sul, Brasil, utilizando 35 ACS, analisados pela modalidade ―temática‖.
A conceituação de violência praticada contra a mulher está centrada na
violência enquanto construção social e desigualdades de gênero e; violência
multifatorial. Em relação às práticas de cuidado e enfrentamento observaram como
ferramentas: construção de estratégias de cuidado junto à equipe, vínculo, escuta e o
diálogo junto à mulher vítima de violência. Concluíram que estudos de gênero são
úteis para formar visibilidade às necessidades de saúde, assistência e construção de
estratégias de enfrentamento.

2.3.3 Motivação

Estudiosos como Peres et al. (2010) desenvolveram um estudo intitulado
―ser ACS: motivação e significado‖, propondo-se caracterizar o perfil dos ACS, de
Unidades de Atenção Básica à Saúde, do município de Marília, Estado de São Paulo,
Brasil, para analisar os motivos e o significado de ser um verdadeiro ACS. O trabalho
mostrou predomínio de mulheres (média de idade 32,5 anos, maioria com ensino
médio completo, atuando na função, em média, por 27 meses).
Conforme entendem Peres et al. (2010), o desemprego em geral induz à
busca de trabalho, seja qual for a área e, diante do desejo de ajudar o outro, culminam
a tornar-se ACS e profissional à altura dos ideais exigidos. Em relação ao significado
do trabalho, constatou-se haver vínculo, como a possibilidade de ajuda, orientação e
estímulo à autonomia, além de ações assistencialistas, praticadas por parte do
profissional, pelo desconhecimento ou ausência de treino, por parte da organização de
saúde. O estudo levou concluir que há necessidade de que as atribuições do ACS
sejam melhor definidas e aprimoradas, visando chegar ou contribuir para se cumprir
com as metas traçadas nas Políticas Públicas.

3 METODOLOGIA
Este estudo realizou uma revisão sistemática em artigos publicados na
base de dados do Brasil, para discutir conceitos e definições de descritores
seleccionados e relacionados às Ciências da Saúde (DeCS), pertinentes à temática
em questão, obtidos por meio de consulta realizada à Biblioteca Virtual da Saúde
(BVS), com destaque aos seguintes descritores: Atenção Primária a Saúde, Estratégia
Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde, publicados entre 2002-2014,
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com textos disponibilizados nas bases Scielo e Lilacs, cuja seleção e critérios de
inclusão deveriam tratar da atividade e capacitação do ACS, inserido no ESF ou no
PSF. Os resultados finais foram mensurados segundo estudos discutidos no proprio
artigo.
4 DISCUSSÃO

Em releitura às categorias dos descritores, que foram: Atenção Primária a
Saúde, Estratégia Saúde da Família; Agente Comunitário de Saúde (atribuições e
capacitação), cujo pensamento dos diversos autores trouxe importantes conclusões
sobre a tarefa do ACS.
No descritor Estratégia Saúde da Família, Besen et al. (2007) consideram
que a capacitação do ACS reflete diretamente nas concepções de educação em
saúde, no discurso dos profissionais e na capacitação comunitária à construção da
autonomia, cidadania e controle sobre sua saúde. É fundamental a educação
permanente e a reestruturação dos cursos, para aproximar a prática da educação em
saúde do ACS. Com um entendimento parecido, Souza e Hamann (2009) apontam a
necessidade de gerar elementos para subsidiar os debates relacionados formação e
capacitação do ACS, dentro da prática comunitária, de forma permanente e contínua,
visando construir um SUS renovado e cumprir com um dos mais antigos direitos e
mandamento da Lei (a saúde).
Arce e Souza (2013) entendem que é necessário identificar as
potencialidades em diferentes sujeitos, para qualificar as ações de promoção à saúde
destes individuos e suas famílias. Cunha e Castilho (2013) apontam que embora a
visita domiciliar se mostre como instrumento para planejar as ações de saúde e
reorientar suas práticas, ainda existem diversos entraves para a efetiva consolidação,
pois exige disponibilidade interna do profissional de saúde para lidar com o fortuito e o
inesperado.
Nesse mesmo vies, Zambenedetti e Both (2013) comentam que se deve
considerar o ―estigma‖ no planejamento das ações e serviços de saúde, para facilitar o
acesso ao diagnóstico e tratamento, mas isso somente ocorre por meio da relação de
vínculo e confiança entre usuários e profissionais. Segundo Garuzi et al. (2014), o
acolhimento é capaz de promover a relação de vínculo entre profissionais-usuários,
estimulando o autocuidado e compreendendo a relação doença- corresponsabilização
pelo seu próprio tratamento. O ato de auxiliar na universalização do acesso à saúde
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fortalece o trabalho multiprofissional e intersetorial, qualificando a assistência,
humanizando práticas e estimulando as ações de combate ao preconceito. Entretanto,
merece atenção o acolhimento, sob a perspectiva do usuário, um assunto para ser
enfocado em estudos futuros.
No segundo descritor, notou-se que o Programa dos Agentes Comunitários
de Saúde (PACS) figura como uma das primeiras estratégias no modelo assistencial
de saúde pública, prestando, de forma organizada, os serviços de saúde, em resposta
à comunidade, visando universalizar a rede de atendimento aos serviços básicos. O
principal objetivo do Programa é contribuir para reorganizar os serviços municipais de
saúde e integrar ações dos diversos profissionais, para ligar comunidade-Unidades de
Saúde (BRASIL, 2000). Conforme Pacheco e Fonseca (2001), a proposta do PACS é
garantir e desenvolver ações de promoção à saúde humana, prevenir, acompanhar,
tratar e recuperar as doenças; conhecer a integralidade de ações e os espaços onde
acontece; atender as condições que determinam os problemas de saúde, ordenar
práticas de saúde, relatar sobre as famílias segundo peculiaridades geográficas,
socioculturais e epidemiológicas locais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de
Curitiba (1999), o Programa dispõe de um Sistema de Informação de Atenção Básica
(SIAB) para incluir as atividades cotidianas do ACS, dados sobre morbi-mortalidade e
o estado nutricional da população de cobertura.
No terceiro descritor (ACS), em relação às atribuições do ACS, a Portaria
n. 648/GM/06 define a Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2006). Todavia,
a Lei n. 10.507/02 cria a profissão ACS, mais tarde, a Lei n. 11.350/06 regulamenta
seu exercício no SUS, seguida da Lei n. 11.350/06. Para estudiosos como Silva e
Rodrigues (2000), na tarefa diária o ACS compara-se a um ―amortecedor de tensões‖.
Figueredo e Tinini (2007) afirmam que: formação, qualificação, conhecimento e
identificação de sinais, síntomas e a avaliação de decisões deve procura identificar e
tratar a dinâmica familiar e comunitária. Pois o ACS se depara constantemente com
situações de vulnerabilidade das famílias e comunidades, devendo estar preparado
para atender essa população e ajudá-los (BRASIL, 2006). Segundo Machado e Alves
(2012), a Atenção Básica à Saúde contempla o direito básico e dever do Estado de
saúde, assim, o ACS deve detectar erros e problemas relacionados às necessidades
básicas, visando reduzir doenças crônicas e transmissíveis.
Da Silva et al. (2013) comenta que o atendimento básico à saúde e o papel
do ACS na comunidade e na Unidade de Saúde visa contribuir para planejar as ações
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atender demandas de saúde, para reestruturar as Unidades Básicas de Saúde e a
atuação profissional do ACS.
Em relação à sua capacitação, Alvarenga et al. (2008) mostraram eficácia
comprovada ao programa de capacitação, utilizando material de abordagem interativa
para os ACS do Programa Saúde da Família. Segundo Ferreira et al. (2009), o uso de
tecnologias na relação que se estabelece entre o ACS e as famílias atendidas é
fundamental, especialmente, empregada na prática cuidadora e manejo acolhedor,
porém, o que tem acontecido é que não conseguem contaminar-se uns aos outros
devido o forte laço de aprisionamento e trabalho morto, dificultando na reestruturação
produtiva. Nesse mesmo pensamento, Mota e David (2010) entendem que o ACS está
entre os principais atores da Equipe Estratégia Saúde da Família (ESF), sua atuação
amplia e consolida a estratégia. Relataram que é necessário ampliar a escolaridade e
o ensino técnico para consolidar as metas do Sistema Único de Saúde. Marzari et al.
(2011) comentam que a presença de lacunas na formação do ACS conduz a construir
uma identidade profissional pautada na técnica e no conhecimento científico. No
entendimento de autores como Galavote et al. (2011), o ACS necessita desenvolver e
receber ferramentas, desenvolver habilidades e treinar as tarefas para atuar na família
e na comunidade atendida. Segundo Resende (2011), uma vez presente níveis de
ansiedade sugerem que se devem a interferência de peculiaridades da profissão.
Santos et al. (2011) discutiram a inserção do ACS na ESF e respectiva interação junto
à comunidade, revelando ausencia de motivação e experiência do ACS, o que leva a
comprometer sua atuação junto à comunidade, refletindo no contexto.
Queirós e Lima (2012) comentam que a institucionalização do ACS é
contraditória, do ponto de vista político-institucional, uma vez que sua prática laboral
incorpora saberes-práticas populares que podem gerar tensões. É importante
reconhecer que o território onde vive e atua exerce influência na produção do trabalho
desenvolvido. Segundo Hesler et al. (2013), nas práticas de cuidado e de
enfrentamento, existe uma construção de estratégias referente o cuidado junto à
equipe, a criação de vínculo, escuta e manutenção do diálogo.
Peres et al. (2010) afirmam haver predomínio no número de mulheres na
função do ACS, um fato justificado no desemprego e que conduz à busca de qualquer
trabalho e essa função figura entre as disponíveis no mercado, no momento da busca
ou do desespero de encontrar trabalho e, mediante algum conhecimento e motivação
para o cargo, passa a ter algum significado, para aquele que precisa renda. O trabalho
do ACS, por ele próprio, é considerado uma prestação de ajuda ao próximo e,
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mediante estímulo individual, realiza enquanto ação assistencialista, mas nem sempre
é avaliado corretamente pelos hierárquicos de fora do processo ou da própria
atividade.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo, baseado em revisão sistemática de artigos publicados na
base de dados do Brasil, para discutir conceitos e definições de descritores ligados às
Ciências da Saúde levou a concluir que a atuação do ACS na Equipe Estratégia
Saúde da Família, integrante da Atenção Primária à Saúde, necessita de formação e
capacitação, tendo em vista a proposta do Programa Saúde da Família e da Equipe
Estratégia Saúde da Família, para lidar com problemas e dificuldades que permeiam
entre famílias e comunidades, garantindo o direito ao acesso à saúde do usuário e um
atendimento condizente com as necesidades humanas e com os direitos e garantias
fundamentais do cidadão, pois como membro da equipe, atuante no processo de
atendimento as familias, se faz necessário esse processo de educação permanente
deste agente, seja ele formal, nos bancos escolares ou nas próprias Unidade, para
discussão em serviço, com vistas a educação permanente, momento este pertinente à
discussão de casos, atuando como membro integrante e participativo deste processo
de formação permanente.
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RESUMO
O presente artigo faz uma breve revisão sobre o tema da iniquidade em saúde.
Embora seja um tema antigo, o interesse no estudo das relações entre situação
econômica e saúde tem ressurgido. No Brasil, as investigações em saúde demonstram
que os piores índices de saúde encontram-se entre os grupos populacionais mais
vulneráveis localizados na base da pirâmide social. Dados do Ministério da Saúde
(2006) apontam para uma realidade de desigualdade em saúde – regional, ética, de
gênero e econômica. Por exemplo, o Nordeste é a região com menor expectativa de
vida, cinco anos a menos do que na região Sul. A diferença de IDH entre negros e
brancos chega a ser 16%, sendo a educação a dimensão responsável pela maior
diferença – a população negra possui menor escolaridade. Em 2005, 5% da população
com 15 anos ou mais dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro
era analfabeta funcional. No Nordeste e Norte as proporções são ainda maiores,
chegando a 30% no estado do Alagoas. Além disso, as maiores taxas de
analfabetismo concentram-se nos pequenos municípios (até 100 mil habitantes). Este
e outros conceitos sobre a iniquidade serão abordados no presente artigo.
Palavras-chave: Iniquidade. Saúde. Justiça. SUS.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo faz uma breve revisão sobre o tema da iniquidade em
saúde. O estado de saúde dos indivíduos resulta das trajetórias de desenvolvimento
pessoal ao longo do tempo, conformadas pela biografia de cada um, referida ao
contexto social, econômico, político e tecnológico das sociedades nas quais tais
trajetórias se desenvolveram. Assim, os mesmos processos que determinaram a
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estrutura da sociedade são os que geram as desigualdades sociais e produzem os
perfis epidemiológicos de saúde e doença, tendo em vista que a saúde pode ser
considerada como um fenômeno produzido socialmente e que algumas formas de
organização social são mais sadias do que outras. (ROSANGELA MINARDI COTA et
al).
Embora seja um tema antigo, o debate sobre a equidade pode ser
recuperado desde a Antiguidade Grega (Rodrigo Siqueira Batista), na última década o
interesse no estudo das relações entre situação econômica e saúde tem ressurgido,
nos países desenvolvidos tanto nos meios acadêmicos quanto na agenda política,
com principal ênfase na abordagem das desigualdades sociais. (RITA BARRADAS
BARATA). No Brasil, o sistema de assistência a saúde vigente na década de 70,
período em que a crise econômica assolava diversos países do Hemisfério Sul, era
marcadamente excludente, deixando de fora os menos favorecidos, habitualmente os
mais ameaçados pelos agravos. Colocavam-se em discussão questões relativas à
organização de um sistema de saúde capaz de atender as demandas da população
nos diversos níveis de atenção. A abertura política que se iniciou logo após o fim da
ditadura militar trouxe novamente essas discussões. O processo culminou na
promulgação da Constituição de 1988, o qual dispõe sobre o tema nos seguintes
termos: ―A saúde é um direito de todos e um dever do estado, garantindo medidas
sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação‖.
O texto manifesta claramente princípios de universalidade e de igualdade
no acesso à saúde, tendo como pressuposto, inequívoco, a ideia de justiça social
capaz de garantir tal direito consubstancial à sociedade. Estes fios condutores –
associados à integralidade da assistência e à descentralização da gestão –
representam em última análise, as normas fundamentais que regem o Sistema Único
de Saúde (SUS), um novo modelo, ou paradigma que tem, como meta, maior
equidade, viabilidade fiscal e financeira, além do aprimoramento da eficiência, da
qualidade e da satisfação dos usuários. (RODRIGO SIQUEIRA BATISTA).
Vários autores atribuem esse interesse renovado às consequências
deletérias que o processo de globalização teve sobre as condições de vida e a
situação de saúde dos povos ocidentais. Inicialmente observa-se o ressurgimento do
tema da pobreza e as análises comparativas entre ricos e pobres sob a ótica da
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exclusão social. Paulatinamente, ganham espaço as investigações sobre as
desigualdades sociais na perspectiva da iniquidade. (RITA BARRADAS BARATA).
Nos últimos anos, aumentaram também em quantidade e qualidade os
estudos sobre as relações entre a saúde das populações, as desigualdades nas
condições de vida e o grau de desenvolvimento da trama de vínculos e associações
entre indivíduos e grupos. (PAULO BUSS).
Segundo Barros et al, apesar dos gradientes de morbidade desfavoráveis à
população de pior nível socioeconômico serem amplamente constatados, estudos tem
registrado possibilidade de redução ou de desaparecimento dessas diferenças por
ação adequada das políticas e do sistema de saúde.
Para Paulo M. Buss, as iniquidades em saúde entre grupos e indivíduos,
ou seja, aquelas desigualdades de saúde que além de sistemáticas e relevantes são
também evitáveis, injustas e desnecessárias, segundo a definição de Margareth
Whitehead, são um dos traços mais marcantes da situação de saúde do Brasil.
O

monitoramente

das

iniquidades

e

o

estudo

sistemático

e

aprofundamento de seus determinantes deverão permitir identificar pontos vulneráveis
ao impacto de políticas públicas que buscam combatê-las. Para que as políticas sejam
mais efetivas é necessário aumentar os conhecimentos sobre determinantes sociais
em saúde, suas hierarquias e mediações e facilitar a incorporação desses
conhecimentos na definição e implantação das políticas. São esses os desafios que
visam a colaborar na construção de uma sociedade mais justa, igualitária e humana.

2 O QUE É INIQUIDADE EM SAÚDE?

Muitas vezes os termos diferenciais em saúde e desigualdade em saúde
são usados como sinônimos, o mesmo ocorrendo entre os termos desigualdade e
iniquidade.
Tendo em vista que a abordagem teoria e pratica podem ser diferentes a
partir de diferentes perspectivas é necessário estabelecer maior precisão conceitual
nos estudos.
O conceito diferença se aplicaria as variações observadas na distribuição
das doenças em populações; o conceito de distinção remeteria as práticas sociais
cotidianas construtivas das identidades individuais e, finalmente, o conceito de
desigualdades significaria as diferenças produzidas no processo social em decorrência
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das diferentes posições de posse e poder dos grupos sociais em uma dada formação
histórica. (BREILH, apud BARATA).
Silva e Almeida Filho, citado por Rita Baradas Barata, propõe uma serie
um pouco diferente desta incluindo as diferentes dimensões do processo saúdedoença. O conceito diferença se aplica à dimensão individual. O conceito diversidade
se refere à espécie sinalizando as variações entre grupos e indivíduos. O conceito
distinção remete à dimensão simbólica. O conceito desigualdade incorpora a
dimensão de justiça, e o conceito de iniquidade adquire sentido de dimensão na
dimensão política de repartição das riquezas na sociedade.
Estudos mostram a importância das condições socioeconômicas na
determinação de padrões de morbi-mortalidade de populações, com associação
positiva entre nível socioeconômico e melhor condição de saúde. Diferentes medidas
são utilizadas para estimar a extensão e magnitude das associações entre
desigualdades socioeconômicas e saúde: renda, escolaridade, classe social, além de
variáveis compostas. (GIATTI ).
Segundo Maria do Socorro Quirino Escoda, as desigualdades em saúde
estão geralmente nomeadas na literatura médica e na mídia, em eufemismos
maniqueístas como doenças da miséria e do atraso. Coerentes com o conceito de
capitalismo tardio por serem doenças consideradas tecnologicamente erradicáveis,
mas que se arrastam, reaparecem, recrudescem e se reproduzem, manifestando o
socialmente injusto e cronificado no tecido social brasileiro. As desigualdades sociais
de tão extremas nessa sociedade, incorporaram ao seu processo de análise a
significância de iniquidades.
A equidade, entretanto, igualmente à universalidade e à integralidade na
assistência à saúde, encontra-se explicitamente dispostas como princípios doutrinários
na Lei Orgânica de Saúde (LOS) Que regulamenta o Sistema Único de Saúde. (SUS)
brasileiro. Registre-se que o contido na disposição legal ou linguística – tem como
significado de equidade o reconhecimento de igualdade no direito de cada um e num
sentimento de justiça – avesso aos critérios de tratamento rigoroso na forma
estritamente legal. A equidade em saúde deve ser concebida à luz de princípios
revolucionários

de

igualdade,

retidão

e

equanimidade

do

cidadão

que,

independentemente de contribuição previdenciária ou nível de renda tenha acesso às
ações integrais de saúde, segundo suas necessidades de atenção epidemiológica.
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3 A SAÚDE NO CONTEXTO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E DA POBREZA

O Brasil é a 13ª economia do mundo. Todavia seu índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,792, colocando-o em 69ª posição entre 177
países, além de ser o oitavo com pior distribuição de renda. Ainda que tenha havido
um declínio acentuado da desigualdade de renda entre 2001 e 2005 – medido pela
queda do Coeficiente de Gini de 5% neste período (de 59,3 para 56,6), uma das
quedas mais aceleradas do mundo -, a desigualdade de renda ainda encontra-se
extremamente elevada, de modo que 1% da população brasileira mais rica detém o
equivalente de renda total da mesma magnitude que a dos 50% mais pobres. Verificase, assim, que o Brasil não é um país pobre, mas um país injusto e desigual, com uma
elevada concentração de renda, além de iniquidade de inclusão econômica e social.
Esta desigualdade no Brasil, e em muitos países da América Latina, apresenta caráter
histórico-estrutural – que se estende desde o período da colonização do continente –
agravado pelo processo de globalização, que por sua vez ocasionou a dependência
econômica dos países centrais, de onde surgem grupos populacionais com alto grau
de discriminação, sem acesso ao trabalho e ao consumo, cujos direitos sociais e
humanos foram regredindo. Assim, percebe-se que tais direitos não estão enraizados
nas relações sociais enquanto valores coletivos.
Para compreender melhor esse panorama é preciso saber reunir sem
confundir e distinguir sem separar: pobreza, desigualdade e exclusão social. A
pobreza, classicamente delimitada em termos de renda, é hoje vista de forma muito
mais ampla. Relaciona-se à privação dos itens mais necessários à existência digna,
como liberdade, bem-estar, saúde, educação, direitos, emprego, meios para participar
do mercado de consumo, e tantos outros quanto se possa pensar. Pobreza é um
fenômeno complexo, podendo ser definido de forma genérica como a situação na qual
as necessidades não são atendidas de forma adequada. Por desigualdade entende-se
a ―distância social entre os mais ricos e os mais pobres em uma dada situação. Tal
caracterização pode ser observada no texto de Teles (1994) ao comentar uma
situação nacional:
O que faz a nossa diferença está no fato de sermos uma sociedade
atravessada por hierarquia de todos os tipos, que se construiu ao revés do imaginário
igualitário fundador dos tempos modernos e nem mesmo chegou a garantir o princípio
básico de equivalência jurídica que a noção de igualdade supõe. Uma sociedade na
qual distancias sociais são tão grandes que parece implausível uma medida comum
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que permita que a gestão de justiça coloque-se como problema e critério de
julgamento nas relações sociais – o fosso social é tão imenso que parece obstruir a
possibilidade mesma de uma linguagem comum e, portanto, do convívio social,
interlocução e debate comum em torno de questões pertinentes. Isso é propriamente o
apartheid social.
Tal percepção de apartheid se aproxima, outrossim, da ideia de exclusão.
Esta pode ser compreendida no rastro do incremento da pobreza como geratriz da
desigualdade e da perpetuação das mais diversas formas de segregação social,
culminando nos reconhecidos filões de indivíduos não inseridos. A exclusão é
considerada como um conceito prospectivo, que albergaria quesitos como acumulo de
desvantagens, afrouxamento dos vínculos sociais e perda do lugar ocupado em uma
sociedade. (SIQUEIRA BATISTA).
Desigualdade, pobreza e enfermidade constituem um típico movimento de
retroalimentação. É bem conhecida a associação entre pobreza e outros elementos
promotores de sofrimento e opressão, tais como: doença, maiores índices de
analfabetismo, violência, saneamento básico precário, maior dificuldade de acesso a
serviços de saúde em todos os níveis de atenção – os quais quando utilizados,
geralmente são de pior qualidade, albergando profissionais que possuem pior
capacitação ou que estão mais desmotivados (baixos salários, precarização do
trabalho...) – desemprego e alimentação de baixa qualidade, somente para citar
alguns.( COTTA et al). Como pode ser explicado esse ciclo vicioso?
1) Nível educacional – é menor o tempo de escolaridade e maiores os
índices de analfabetismo entre os desfavorecidos – uma vez que uma
formação deficitária contribui para o desconhecimento dos mecanismos de
adoecimento e das formas de prevenção e tratamento (por exemplo, o uso
de reidratação oral é menor nas crianças pobres, ainda que a diarreia seja
mais frequente neste grupo);
2) violência – ainda que a sua relação com a pobreza e a desigualdade
não seja linear, a associação vem sendo demonstrada em diversos
trabalhos – tomando os residentes de regiões de periferia e favelas mais
suscetíveis a lesões por armas e morte por causas externas;
3) saneamento básico – habitualmente precário nas regiões mais
miseráveis – facilitando o adoecimento pelo grande contingente de
enfermidades veiculadas por recursos hídricos, como as diarreias
infecciosas e a leptospirose, entre outras;
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4) insuficiência do sistema de saúde – distancia, condições de transporte,
precariedade de instalações, falta de insumos, pior treinamento e
desmotivação dos profissionais, entre outros – criando toda uma série de
dificuldades ao acesso e os diferentes níveis de atenção. (SIQUEIRA
BATISTA ).

Todos estes fatores acabam por perpetuar tal ciclo e a condição de
exclusão social de muitas pessoas. As investigações em saúde demonstram que os
piores índices de saúde encontram-se entre os grupos populacionais mais vulneráveis
localizados na base da pirâmide social. Dados do Ministério da Saúde (2006) apontam
para uma realidade de desigualdade em saúde – regional, ética, de gênero e
econômica. Por exemplo, o Nordeste é a região com menor expectativa de vida, cinco
anos a menos do que na região Sul. A diferença de IDH entre negros e brancos chega
a ser 16%, sendo a educação a dimensão responsável pela maior diferença – a
população negra possui menor escolaridade. Em 2005, 5% da população com 15 anos
ou mais dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro era analfabeta
funcional. No Nordeste e Norte as proporções são ainda maiores, chegando a 30% no
estado do Alagoas. Além disso, as maiores taxas de analfabetismo concentram-se nos
pequenos municípios (até 100 mil habitantes). (COTTA et al).
4 TRABALHO X SAUDE X UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Segundo Luana Giatti e Sandhi Maria Barreto, as desigualdades sociais
têm sido estudadas sob duas formas. A primeira relativa à probabilidade de ficar
doente, que reflete a distribuição desigual dos determinantes sociais, culturais e
ambientais das doenças. A segunda refere-se ao acesso diferenciado dos diversos
grupos sociais aos serviços e aos cuidados de saúde. Em seu estudo, a situação do
mercado de trabalho está associada às condições de saúde e à utilização de serviços
de saúde. Os trabalhadores formais apresentaram os melhores indicadores de saúde.
Os indivíduos que estavam fora do mercado de trabalho mostraram piores condições
de saúde e maior utilização dos serviços de saúde, provavelmente por serem mais
doentes. Por outro lado, os trabalhadores informais, apesar de terem estado mais
acamados nos últimos 15 dias do que os formais, relataram menor uso de serviços,
indicando diferencial de acesso aos cuidados de saúde. Os desempregados estiveram
mais acamados, relataram mais doenças crônicas, mas também não apresentaram
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diferenciais relativos ao uso de serviços. Pode-se afirmar que há um gradiente na
associação entre a situação no mercado de trabalho e indicadores de saúde e de
utilização de serviços de saúde, cujos extremos são ocupados pelos trabalhadores
formais e pelos que estão fora do mercado de trabalho. Os trabalhadores informais, os
desempregados e os indivíduos que estavam fora do mercado de trabalho avaliaram
mais frequentemente a própria saúde como regular ou ruim. A percepção da saúde é
um indicador subjetivo, mas estudos apontaram associada consistentemente, a maior
utilização de serviços de saúde, internações hospitalares e mortalidade.
Entretanto, um percentual importante (67%) dos participantes não
respondeu a essa pergunta diretamente, o que pode ter influenciado os resultados,
mas não é possível estimar em que direção. A situação no mercado de trabalho
expressa outras faces das desigualdades sociais. Os trabalhadores formais tinham
maior grau de escolaridade, indicando maior qualificação profissional, e viviam em
domicílios com renda per capta mais elevada. Outros aspectos são extremos das
faixas etárias estudadas. Assim como outros estudos já identificaram, as maiores
probabilidades de desemprego, mostrando o difícil acesso destes ao mercado de
trabalho nas regiões metropolitanas brasileiras. Por outro lado, os que estavam fora do
mercado de trabalho eram mais velhos e, como discutido anteriormente, este grupo
apresentou piores condições de saúde, independentemente da idade, portanto mais
vulneráveis a exclusão do mercado de trabalho.
A saúde é influenciada pela posição socioeconômica e esta relação se
opera por diversos caminhos, seja por meio de comportamentos, efeitos biológicos,
fatores psicossociais, seja por recursos diferenciais para tratamento prevenção e
promoção da saúde. O desemprego, trabalho informal e, sobretudo, a exclusão do
mercado de trabalho estiveram associados a uma pior condição de saúde entre
adultos

brasileiros.

As

diferenças

determinadas

pelo

trabalho

se

somam

desigualdades de gênero, idade e escolaridade dentre outras. As desigualdades
produzidas na estrutura social se refletem no processo de adoecimento. O aumento do
desemprego, o crescimento dos vínculos precários de trabalho e do mercado informal,
onde não há proteção previdenciária, nem trabalhista, reforçam a necessidade de que
a situação no mercado de trabalho também seja considerada nos estudos sobre as
desigualdades em saúde. (GIATTI).
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5 EQUIDADE IGUALDADE E JUSTIÇA, É O QUE SE ALMEJA...

A noção de igualdade entre os homens nasce no mesmo processo em que
se constitui a atividade política no Ocidente. A polis cerne da organização política
grega nos períodos arcaico e clássico, se constitui sobre a igualdade (isonomia) dos
cidadãos perante a lei, tal qual o concebido em 508-507 A.C, por Clístenes
(ARISTÓTELES, 2000; JONES, 1997), embora não se aplicasse a todos os seres
humanos, pois estavam excluídos os escravos e as mulheres. Na Teogonia, Hesíodo
descreve o nascimento de Nereu, o Ancião do mar (HESIODO, 1995) aquele que
jamais esquece a equidade porque só conhece pensamentos justos e benignos, razão
pela qual era celebrado em inúmeros procedimentos judiciais até por volta do século
VI A.C. A temática recorre em Os trabalhos e os dias, em que, na exposição do mito
das Cinco Idades, Hesíodo manifesta sua conhecida formula de oposição entre justiça
e a desmesura. Ouve a justiça e não deixe crescer o descomedimento. Considerações
acerca da justiça estão presentes, igualmente, nas tragédias gregas e nos fragmentos
de vários filósofos pré-socráticos como Anaximandro, Heráclito, Empédocles e
Demócrito. Nestas concepções pode ser identificado como fio condutor, a prerrogativa
de manutenção da ordem, uma harmonia de caráter universal, regendo o cosmo, o
homem e a cidade, caracterizando assim, uma justiça cósmica. Críticas dirigidas a
estas ideias partiram dos sofistas, os quais compreendiam a justiça como convenção,
esvaziando, assim seu caráter natural, universal e imutável. Uma recuperação do valor
objetivo da justiça é realizada por Platão, tornando-a eixo de sustentação da ética e da
política. Nos diálogos Górgias e A Republica há especial preocupação com o tema,
estabelecendo-se que justo é cumprir o que é próprio de cada um. Ademais, o
pensador de Atenas estipula que se uma sociedade é justa há justiça para todos os
seus pertencentes.
Muito da teorização de Aristóteles sobre a justiça é devedora de Platão.
Tal qual o ateniense, o filósofo de Estagira coloca a justiça como princípio primeiro ou
virtude arquitetônica, para a construção de qualquer sociedade ordenada e sem
conflitos, pressuposto primevo para a realização de uma vida feliz. Em A política, Livro
II, escreveu: ...a justiça é o vínculo dos homens nos Estados, porque a administração
da justiça, que é a determinação daquilo que é justo, é o princípio da ordem em uma
sociedade política. Sem embargo, Aristóteles introduz noções capitais que se mantém
atuais ainda hoje. Divide justiça comutativa a qual regula as relações entre os
cidadãos e distributiva, que consiste na distribuição equitativa – de honrarias, fortuna e
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todas as demais coisas – entre os que compõem a sociedade, ou seja, podendo
ocorrer a participação igual ou desigual na dependência das circunstancias. Assim
pode-se dizer que o estagirita situa a justiça no horizonte da equidade, como o
demarcado no Livro V da Ética a Nicomaco: [...] a mesma igualdade será observada
entre as pessoas e entre as coisas envolvidas, pois do mesmo modo que as últimas
(as coisas envolvidas) são relacionadas entre si, as primeiras também o são. Se as
pessoas não são iguais, não recebem partes iguais, mas isso é origem de disputas e
queixas (como quando iguais tem e recebem partes desiguais, ou quando desiguais
recebem partes iguais). A partir dessa citação, pode-se perceber claramente, uma
consubstancial tensão entre a justiça como igualdade e como equidade, ou seja, em
certa medida um tratamento desigual poderá ser deflagrado para corrigir injustiças.
Esta problemática é retomada por São Tomas de Aquino – que, no ―rastro‖ de
Aristóteles, concebe três classes de justiça (comutativa, distributiva e geral) em sua
Suma teológica – e Gottfried W. Leibniz, para a qual há também três subdivisões da
justiça:
1) respeito ao direito estrito;
2) equidade para o bem da comunidade; e
3) piedade, de inspiração cristã, considerada da sua modalidade universal.
(LEIBNIZ, 1989).
A mencionada separação sofista entre natural e político é recuperada por
Thomas Hobbes, ao distinguir o estado natural (egoísta e injusto) e social (altruísta e
justo) do homem. Criticando Aristóteles, Hobbes – um defensor do despotismo político
– expõe que a vida humana em sociedade não é natural, como no caso das térmitas,
mas, sim, artificial e motivada pelo desejo universal de autopreservação. Este anseio
seria o fundamento que toma iguais todos os homens. (HOBBES, 2000). JeanJacques Rousseau, para quem, ao contrário, o homem naturalmente livre e bom,
reconhece também que todos os homens são iguais, comungando a vida em
comunidade graças a um pacto estabelecido entre povo e governantes – o contrato
social. (ROSSEAU, 1989).
Mantendo-se neste mesmo liame de consenso – prerrogativa das maiorias
– David Hume concebe a justiça como subserviente ao interesse de todos os membros
da sociedade, em uma delimitação material, no sentido de se fundar em uma realidade
concreta – a utilidade de todos os cidadãos ou o maior bem possível. (HUME, 1968).
Emerge assim, um diáfano âmago utilitarista, o qual viria ser aprofundado
posteriormente por teóricos como Jeremy Bentham (1970) e John Rawls. A teoria de
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justiça formulada por este pensador liberal americano segue como uma das mais
importantes tentativas, no século 20, de síntese entre os valores cardiais da tradição
política ocidental – liberdade, igualdade, solidariedade e respeito – em uma visão
normativa com legítimas raízes liberais. (VITA, 1999). Rawls se contrapõe aos
modelos teleológicos em filosofia moral e política – como os utilitarismos e as éticas
hedonistas -, na medida em que estes concebem o bem independentemente do justo.
De outro modo, entende que a justiça, longe de ser o resultado dos
interesses de todos, ou da maioria, é sim o pressuposto – deontológico – para a lídima
coalizão dos anseios comuns. Neste aspecto, o filosofo se aproxima de Immanuel
Kant; concebe todo um formalismo para articular regras (procedimentos) e práticas
(instituições), partindo das primeiras em direção a estas ultimas (OLIVEIRA, 2003).
Ademais, o lugar de destaque dado à liberdade neste modelo equitativo é também
tributário de Kant, uma vez que é a partir desta que se deriva o princípio universal de
justiça kantiano (PASCAL, 1996). A democracia liberal rawlsiana se sustenta, em
termos ideais, sobre as concepções de:
1) posição original, situação hipotética na qual as pessoas livres escolhem,
sob um ―véu da ignorância‖ – ou seja, movidos pelo desinteresse recíproco
resultante do fato de nenhum dos participantes conhecer de antemão qual
posição ocupara ao final do processo – os princípios de justiça que devem
governar a estrutura básica da sociedade;
2) sociedade bem ordenada (well- ordened society), a qual é regulada por
uma concepção política e publica de justiça, aceita por todos os cidadãos,
nos termos equitativos de cooperação social. (OLIVEIRA, 1999, RAWLS,
1997, SCHRAMM, 2000A).
Quais seriam, na formulação de Rawls, os princípios de uma sociedade
liberal democrática justa? A enunciação feita pelo filosofo traz o seguinte conteúdo
(RAWLS, 1997; 1992; 1999):
1) cada pessoa tem o mesmo direito a um esquema plenamente
apropriada de liberdades básicas iguais (direitos de votar e de ocupar um
cargo público, de pensamento e expressão, de integridade de pessoal, à
propriedade privada e de proteção contra prisão arbitraria, principalmente)
desde que seja compatível com a garantia de um esquema idêntico para
todos;
2) as desigualdades sociais e econômicas somente se justificam se dois
requisitos forem contemplados: (a) se estiverem vinculadas a posições e
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cargos abertos a todos em condições de igualdade de oportunidades; e b)
devem ser estabelecidas para o maior benefício possível dos membros da
sociedade que se encontrarem na posição mais desfavorável.

Destarte, em sua teorização há o desejo de equacionar maior justiça social
(em um sentido ―compensatório‖), por um lado, e de preservar a democracia liberal e o
sistema de mercado capitalista, por outro (SCHRAMM, 2000b), caracterizando assim a
equidade. As questões fundamentais se voltariam, então, para regular as
desigualdades e ajustar os efeitos profundos e de longa duração das contingencias
sociais,

naturais

e

históricas,

particularmente

porque,

combinada

com

as

desigualdades, essas contingencias, quando abandonadas a si mesmas, são
profundamente dispares com relação à liberdade e a igualdade apropriadas para uma
sociedade bem-ordenada. (RAWLS, 1999).
Os três princípios – igual liberdade (1) igualdade equitativa de
oportunidade (2a) e diferença ou justiça maximin (2b), respectivamente – estão
locados por ordem de primazia, denotando a mencionada ascendência do justo sobre
o bem. Raws admite a justeza de algumas formas de desigualdade (princípios 2a e
2b), refutando o igualitarismo social – tal qual o pensado, por exemplo, para os
estados socialistas. Argumenta, assim, que tudo aquilo que escape a uma distribuição
igual de bens primários – (i) liberdades básicas iguais, (ii) livre escolha da ocupação,
(iii) acesso a cargos e posições de responsabilidade nas instituições políticas e
econômicas da estrutura básica da sociedade, (iv) renda e riqueza e (v) bases sociais
do autorrespeito – não pode ser justificado em termos de paridade.
Toma-se preferível, baseado nesta premissa, um arranjo institucional que
garanta uma maior porção em termos absolutos, ainda que não igual, de bens
primários para todos, do que outro do qual uma igualdade de resultados é assegurada
à custa de reduzir as esperanças de todos - eis uma outra formulação para o princípio
da diferença. (SIQUEIRA-BATISTA).
6 MECANISMOS ATRAVÉS DOS QUAIS OS FATORES E CONDIÇÕES DE RISCO
CONHECIDOS CAUSAM OS GRADIENTES DE SAÚDE OBSERVADOS ENTRE OS
GRUPOS SOCIAIS

Segundo Pelegrini Filho, os determinantes das iniquidades em saúde
devem ser conhecidos para que se possam formular políticas mais eficientes para
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combatê-las. Os autores identificam cinco mecanismos através dos quais os fatores e
condições de risco conhecidos causam os gradientes de saúde observados entre os
grupos sociais de um determinado país:
1) Diferentes níveis de poder e recursos.
A posição social definida por educação, ocupação ou recursos
econômicos, exerce uma influência poderosa no tipo, magnitude e
distribuição

de

riscos

de

saúde

entre

os

diferentes

grupos

socioeconômicos. Os grupos em melhor posição social têm mais poder e
oportunidades de viver uma vida saudável em comparação com grupos
menos privilegiados. A posição social é, portanto, em si mesma um
importante determinante das iniquidades em saúde, tanto mais importantes
quanto mais amplas são as diferenças sociais em uma dada sociedade. Os
esforços para reduzir diferenças em educação ou renda entre grupos
socioeconômicos têm um efeito positivo na equidade de saúde porque
permitem aumentar o poder e as oportunidades para grupos menos
favorecidos evitarem condições de vida e trabalho nocivas à saúde.
Reduzir as iniquidades em saúde implica, portanto, em aumentar a
liberdade e o poder das pessoas menos favorecidas para controlar e
influenciar sua própria vida.
2) Níveis diferentes de exposição a riscos para a saúde
A razão mais óbvia para explicar porque os riscos para doenças mais
importantes diferem entre os grupos socioeconômicos é a diferente
exposição aos fatores que causam ou previnem estas doenças. A
exposição a quase todos os fatores de risco (materiais, psicossociais e
comportamentais) está inversamente relacionada com a posição social, ou
seja, quanto mais baixa a posição social, maior a exposição a riscos para a
saúde e quanto maior o acesso a recursos, maiores são as oportunidades
de evitar riscos, doenças e suas consequências negativas. Portanto, para
lograr redução nas iniquidades em saúde, a exposição a fatores de risco
deve ser analisada para cada grupo socioeconômico, buscando identificar
quais fatores são importantes para cada grupo e em que diferem daqueles
observados para a população em geral.
3) O mesmo nível de exposição pode ter diferentes impactos
O mesmo nível de exposição a certo fator de risco pode ter efeitos
diferentes em diferentes grupos socioeconômicos. Por exemplo, níveis

263

semelhantes de abuso de álcool podem causar duas a três vezes mais
doenças relacionadas ao álcool e ferimentos entre trabalhadores manuais
masculinos em comparação com funcionários públicos masculinos
(HEMMINGSSON et al., 1998). Este diferencial de impacto pode ser
explicado por diferenças no hábito de beber e por sistemas sociais de
apoio no trabalho e em casa. Políticas que visam reduzir as iniquidades em
saúde causadas por estes diferenciais de impacto devem, portanto, levar
em conta o ambiente social, cultural e econômico, além da redução de um
fator de risco específico.
4) Efeitos ao longo do ciclo de vida
Outro mecanismo importante de iniquidades em saúde envolve uma
perspectiva de ciclo de vida, ou seja, considerar o resultado cumulativo de
todos os mecanismos mencionados na medida em que interagem e
operam ao longo da vida. Muitos acontecimentos que ocorrem no início da
vida são responsáveis por saúde precária na maturidade. Estes efeitos ao
longo do ciclo de vida podem ser passados de pais para filhos, pois estão
intimamente relacionados com a origem social. Por exemplo, a posição
social dos pais influencia o desempenho educacional dos filhos, o que por
sua vez vai influenciar suas condições salariais e de trabalho quando
crescerem.
5) Diferentes consequências sociais e econômicas decorrentes da doença.
Um quinto mecanismo possível para origem das iniquidades em saúde
envolve as diferenças nas consequências sociais e econômicas do fato de
estar doente. Saúde precária pode ter muitas consequências adversas
para as condições de vida de indivíduos, incluindo perdas salariais ou
desemprego e isolamento social ou exclusão, causada tanto pelo
desemprego como por restrições de atividades decorrentes da doença. Ao
mesmo tempo pode haver um peso financeiro adicional por gastos com
atenção médica e medicamentos. Todas estas consequências negativas
resultantes

da

doença

podem

resultar

numa

queda

de

status

socioeconômico que agrava ainda mais a saúde. Os membros de grupos
socioeconômicos mais altos que experimentam problemas de saúde têm
maiores possibilidades de manter seus empregos em comparação com
grupos

socioeconômicos

mais

baixos

para

problemas

de

saúde
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semelhantes (LINDHOLM, BURSTRÖM & DIDERICHSEN, 2002, apud
PELEGRINI FILHO).
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando a alguns aspectos já elencados anteriormente. O acesso
universal à saúde é um direito constitucional que necessita ser tornar fato. A partir da
elaboração e execução de políticas que minimizem as distancias entre a capacidade
das pessoas, permitindo a eleição dos funcionamentos essenciais por aqueles de
direito. A maximização das demandas é realmente um grande problema, mas a tão
apontada escassez de recursos não é o grande limitador na sociedade brasileira; uma
vez mais é a concentração abusiva de renda – muito mais que sua falta – que torna o
acesso aos funcionamentos tão difíceis, a uma parcela substantiva do povo brasileiro,
devendo assim, tais disparidades se tornarem alvo das políticas de focalização de
recursos para a saúde.
Assim resgatar os princípios do SUS – em uma perspectiva mais ampla de
desigualdades sociais em saúde – faz-se extremamente necessário, uma vez que os
profissionais devem estar orientados para o enfrentamento dessa realidade. Dessa
forma a consolidação do SUS requer a renovação permanente que visem resgatar,
assegurar e implementar os seus princípios.
Por universalização dos acessos aos serviços de saúde entende-se a
ampliação

do

direito,

em

termos

de

cidadania,

para

toda

a

população,

independentemente da situação ocupacional dos beneficiários, buscando a inclusão
de todos os segmentos da sociedade no atendimento público.
A equidade deve-se conformar como uma ferramenta operacional de uma
ética pratica que norteie as decisões e ações no campo da saúde em direção à
garantia da efetivação do direito universal à saúde. Ela está relacionada à capacidade
de reconhecimento das diferenças e singularidades do outro e oferecimento de ações
de saúde pertinentes a estas necessidades – ou seja, tratar desigualmente os
desiguais para que se alcance, neste movimento, a justiça. O sentido da necessidade
que orienta a equidade deve ser, preferencialmente, vocalizado pelos grupos ou
pessoas que lhes falta.
A integralidade, outro princípio do SUS, propõe que haja uma comunicação
eficiente entre os níveis de atenção, de forma a cuidar do indivíduo como um todo, isto
é, de um sujeito inserido dentro de um contexto socioeconômico e cultural, na medida
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em que se reconhece que a saúde possui um conceito mais amplo do que apenas
ausência de doença. Em relação à participação social, o profissional deve contribuir
para a descoberta do indivíduo como sujeito autônomo, por meio do conhecimento, da
intervenção nos determinantes de sua própria saúde e do seu bem estar e, ainda, do
bem estar da comunidade no qual está inserido. E como formar esse profissional?
Neste sentido, cabe a revisão radical do papel das instituições de ensino, na educação
de seus estudantes. A adoção de um posicionamento encastelado, não permissivo ao
diálogo dentro e fora dos muros institucionais, como por exemplo: órgãos
responsáveis pela prestação de serviços, com a sociedade civil organizada, dentre
outros, sendo um grave contrassenso, ao se ter em vista a perspectiva de devolver à
sociedade um profissional que seja capaz de dialogar.
A promoção da autorregulacao dos profissionais, sobretudo daqueles que
estão diretamente envolvidos com o processo de cuidar torna-se uma prioridade,
tendo em vista que os próprios profissionais são corresponsaveis pela busca e adoção
de medidas que favoreçam a promoção do bem estar físico e emocional, assim como
do ambiente de trabalho (HODA, 2004), e consequentemente das pessoas que estão
sendo atendidas.
Em seu conhecido estudo sobre "indivíduos doentes, populações doentes",
Rose G. Sick, citada por Antunes (2010), propugnou duas diretrizes estratégicas
complementares para o controle da doença: uma centrada na proteção do indivíduo
mais suscetível ou vulnerável, outra focalizando os determinantes sociais da
morbidade. Como exemplos: os serviços públicos de saúde e a fluoretação da água na
prevenção da cárie dentaria, respectivamente, da primeira e da segunda modalidade
de intervenção. Porem quando intervenções em saúde pública são introduzidas sem
planejamento estratégico para direcionar recursos adicionais aos grupos com maiores
necessidades podem acabar exercendo o efeito indesejável de ampliar as
desigualdades em saúde. Esse efeito foi denominado "lei da equidade inversa" para
caracterizar como injusto o fato de grupos com melhor condição socioeconômica
absorverem antes e com maior intensidade as vantagens de políticas públicas
benéficas. Desigualdades injustas, desnecessárias e evitáveis em saúde são, com
propriedade, reconhecidas como "iniquidades em saúde".
Corrigir essa condição indesejável demanda o esforço organizado da
sociedade por meio da ação do Estado. Conquanto seja pouco factível a
universalização imediata das medidas, deve-se considerar a adoção de estratégias
focais, direcionando o benefício preferencialmente para as áreas onde se faça mais
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necessária, e que contribua de modo efetivo para a redução das desigualdades na
distribuição das doenças.
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RESUMO
Ao se abordar um assunto que envolva agentes públicos e absenteísmo as primeiras
impressões que se apresentam são de servidores que descumprem suas obrigações
deixando a um segundo plano o atendimento das necessidades do cidadão. Afinal o
Estado define os serviços a serem prestados, estabelece os cargos e respectivas
remunerações, normatiza a relação através de leis e normas para regular direitos e
deveres, proporciona a infraestrutura necessária à prestação do serviço e provisiona a
alocação de recursos humanos através de concursos. Uma pesquisa com diversos
autores sobre o tema apontam motivações mais comuns como necessidades pessoais
ou de família, doença e outras já previstas na legislação. Entretanto quando apontam
problemas de saúde como causa também indicam problemas de qualidade de vida,
que é afetada mais pelo conjunto de condições e ambiente de trabalho oferecido ao
servidor do que problemas de saúde dele, provocando, em muitas situações, sintomas
de estresse levando-o ao absenteísmo por defesa, desmotivação ou desinteresse.

Palavras-chave: Servidor público. Absenteísmo. Motivação e causas.

1 INTRODUÇÃO

Ao ingressar no serviço público, o agente público traz consigo aspirações e
expectativas de participar de um grupo de pessoas privilegiadas, com motivação e
oportunidade de contribuir dando o melhor de si para prestar serviços à comunidade.

Aluna de pós-graduação da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
3
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
4
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
5
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
6
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
1
2

268

As garantias constitucionais de estabilidade e benefícios oferecidos
deveriam respaldar e incentivar esta motivação, mas com o passar do tempo percebese um arrefecimento do entusiasmo e aos poucos este agente já não mais considera
este contexto tão motivador, o que acaba por levá-lo à apatia, desmotivação,
comprometendo a sua própria qualidade de vida, levando-o a um crescente desejo de
restringir suas atividades ao mínimo necessário para cumprir suas obrigações e
consequentemente a qualidade do serviço por ele prestado à comunidade.
Isto é um problema pessoal e atinge outras pessoas no mesmo serviço?
Em outros serviços o problema é semelhante ou é uma característica do servidor
público de uma forma geral? A causa está no agente público ou ambiente que o
cerca?
É comum, em conversas informais serem feitas críticas ao serviço público,
que nada funciona ou até mesmo os servidores atribuindo a estes a responsabilidade
pela falta de qualidade na prestação do serviço ou pela falta deles.
Muitas vezes, ao se procurar um serviço público qualquer, encontra-se filas
enormes, seja pela quantidade de pessoas buscando o serviço, ou porque poucos são
os servidores para o atendimento e algumas vezes pela ausência de servidores que
deveriam estar no local prestando o serviço. É por este último motivo que trata este
trabalho.
Trabalhos e artigos de diversos autores levantam e apontam questões
sobre

motivação,

estresse,

qualidade

de

vida,

motivação,

desmotivação

e

absenteísmo. Mas a questão é: se o servidor entra motivado o que o leva a modificarse?
Essa questão leva a uma reflexão sobre o foco de o problema ser fatores
externos que levam o servidor a mudar de atitude, a manter a motivação, autoestima e
qualidade de vida do servidor sempre em alta.
Conforme Kanaane (1999, p. 39), ao nos apropriarmos das
expectativas, dos anseios e das necessidades dos funcionários e do
conjunto das respectivas relações interpessoais, poder-se-á
identificar e compreender o clima presente em dado momento do
contexto organizacional. Se o clima é bom, com os funcionários
satisfeitos e motivados, sentindo-se responsáveis sem serem
pressionados, atinge-se os objetivos da organização com eficácia.

Órgãos públicos, como prestadores de serviços públicos aos contribuintes,
devem garantir que os serviços sob sua competência seja prestados com qualidade e
atendam completamente às suas necessidades.
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Entretanto, o que se tem visto é um crescimento de empresas da iniciativa
privada substituindo as obrigações do estado, seja por falta de competência ou por
concessão em diversas áreas onde é responsabilidade do estado estar presente, e
isso mostra que o estado está deixando a desejar na sua responsabilidade de
prestação de serviço.
Alguns fatores podem ser apontados como causa e entre eles está o
aparelhamento do estado, politização dos serviços atendendo mais a interessem
políticos, falta de investimento em serviços públicos, carência de mão-de-obra por falta
de concurso ou de recursos, falta de infraestrutura adequada para a prestação de
serviço ou falta de preparo do servidor. Parece muito fácil apontar problemas, mas
qual seria a solução para cada um desses problemas.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 O ESTADO
Carvalho Filho (2006) cita que Estado, no sentido de sociedade política,
surge pela primeira vez no século XVI, como registra Maquiavel em sua obra ―O
Príncipe‖. Já o filósofo Montesquieu no século XVIII fez uma separação dos poderes
para que fosse evitada a supremacia de um sobre o outro. Desta forma, para uma boa
estruturação do Estado e suas funções, a União, foi dividida em três Poderes
harmônicos e independentes, que são o Legislativo, Executivo e Judiciário.
Sendo o titular dos serviços públicos, o Estado deve prestá-los da melhor
forma possível. No atual Estado brasileiro, que tem como inspiração a noção de
Estado do bem estar social, a Constituição prevê várias atribuições que cabem ao
Estado prestar (Art. 175), consubstanciando-se, tais atividades, nos chamados
serviços públicos. O servidor público faz parte destes três poderes, dos quais fazem
parte após passarem por contratação pública e de interesse público, devem dispensar
tratamento impessoal e igualitário aos interessados em quaisquer destas esferas. Tal
definição mostrou-se adequada pelo seu aspecto dinâmico e flexível às exigências da
sociedade.
Distribuído entre os três poderes existem diversas categorias de serviços a
serem prestados pelo Estado. Estas categorias são citas por Mujalli (1997, p.13) e
estão dividas da seguinte forma: a) Serviços de utilidade pública: são todos que a
administração presta diretamente ou admite que sejam prestados por terceiros:
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permissionários, concessionários ou autorizados por reconhecer a sua conveniência
(não essencialidade ou necessidade) à coletividade, nas condições regulamentares e
sob seu controle. Ex.: transporte coletivo, telefone, energia elétrica, etc.; b) Serviços
próprios ao Estado: são os que se relacionam diretamente com as atribuições do
Poder Público (política, higiene, saúde pública, segurança pública, etc.). c) Serviços
impróprios ao Estado: são os que não afetam diretamente às necessidades da
comunidade. Atendem principalmente aos interesses comuns de seus integrantes. Por
essa razão, a administração os presta, de maneira remunerada e o faz, através de
seus órgãos competentes da Administração descentralizada (autarquias, empresas
públicas, fundações governamentais e sociedades mistas de economia mista) ou
através de seus concessionários, permissionários ou autarquias; d) Serviços
administrativos: são os que a administração empreende e executa visando as suas
necessidades internas ou preparando outros que serão prestados ao público
(imprensa oficial, estações experimentais, e outros da mesma natureza); e) Serviços
gerais: são aqueles que a administração presta visando atender a coletividade como
um todo. Não tem usuários certos (polícia, calçamento de ruas, etc.). A sua finalidade
é a satisfação da coletividade, sem constituir um direito subjetivo de o administrado a
obtê-lo para sua casa, sua rua ou bairro. São serviços indispensáveis, mantido por
impostos, que são tributos gerais e não taxas ou preço público; f) Serviços individuais:
são aqueles prestados para determinado usuário particular, mensuráveis para cada
destinatário (telefonia, fornecimento de água e energia elétrica, etc.). São serviços que
destinam a utilização particular e por isso são remunerados por taxas, tarifas ou
impostos; g) Serviços de execução direta: são os realizados pela própria pessoa
responsável pela prestação do serviço ao público. Esta pessoa pode ser estatal
autárquica, paraestatal, empresa privada ou mesmo um particular. O serviço público
se diz sempre de execução direta quando o encarregado ou seu oferecimento ao
público, o executa pessoalmente, por seus órgãos, ou seus próprios prepostos (não
através de terceiros); h) Serviços de execução indireta: são todos aqueles em que os
responsáveis por prestá-los aos usuários, transferem a terceiros a incumbência de
realizá-los, observadas as condições regulamentares; i) Serviços delegados a
particulares: são os serviços que podem ser realizados e delegados pelos órgãos da
Administração direta e indireta, sendo feita sob as seguintes formas; concessão,
permissão, serviços autorizados e atos administrativos.
Porem não basta a prestação de serviço como obrigação do Estado, é
preciso que este serviço seja prestado com qualidade e esta qualidade é percebida
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por quem precisa deles. É isto o que registra Estefano (1996) quando diz que ―Dos
servidores públicos dependerá a satisfação dos clientes. Evidentemente, o homem é o
elemento chave no processo de gestão da qualidade, da motivação e do
comprometimento das pessoas vai depender o sucesso da sua aplicação prática‖.
Entretanto o retorno desta percepção de qualidade precisaria ser feita por
avaliações que o governo não possui, é o que afirma Main (1994) apud Ferreira
(1999), e quando os parâmetros de avaliação são incorretos, os incentivos são
incorretos. Esta deficiência na qualidade dos serviços oferecidos à população faz com
que a insatisfação seja dirigida para o único representante deste setor com o qual
mantém contato direto, ou seja, o servidor. Chahad também afirma que
os funcionários públicos são um grupo transparente, que acaba
sendo penalizado pelos males estruturais das finanças públicas,
ainda que delas sejam apenas uma parte. A isso se associa o quadro
de desigualdades e a forte dose de corporativismo existente em
determinados segmentos do funcionalismo público. (CHAHAD, 1993,
p.17).

2.2 O SERVIDOR PÚBLICO
Medauar (2001) e Carvalho Filho (2006) referem que servidor público é
uma pessoa física que presta serviço ao Estado, com uma reunião de atribuições com
denominação própria, e vencimentos em pecúnia pública, podendo ou não ser
ocupado por servidores de caráter efetivo.
Os agentes públicos ou servidores públicos, servem ao Poder Público, com
instrumentos de sua ação, o recrutamento dos novos servidores, irá desafiar sua
capacidade de atingir as metas do governo, sempre visando o bem estar da sociedade
como um todo. O candidato deverá estar apto não só intelectualmente, mas também
consciente de que o dever do servidor é de servir à sociedade.
2.3 SERVIDOR PÚBLICO: PRINCÍPIOS, DEVERES E DIREITOS
Medauar (2001) sita cinco princípios a serem seguidos pelos servidores no
decorrer de sua vida pública, que seriam os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, princípios pelos quais foram instituídos pela CF
de 1988, em seu art. 37 caput. No princípio da legalidade, Bandeira de Mello (2000)
relata que na administração pública se pode fazer apenas o que a lei autorizar,
diferentemente do particular que poderá fazer o que a lei não proibir. Necessários à
finalidade da lei para dar amparo às ações do administrativo.
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O princípio da impessoalidade, segundo Medauar (2001), vela pela
igualdade, devendo alcançar o interesse da coletividade. Finalidade ou disponibilidade
do interesse público, que permitem tão somente a pratica de atos que visem o
interesse público.
O princípio da moralidade rege a responsabilidade de cada servidor por
seus atos, devendo agir de forma correta em suas condutas dentro de sua atividade
pública, que de acordo com Almeida (2003), está atrelado aos valores de ética, decoro
e boa fé. Principio pelo qual se exige honestidade administrativa dos servidores.
Segundo Carvalho Filho (2006), publicidade nada mais é que a publicação
dos atos administrativos do Estado, que se dá através de um órgão oficial,
demonstrando transparência dos seus atos à sociedade.
A eficiência é um princípio que vela pela melhor realização do trabalho, de
acordo com Medauar (2001), utilizando o menor tempo e recurso financeiro deveres
que são atribuídos aos agentes públicos. Dentro destes deveres se encontra o dever
de desempenhar bem a função que lhe foi designada pelo cargo público.
Existindo o dever da probidade, onde dentro de sua função o servidor deve
ser honesto, sem aceitar vantagens em pecúnias ou de outra natureza por serviço que
é da atribuição de seu cargo, ou privilegiar algum individuo em troca de favor. No
dever de obediência, segundo Cretella Júnior (2000), deve-se respeitar a hierarquia e
autoridades superiores. Devendo existir sigilo profissional, e ser assíduo. Por fim, de
acordo com Medauar (2001) e Cretella Júnior (2000), o dever de urbanidade seria dar
um tratamento digno aos colegas de trabalho, e ter maior solicitude no tratamento à
aqueles que necessitam dos seus serviços. Diante de alguma infração, Medauar
(2001) salienta que o servidor poderá responder criminal, civil ou administrativamente.
Carvalho Filho (2006), menciona dois direitos ao servidor público, direito a
se filiar a um sindicato, e direito de greve, tudo dentro do princípio da legalidade. O
autor salienta alguns direitos dos servidores de ordem social, que são direitos
conferidos aos agentes públicos pela CF, que estão entre eles o salário mínimo,
repouso semanal remunerado, salário família, férias, licença maternidade entre outros,
ditados no art. 39 da C.F., existindo outros de ordem social presente nos estatutos,
como as licenças, pensão, assistência saúde e outros. Já Medauar (2001) coloca
algumas vantagens do agente público, como o acréscimo por tempo de serviço, que
geralmente é contado uma porcentagem a cada cinco anos de trabalho. E outras
vantagens como gratificações e adicionais que podem ou não ser incorporados aos
vencimentos.
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2.4 PROVIMENTO DO CARGO PÚBLICO
Os órgãos públicos definem suas necessidades humanas e as
encaminham para Administração pública, assim como a criação de vagas na
Instituição Pública, visando provimento ou reposição de recursos humanos. Inicia–se
assim o processo seletivo, chamado Concursos Públicos, mas este provimento segue
normas legislativas como cita Odete Medauar,
Provimento é o ato de nomear, ou seja, preencher o cargo vago,
sendo uma responsabilidade do chefe do executivo para tal
provimento. O provimento pode se dar de duas formas, ordinário ou
derivado. Na forma ordinária, se obtém quando existe a criação de
um cargo novo e ainda não houve sua ocupação, que será feita por
nomeação de acordo com a lei. No derivado, ocorre no exercício de
sua função na carreira pública, podendo ser de cinco formas, com
promoção ou ascensão, readaptação, aproveitamento, reversão e
reintegração. (MEDAUAR, 2001).

Da mesma forma, explica Medauar, a promoção nada mais é do que passar
para um nível superior da mesma área, tendo um crescimento vertical, já na
readaptação é modificada a função do servidor por limitações médicas comprovadas,
passando a exercer outra função.
Outra forma de provimento de recursos humanos é o aproveitamento que,
segundo Cretella Júnior (2000) é a disponibilização do servidor para outro cargo,
quando este for extinto. A reversão acontece quando não forem julgadas procedentes
as aposentadorias por invalidez, devendo o servidor voltar para suas funções.
2.5 SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO
Montana e Charnov (2006) informam que seleção é a triagem pela qual o
candidato é submetido, podendo nesse processo ser exigido algum teste de habilidade
inerente ao cargo pretendido, podendo decidir sua contratação. E Medauar (2001)
relata que todos os brasileiros assim como os estrangeiros que preencham os
requisitos legais, podem ter funções e cargos públicos, necessitando, porém de prévia
aprovação em concurso público, para que se possa exerce-lo, passando por concurso
de provas ou provas e títulos.
A C. F. define os agentes públicos como toda pessoa que esteja ligada de
alguma forma com a Administração Publica por meio de vinculo direto Lei 8.429/92
art.2, que submete o candidato a seleção através de uma triagem. E que todos tem
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que passar por um processo onde é exigido algum teste de habilidade para o cargo
preterido e para a decisão da sua contratação. Para ingresso do serviço público
habilitam-se tanto brasileiros como estrangeiros que estejam legalmente registrados
no país, podem exercer funções e cargos públicos.
A capacitação profissional é um instrumento utilizado no esforço
governamental para recrutar novos agentes públicos, que os servidores passarão por
capacitação, voltados para suas habilidades inerentes ao cargo pretendido e que os
processos seletivos deverão observar as prioridades e metas do cargo ao qual o
candidato se propor e detalhando as atribuições de cada um.

2.6 MOTIVAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO
Atualmente é visível a importância da motivação no setor público para um
bom resultado, mas segundo Souza (2009), inexiste um preparo para um melhor
desempenho e motivação no setor público, o que prejudica fatalmente a qualidade do
processo. Uma das medidas para melhorar esse quadro de desmotivação no setor
público é uma política eficiente de Recursos Humanos, é o que alega Faller (2004),
estando a motivação ligada ao reconhecimento profissional, a estabilidade e o bom
relacionamento de trabalho, devendo a boa comunicação existir em todo
departamento. Entretanto, Fontana (2005) coloca a motivação como de caráter
intrínseco, ou seja, cada servidor deve buscar a motivação ao trabalho dentro de si,
estabelecendo seu melhor desempenho.
Quando o candidato recrutado traz consigo expectativas que o motiva em
razão dos benefícios que um cargo público oferece e muitos pela oportunidade de
poder oferecer serviços à sociedade.
Ao ingressar no serviço público o candidato está ciente de suas
atribuições, do salario que lhe será oferecido, e ao concordar com as regras do Edital
está concordando com os deveres e obrigações definidos nele, mas uma importante
motivação oferecida pelo setor público é a questão salarial, que segundo Canzian
(2008), o setor público é o melhor remunerado, e nessa pressão do mundo capitalista
o melhor é ter o Estado como empregador sem ter o desemprego aterrorizando os
trabalhadores.
Carvalho Filho (2006) ressalta que os próprios direitos dos servidores (os
preestabelecidos no estatuto), têm caráter motivacional, entre eles se encontram o
direito à licenças prêmio, pensão, auxílios, entre outros da relação estatutária e CLT.
Enquanto
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Medauar (2001) discorre sobre a possibilidade de uma progressão vertical,
nos planos de carreira, não atingindo aos cargos isolados. Essa progressão divide os
cargos por classes, cargos de denominações iguais e semelhantes vencimentos.
Nesse plano de carreira só usufrui apenas os titulares dos cargos, ou seja, os de
caráter permanente no cargo público.
Nem sempre o candidato, formado em qualquer curso de graduação, irá
trabalhar dentro da sua área de atuação. Ocorre então, muitas vezes, um sentimento
de frustração que se prolonga ao longo dos anos, ocasionado os problemas de
motivação. O nível de motivação e satisfação das pessoas está entre as variáveis
causais mais importantes dos aspectos comportamentais do ser humano, pois cada
um de nós é dotado de um índice significativo desses aspectos. (REGIS FILHO;
LOPES, 1996).
Uma pesquisa bem conduzida sobre motivação dos trabalhadores, clima e
cultura organizacional possibilita a correção de possíveis desvios e falhas do serviço,
atender melhor a demanda interna e externa da organização e assegurar a satisfação
dos trabalhadores através de uma melhor qualidade de vida no trabalho. (MACEDO,
1993, apud REGIS FILHO & LOPES, 1996).
Para Dejours, Dessors & Desriaux, (1993), o trabalho não significa apenas
um modo de se ganhar a vida, mas uma maneira de inserção social, podendo ser fator
de equilíbrio e desenvolvimento pessoal e não apenas fator de deterioração física e
psíquica. Assim, o trabalho e o significado desse trabalho, bem como as condições em
que ele é realizado, são fatores preponderantes no estado de felicidade do indivíduo.
O Setor de Saúde, como segmento prestador de serviços e cujas ações se
refletem profundamente na sociedade, deve adotar uma prática gerencial apropriada
capaz de alterar seu quadro atual: falho e preocupante, consequente da história do
desenvolvimento sóciopolítico-econômico do país, possibilitando assim um melhor
desempenho com maior produtividade e qualidade. (REGIS FILHO; LOPES;
MICHELS, 1998).

Albrecht (1992, p.30), afirma que ―se uma pessoa for bem

remunerada, tiver uma função agradável, mantiver uma relação positiva com seu
superior, vislumbrar oportunidades de progresso, então a qualidade de vida no
trabalho será elevada para ela‖. Logo, compreende-se que a qualidade das condições
de trabalho e qualidade dos serviços serão melhor definidas a partir dos indivíduos
envolvidos.
Segundo Chiavenato (1998), A satisfação não só melhora a qualidade no
trabalho, mas também aumenta a produtividade. E Segundo Motta (1997), ao longo
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dos anos pelo senso comum, os dirigentes passaram a associar eficiência com a
motivação. Tornaram frequentes as afirmações que explicam o baixo rendimento, o
absenteísmo e atraso pela falta de motivação. Essa mesma razão justifica o tédio, a
frustração, a insatisfação e a eficiência por parte dos trabalhadores. Assim, busca-se a
motivação através de apelo à emoção do indivíduo ou da introdução de tarefas e
métodos

novos.

A

motivação

traria

entusiasmo,

dedicação,

cooperação

e

produtividade.
Motta (1997, p.192) ressalta também que no ―seu sentido mais comum, a
motivação é vista como o grau de vontade e dedicação de uma pessoa na sua
tentativa de desempenhar bem uma tarefa‖. Portanto, a motivação para o desempenho
do trabalho, tem se destacado como um importante tema de investigação do
comportamento humano.
McGregor (1980) identificou dois conjuntos diferentes de suposições que
os administradores têm sobre seus subordinados. A teoria X diz que as pessoas têm
aversão ao trabalho; apesar de o verem como necessidades irão evitá-lo sempre que
possível. A maioria das pessoas, sendo preguiçosas e sem ambição, preferem ser
dirigidas e evitam responsabilidades. Os administradores devem coagir ou motivar os
empregados com salários ou mostrando consideração. Já a teoria Y presume que o
trabalho é tão natural quanto a diversão e o descanso. Para esta teoria as pessoas
desejam trabalhar e, quando estas são expostas sob circunstâncias corretas, obtêm
muita satisfação no trabalho. As pessoas, também procuram responsabilidade e
aplicam a imaginação, a inteligência e a criatividade nos problemas organizacionais.
A hierarquia de necessidade de Abraham Maslow é um dos modelos mais
divulgados no estudo da ciência do comportamento humano. Segundo ele, à medida
que as necessidades mais primitivas (fisiológicas e de segurança), tais como alimento,
abrigo e proteção, vão sendo satisfeitas, outras mais complexas vão tomando o seu
lugar: necessidades sociais de proximidade, de relacionamento com as outras
pessoas. E, num nível superior, a necessidade de estima, de reconhecimento por
aquilo que fazemos. Finalmente, existe dentro de cada de um de nós a necessidade
de auto realização: um sentimento interior de realização do seu próprio potencial.
Já a ―Teoria dos dois fatores‖ foi formulada e desenvolvida por Frederick
Herzberg (1975), a partir de entrevistas feitas com 200 engenheiros e contadores
procurou identificar quais as consequências de determinados tipos de acontecimentos
na vida profissional dos entrevistados, visando determinar os fatores que os levaram a
se sentirem excepcionalmente felizes e aqueles que os fizeram sentir-se infelizes na
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situação de trabalho. Herzberg concluiu que a satisfação e a insatisfação no trabalho
decorrem de dois conjuntos separados de fatores: 1 - Fatores Higiênicos (de
insatisfação), ou fatores extrínsecos, pois se localizam no ambiente que rodeia as
pessoas e abrange as condições dentro das quais elas desempenham seu trabalho.
Como essas condições são administradas e decididas pela empresa, os fatores
higiênicos são: o salário, os benefícios sociais, o tipo de chefia ou supervisão que as
pessoas recebem de seus superiores, as condições físicas e ambientais de trabalho,
as políticas e diretrizes da empresa, o clima de relações entre a empresa e as pessoas
que nela trabalham, os regulamentos internos, etc. De acordo com as pesquisas de
Herzberg, quando os fatores higiênicos são ótimos, eles apenas evitam a insatisfação
e, quando a elevam, não conseguem sustentá-la elevada por muito tempo. Porém,
quando os fatores higiênicos são péssimos ou precários, eles provocam a insatisfação
dos empregados. Logo, não se podem alicerçar as bases da motivação do pessoal
nos fatores ―higiênicos‖, mas sua ausência produz insatisfação com a qual não é
possível criar um processo de motivação verdadeira e duradoura. 2 - Fatores
Motivantes (de satisfação), ou fatores intrínsecos, pois estão relacionados com o
conteúdo do cargo, com a natureza das tarefas que o indivíduo executa e as
recompensas ao desempenho profissional. Assim sendo, os fatores motivacionais
estão sobre controle do indivíduo, pois estão relacionados com aquilo que ele faz e
desempenha. Os fatores motivacionais envolvem os sentimentos de crescimento
individual, de responsabilidade, de reconhecimento profissional e as necessidades de
auto realização e dependem das tarefas que o indivíduo realiza no seu trabalho. Os
estudos de Herzberg levaram a conclusão que os fatores que influíam na produção de
satisfação profissional eram desligados e distintos dos fatores que levaram a
insatisfação profissional. Assim, os fatores que causavam satisfação estão
relacionados à própria tarefa, relações com o que ele faz, reconhecimento pela
realização da tarefa, natureza da tarefa, responsabilidade, promoção profissional e
capacidade de melhor executá-la.
2.7 ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO
Carvalho Filho (2006) e Bandeira de Mello (2000) definem a estabilidade
como condição de permanência do agente público em seu cargo, fazendo parte do
grupo de servidores públicos estatutários. Dessa forma todo servidor tem sua
estabilidade garantida, desde que preencham os requisitos constitucionais, devendo
dessa forma passar pelo estágio probatório período pelo qual será avaliado durante
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três anos ininterruptos, se aprovado, poderá gozar da estabilidade na forma da lei,
pelo art. 41 da CF.
Sendo o estágio probatório segundo Cretella Júnior (2000) e Carvalho
Filho (2006), nada mais do que o período em que o agente fica em observação nos
atos do exercício e verificado o interesse, assiduidade, disciplina entre outros, com
uma avaliação final de desempenho. Essa avaliação feita no estágio probatório, de
acordo com Carvalho Filho (2006), não verifica realmente o interesse e desempenho
do servidor público, sendo muitas vezes um sistema falho que dá direito de
permanência no cargo a servidores de interesses questionáveis, ficando muito difícil
destituí-lo do mesmo após esse período. Depois desse período, o servidor público
pode ser exonerado ou demitido, no primeiro é facultada ao servidor sua vontade de
desligar do órgão público no segundo caso, a demissão ocorre como forma de punição
por algum ato não permissível.
Mesmo no estágio probatório, de acordo com Dias e Dias (2009), existem
sempre os descomprometidos, devendo haver maior cuidado por parte do avaliador
para detectar esses agentes. Medauar (2001) salienta que para que ocorra demissão
ou exoneração do servidor em estágio probatório, é necessário um inquérito legal
onde apure sua capacidade e atuação, de acordo com a súmula 21 do Superior
Tribunal Federal (STF). Existem quatro formas legais de se perder o cargo após sua
efetividade. Primeiramente em sentença judicial quando for julgado e condenado,
segundo em processo administrativo dando direito de defesa ao servidor, em terceiro
quando não tiver aprovação na avaliação final do estágio probatório e a quarta
medida, pouco usual, é para corte de despesas com pessoal, garantido pela CF. Desta
forma ficam, assim definidas, as questões dos limites traçados pelo Estado que
influem o servidor público, sua contratação e seleção.

2.8 ABSENTEISMO: CONCEITOS, CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS
Absenteísmo, palavra de origem francesa, absentéisme, significa ausência
no trabalho por inúmeros motivos, sejam eles propositais ou por circunstâncias alheias
à vontade do colaborador (SOUZA, 2008). O absenteísmo refere-se às faltas,
ausências dos funcionários ao trabalho, sejam elas por motivos pessoais ou por
circunstancias que independem de sua vontade. De certa forma ele é prejudicial às
organizações, por ser um fator de incerteza, que interfere no processo de gestão da
produção ou prestação de serviços. O absenteísmo é decorrente de um ou mais
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fatores causas, tais como, fatores de trabalho sociais, fatores culturais, de
personalidade e de doenças. O referido autor alerta que não parece existir uma
relação precisa de causa e efeito, mas sim, um conjunto de variáveis pode levar ao
absenteísmo.
Absenteísmo é a falha dos trabalhadores em se apresentarem para o
trabalho quando estão escalados. É um termo geral aplicado ao tempo perdido em
decorrência de enfermidade ou acidente e impede o trabalhador de estar em seu
posto, bem como é o tempo não autorizado fora do trabalho, por outras razões. Os
trabalhadores que deixam a empresa sem dar aviso também são contados como
ausentes, até que sejam oficialmente eliminados da folha de pagamento. (JUCIUS,
1977, p. 375).
Atualmente para que uma organização pública consiga desempenhar com
eficiência e eficácia suas atividades é necessário que ela conte com a maioria dos
seus funcionários atuando, assim ela oferecerá melhor qualidade nos serviços
prestados. Milkovich e Boudreau (2000, p. 123) o definem como ―a frequência e/ou
duração do tempo perdido de trabalho, quando os empregados não vêm trabalhar‖.
Nessa linha, Chiavenato (1994, p. 170) conceitua que ―o absenteísmo,
também denominado absentismo, é uma expressão utilizada para designar as faltas
ou ausências dos empregados ao trabalho‖. Em um sentido mais amplo, é a soma dos
períodos onde os funcionários da organização se encontram ausentes do trabalho,
seja por falta, seja por atraso, devido a algum motivo interveniente. O que se percebe
que os servidores com menos satisfação ausentam-se com maior frequência. Eles não
planejam ausentar-se, mas ao surgir alguma razão para isso, as insatisfações os
levam a ausentar-se.
No Brasil, ainda faltam estudos apropriados no que diz respeito à análise
das causas, valores reais, identificação dos tipos, qualidade, grandeza e repercussão
do absenteísmo na produtividade ou prestação de serviços como afirma Chiavenato
(CHIAVENATO, 1994). Para Souza (2005) um aspecto de destaque é que o
absenteísmo surge de fatores pessoais, dinâmica da organização, condições de
trabalho, processo de gerência, satisfação e da valorização do trabalhador.
No que diz respeito às causas Jucius (1977) explica que na atribuição de
absenteísmo não se faz uma tentativa para determinar prioridade ou imediatismo de
causa e efeito, isso só pode ser feito pelo estudo de casos individuais. Baseando-se
em Souza (2005) as causas do absenteísmo: [...] estão ligadas a múltiplos fatores,
tornando-o complexo e de difícil gerenciamento, pois, inúmeras situações pessoais do
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colaborador podem desencadear no seu surgimento, como exemplo problemas de
ordem pessoal, biológica, ambiental, social, familiar, financeira, funcional, entre outras.
Algumas causas de ausências mais frequentes colocadas por Souza
(2005): razões diversas – de caráter familiar, atrasos involuntários por motivos de força
maior, problemas de transporte, baixa motivação para trabalhar, supervisão precária
da chefia, políticas inadequadas da organização. De caráter legal, certos casos de
obrigações militares, comparecimento de jurado à sessão do júri. falta injustificada que
acontece de repente sem a chefia ter conhecimento e para tanto não aceito pela
mesma. Dentre as causas conhecidas do absenteísmo, estão todas as amparadas por
lei e que são, por isso mesmo, justificada ao empregador, solicitando-lhe a permissão
de ausência; licença para tratamento de problemas de saúde e só é concedida
mediante a apresentação de atestado médico; gala – concedida ao funcionário por
ocasião de seu casamento sendo de 03 (três) dias consecutivos, art. 473; 09 (nove)
dias o professor, art. 320; licença por acidente de trabalho quando o funcionário sofre
um acidente tanto no trabalho quanto no trajeto casa-trabalho e vice-versa, referindose aos primeiros 15 (quinze) dias; licença maternidade – concedida à gestante, a
licença é de até quatro meses com remuneração à gestante; licença paternidade –
concedida ao funcionário por ocasião do nascimento de seu filho sendo de cinco dias
consecutivos; licença-prêmio – após o funcionário público completar cinco anos de
trabalho tem direito a três meses de licença remunerada; ausência por trabalho nas
eleições – dobro dos dias trabalhados; nojo – concedida ao funcionário por falecimento
de um membro de sua família, cônjuge, ascendente, irmão ou dependente anotado na
carteira profissional, dois dias; nove dias para o professor, por falecimento de pai, mãe
ou filho; doação de sangue –concedida para que o funcionário possa doar sangue e
alistamento eleitoral – dois dias. Estas causas de absenteísmo ocorrem na grande
maioria das empresas.
O absenteísmo tem se tornado problema determinante tanto para as
organizações particulares como para as públicas e, respectivamente, aos seus
administradores, os quais percebem a repercussão no quantitativo de recursos
humanos e, por via de consequência, má qualidade do serviço prestado, com sérios
prejuízos aos seus destinatários (SOUZA, 2008).
A capacidade de ir ao trabalho pode ser reduzida por obstáculos, como
doenças ou acidentes, responsabilidades familiares e problemas de transporte. A
satisfação para ir ao trabalho é influenciada por práticas organizacionais (punições e
recompensas), cultura organizacional e por atitudes, valores e metas do empregado. A
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frequência e a duração dos afastamentos têm a ver com a satisfação no trabalho,
ainda que essa relação não seja muito forte. Muitas informações sobre diferentes
características dos empregados são necessárias para gerenciar os resultados de RH
com eficácia (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000). Chahad (1993 p 15-25) diz: ―Os
funcionários públicos são um grupo transparente, que acaba sendo penalizado pelos
males estruturais das finanças públicas, ainda que delas sejam apenas uma parte. A
isso se associa o quadro de desigualdades e a forte dose de corporativismo existente
em determinados órgão e segmentos do funcionalismo público‖.
Segundo Pereira (1999), a preocupação com o esforço humano em lidar
com os conflitos relacionados às mudanças já existe há longo tempo. Na Grécia
antiga, enquanto Heráclito preconizava a mudança como fonte de crescimento e
desenvolvimento, ao contrário, Parmênides defendia a estabilidade como forma de
encontrar a felicidade. Se, de um lado, evoluções no mundo do trabalho melhoram a
qualidade dos processos de produção e levam ao desenvolvimento de novos
conhecimentos e competências, reforçando a identidade do individuo e sua saúde, por
outro lado, exige aumento a produtividade, competitividade e uma luta para superar a
si mesmo. Essas contradições podem trazer sérios prejuízos para a saúde quando são
transformadas em desconforto e até mesmo sofrimento.
Programas de controles de afastamentos devem ter como alvo as amplas
causas do absenteísmo. (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000). Dessa maneira, Jucius
(1977) argumenta que quando estas são descobertas por meio de estudo e análise,
podem ser tomadas providências para eliminá-las. Alguns dos casos são relativamente
simples de isolar e atacar, mas todos são difíceis de eliminar. Em outras palavras, não
há ―cura‖ certa para as causas do absenteísmo, mesmo quando se sabe quais são.
Tudo o que se pode fazer é pautar uma variedade de planos que têm sido usados
nesse sentido, para proporcionar recompensas e bonificações para os que tenham
boa assiduidade, e desenvolver nos empregados um senso de importância individual
de valor, para que suas faltas ao trabalho baixem sensivelmente.
Os autores enfatizam que as organizações podem influenciar a intenção
dos empregados de ausentarem-se do trabalho por meio de ações como disciplinar os
faltosos, verificar as justificativas dadas por eles, comunicar as regras para o
absenteísmo e premiar os bons índices de frequência. Lidar com outras causas, como
problemas familiares, entre outras. Na realidade, esse controle pode apresentar efeito
contrário, quando um empregado proibido de praticar uma forma de ausência, passa
para outra. Um mecanismo de controle é o de que cada empregado tenha certa
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quantidade de faltas que podem ser abonadas para serem usadas quando eles
quiserem. Uma vez esgotado cada dia de falta ao trabalho será descontado do salário.
Caso o funcionário não utilize nenhum desses dias, ele receberá o valor do saldo total
no final do ano como bônus. Além do mais, as faltas e os atrasos podem ser sinal de
outros comportamentos de afastamento que podem acabar no abandono do emprego.
―O absenteísmo geralmente é punido com atos disciplinares ou por
demissão, uma vez que é um comportamento facilmente observável e obviamente
prejudicial‖. (MILKOVICH; BOUDREAU, 2000, p. 122). As organizações bemsucedidas estão incentivando a presença e desestimulando as ausências ao trabalho
através de práticas gerenciais e culturais que privilegiam a participação, ao mesmo
tempo em que desenvolvem atitudes, valores e objetivos dos funcionários favoráveis a
participação, gerando assim maior satisfação destes. (ABSENTEÍSMO, 2014).
Marras (2000) esclarece que a mensuração do nível de absenteísmo em
relação às causas e consequências pode ser realizada por centro de custo ou por
departamento, é de suma importância para a administração, pois a análise dos dados
permitem decisões mais sábias e conclusões lógicas quanto ao controle desse
problema, uma vez que ele é um fator de incerteza para a organização, decorrente do
comportamento dos seus recursos humanos.

2.9 ABSENTEÍSMO NO SETOR PÚBLICO
Souza (2006) coloca o problema do absenteísmo no setor público como
muito complexo, que muitas vezes sai do controle dos gestores, podendo ser divididas
por ausências planejadas como folgas e férias, e não planejadas como as de
atestados médicos de ordem pessoal entre outras, o que caracteriza de fato o
absenteísmo. De acordo com Porto (2008), o absenteísmo no setor público é um
problema de Recursos Humanos que é pouco desenvolvido nos órgãos públicos,
prejudicando o desenvolvimento econômico, com essa crescente falta ao trabalho.
O absenteísmo segundo Souza (2006), vem ocasionando um alto custo
para as organizações, e uma acentuada diminuição da qualidade dos serviços
prestados, sobrecarregando o servidor com as funções do agente faltoso. De acordo
com Porto (2008) cabe aos gestores e chefes a responsabilidade pelo absenteísmo
desordenado, por não controlarem a situação em seus setores e por terem muitas
vezes perfil paternalista, coibindo uma ação punitiva.
Souza (2006) atribui aos gestores públicos o poder de opções inovadoras
para diminuir os efeitos do absenteísmo e assim incentivar a assiduidade. Entretanto
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há uma grande quantidade de servidores que trabalham de forma responsável e são
assíduos, segundo o autor, sendo uma parcela pequena que desrespeita não apenas
a sociedade, mas também ao seu colega de trabalho, com variadas faltas
injustificadas e atestados médicos duvidosos.
2.10 RELAÇÃO ABSENTEÍSMO MOTIVAÇÃO
Entre outros problemas o absenteísmo acarreta na sobrecarga de funções
a outro agente, é o que relata Souza (2006), prejudicando na qualidade e no tempo
demandado para o serviço. Entretanto, o agente público goza de algumas vantagens
para se afastar legalmente do serviço podendo ou não trazer prejuízos nos seus
vencimentos, de acordo com Alegre (1996).
Tendo direito a licenças pelas quais estão previstas nos itens I ao VII do
art. 81 da lei 8112 de 11/12/90, para tratamentos médicos, gestantes, por interesses
particulares, entre outros, como prêmio expresso pela lei 10.261/68, concedido ao
agente para estimular sua assiduidade, onde o servidor terá o direito à noventa dias,
não devendo tirar menos que quinze dias por vez. E ainda as faltas abonadas, sendo
seis faltas abonáveis anualmente, podendo ter apenas uma ao mês, dependendo de
prévia aprovação do superior imediato, de acordo com o art. 1º da lei 10.261/68 ou art.
20 da lei 500/74 alterados pela L.C. 294/82. (SÃO PAULO,1990).
O art. 97 traz ainda ao agente o direito à falta ao trabalho sem prejuízos
financeiros, tais como um dia para doação de sangue, dois dias para alistamento
eleitoral, oito dias para casamento, falecimento de cônjuge, ou parentes de primeiro
grau (BRASIL,1990).
De acordo com o Departamento de Recursos Humanos DRHU, é dada a
licença prêmio ao servidor como incentivo a não faltar, sendo direito do servidor essa
licença, a quem durante cinco anos de atividade em cargo público, não ultrapassando
mais de trinta faltas. (SÃO PAULO, 2009).

2.11 FATORES INTERNOS E EXTERNOS DA MOTIVAÇÃO
A motivação, de acordo com Montana e Charnov (2006), traz maior
satisfação no desempenho da função, ficando visível uma redução considerável das
queixas ao trabalho, atrasos e principalmente do absenteísmo. Ainda de acordo com
os autores os fatores motivacionais de ordem básica como os fisiológicos, criam
oportunidades de auto realização, com posteriores promoções, sendo estes fatores, o
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incentivo do ser humano para melhorias de suas funções dentro da organização.
Chiavenato (2007) ainda salienta que o ser humano tende a se motivar somente
quando lhe for satisfeita suas necessidades, dependendo de um indivíduo para o
outro. Os fatores externos são administrados, etc. pela organização, como salário,
política e normas internas, ambiente e condições físicas do meio de trabalho.
Sobre a motivação e suas implicações no ambiente empresarial para a
prática do trabalho e a realização do trabalhador, Bergantin et. al.(2006) constataram
que há uma diferenciação entre duas grandes categorias de aspectos motivadores,
sendo eles intrínsecos, relacionados à satisfação pessoal produzida pela realização do
trabalho em si, ou extrínsecos, como por exemplo, recompensas financeiras e
benefícios. A partir disso, ressaltam a importância em se empreender, dentro de uma
organização, ambos os tipos, já que quando o trabalhador assimila a cultura da
empresa e se empenha em cumprir seus objetivos, o fazem por conta de receberem
recompensas que suprem as suas necessidades de realização e sobrevivência que,
por sua vez, modificam-se ao longo de sua vida.
O atual cenário do mercado de trabalho exige cada vez mais
comprometimento do trabalhador, tendo em vista o potencial deste último em oferecer
o diferencial tão requisitado pelas empresas. Muitas organizações ainda descuidam
da importância de seu capital intelectual ao empreenderem medidas cujas
consequências configuram

um

ambiente psicossocial nocivo à saúde e ao

comprometimento do trabalhador. Diante das mudanças que vêm ocorrendo nos
ambientes tecnológico, econômico, político e sócio organizacional, as práticas
gestoras até então consagradas atualmente configuram problemas a serem
enfrentados.
Segundo Freitas (2000) tais empresas respondem não apenas de maneira
operacional, mas também de forma simbólica, por meio da cultura organizacional e do
repasse de todo um imaginário que exige do empregado um esforço diferencial que o
destaque dos colegas. Seria uma forma de demonstrar um amor incondicional à
instituição empregadora, mesmo enquanto ela dá mostras de que não merece tal
esforço. Assim, o simbolismo figura uma situação cuja trajetória é incansavelmente de
auto superação e competição na busca por um troféu inexistente. Essa tentativa vai se
dar por meio da produção de um imaginário específico, no qual a organização aparece
como grande, potente, nobre, perfeita, procurando captar os anseios narcisistas de
seus membros e prometendo-lhes ser a fonte de reconhecimento, de amor, de
identidade, podendo preenchê-los e curá-los de suas imperfeições e fragilidades.
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Freitas (1991) atenta para a hipótese de que a cultura pode exercer
funções de controle extremamente sofisticadas ao afirmar que o desenvolvimento e a
sedimentação de uma cultura organizacional forte e coesa busca restaurar perdas
psicológicas nos indivíduos que por ela trabalham, repondo um quadro de valores,
crenças e pressupostos, orientadores de um comportamento coletivo conveniente aos
seus objetivos. Enquanto Borges (2004) observa que as tentativas de modernização
administrativa, incluindo mudanças de gestão e tecnologia e a adoção de políticas
poupadoras de mão de obra levando à redução das contratações, na diversificação de
vínculos empregatícios e na estagnação dos salários.
Segundo Tamayo (2000), no atual contexto e conjuntura de mercado, toda
organização enfrenta três problemas principais: (1) a relação entre o indivíduo e o
grupo, a qual será sempre conflituosa por ser difícil conciliar metas e interesses
individuais e coletivos; (2) a necessidade de elaborar uma estrutura para garantir o
funcionamento da empresa — para poder subsistir, ela tem que definir papéis, normas,
subsistemas organizacionais, relações entre eles, estratégias de trabalho etc.; (3) a
relação da organização com o meio natural e social, já que toda organização existe em
um ponto determinado do planeta e dentro de uma sociedade concreta. Ao tentar dar
resposta a essas exigências básicas, ela cria padrões de comportamento e valores
que expressam os princípios que orientam a sua vida cotidiana.
Quando o comprometimento é baixo, as consequências podem manifestarse de diversas formas, sendo as mais comuns: atrasos, faltas, fraco desempenho,
esforço reduzido aplicado ao trabalho.Levando-se em conta o atual contexto de
trabalho vivido pelo trabalhador.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo do princípio que é dever do Estado oferecer serviços públicos de
interesse da população e que para isso precisa lançar mão de recursos humanos, seja
para exercer atividades indiretas ou diretas, cabe a ele identificar as necessidades
desses serviços e definir a estrutura e buscar as pessoas com qualificação para
prestar estes serviços em nome do Estado. Para isto se faz necessário leis e regras
que estabelecerão os direitos e deveres dessas pessoas e isso é regulamentado pelo
legislativo.
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Porém as responsabilidades do Estado não terminam aí porque cabe
também a este definir os cargos e criar condições para provimento e capacitação das
pessoas, que uma vez ingressadas nos quadros públicos transforma-se em servidores
ou agentes públicos, com a responsabilidade de representar o Estado junto à
população. Para atrair estes agentes são oferecidos benefícios e vantagens como
fatores de motivação para a atração de pessoas para cargos públicos.
Ao serem prestados estes serviços para a população percebe-se um
desencontro entre o que é oferecido e o que era esperado, causando insatisfação
daqueles que buscam juntos aos órgãos públicos os serviços necessários para
atender as suas necessidades. Esta insatisfação aponta para problemas tanto do lado
do cliente do cidadão quanto do prestador do serviço. O que o cliente enxerga é o
servidor e é nele que são descarregadas as frustrações.
Neste momento começam os problemas do servidor público, que depende
do suporte de todo o aparato público para que ele tenha condições de prestar um bom
serviço ao cidadão. A desmotivação surge pela frustração, seja pela falta de
conhecimento, falta de apoio de suas chefias, falta de treinamento adequado, falta de
material para o exercício da atividade pública, infraestrutura inadequada para o
exercício de suas funções e falta de perspectivas profissionais.
A repetição constante destas situações ou da combinação delas caba por
provocar estresse no servidor levando-o à necessidade de atendimentos médicos,
surgindo daí a primeira motivação para o absenteísmo. Alguns autores apontam para
causas previstas e regulamentadas na legislação, mesmo aquelas motivadas por
doença que normalmente acometem qualquer pessoa, mas o afastamento motivado
por estresse ou insatisfação no trabalho são normalmente provocados pelo ambiente
onde o servidor atua, levando ao comprometimento da qualidade de vida do servidor.
A falta de motivação para o trabalho, seja por ausência não justificada ou
por saídas durante o período de trabalho, assim como as constantes paradas para
descanso, conversas ou pausas para o café começam a se tornar mais frequentes e
demoradas. A conversa para dividir frustrações com colegas acaba por criar uma
motivação de grupo fazendo-os agir de forma corporativista e com isso a qualidade do
serviço fica cada vez mais comprometida. Até o ponto que nenhuma solução seja
adequada a não ser com a troca de chefia, ou o provimento de mais servidores ou
remanejando-os. Mesmo assim isso não é uma garantia de solução do problema.
Absenteísmo no setor público é uma realidade assim como em instituições
privadas, no entanto seu impacto econômico é bastante preocupante, uma vez que
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gera gastos públicos, afetando toda a população. O controle de absenteísmo em
órgãos públicos é mais dificultoso pelo fato dos servidores públicos possuírem certa
estabilidade no cargo levando-os a desconsiderar ações administrativas que ponham
em risco o seu emprego. Dessa maneira, cabe aos gestores maior atenção no
planejamento de seus recursos humanos. A saúde de qualquer pessoa é fundamental
e é fator preponderante para os funcionários, é um dos grandes fatores que faz
aumentar cada vez mais o absenteísmo no setor público. Sendo assim, tem que ser
tratado pala organização, minuciosamente observado e controlado pela administração.
Esta

compreensão

clarifica

o

entendimento

da

relação

entre

comprometimento organizacional e a adoção de políticas de gestão organizacional
capazes de produzir consequências significativas no ambiente organizacional
constitui-se em um fator relevante para a motivação no trabalho. Dessa forma,
ressalta-se a importância de se estudar de que forma o comportamento organizacional
pode contribuir e viabilizar, ou não, a saúde e bem-estar do empregado e angariar,
assim, seu comprometimento. Para isso, faz-se necessário avaliar a importância dos
valores e da cultura organizacional presentes na organização. Os servidores
ingressam no serviço público com expectativas sobre o que eles poderão realizar
profissionalmente e o que a organização poderá oferecer-lhes como recompensa.
Com o passar do tempo, essas expectativas são comparadas com a realidade e a
discrepância que resulta da comparação, pode influenciar o comportamento das
pessoas no trabalho.
A humanização é imprescindível ao servidor, segundo Costa (2003) e
Mello (2005), está intimamente ligada ao respeito à dignidade humana, tendo seus
valores individuais preservados e incentivados para o bem estar da coletividade.
Dado a importância do absenteísmo, sugere-se para estudos futuros,
mensurar seu índice, buscando descobrir suas causas e consequências a fim de
encontrar medidas de controle que solucionem este problema.
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RESUMO
O SUS teve muitos avanços desde sua implantação em 1990, porém o princípio da
integralidade talvez seja o que é menos visível na trajetória do Sistema Único de
Saúde e de suas práticas. Pensando na integralidade dentro de uma linha de cuidado
específica em reabilitação, a regionalização dos serviços da rede é de suma
importância para atingir as necessidades desta população. O objetivo deste artigo foi
mapear a rede de serviços de saúde em reabilitação no município de Curitiba a fim de
descrever as Linhas de Cuidado existentes para esta população. O mapeamento dos
serviços de saúde de Curitiba foi pesquisado com o objetivo de demonstrar a
cobertura da APS deste município, como foco principal a ser descrito a rede de
cobertura em reabilitação. O mapeamento mostra o aporte da rede de atenção
primária a saúde e dos serviços de média e alta complexidade de Curitiba, o qual
mostrou discrepância em sua distribuição geográfica. Uma linha de cuidado deveria
centrar-se no usuário, facilitando sua acessibilidade, diferentemente do que se
mostrou com o mapeamento dos serviços de média e alta complexidade em
reabilitação de Curitiba. Considerando-se que a pessoa que necessita de reabilitação
e que apresenta limitações funcionais, deveria ter a garantia de acesso ao serviço de
forma regionalizada, mais próximo a sua residência, evitando-a percorrer longos
trajetos para realizar sua reabilitação, melhorando assim sua adesão ao tratamento e
promovendo uma melhora na sua qualidade de vida.
Palavras-chave: Integralidade. Linhas de Cuidado. Reabilitação.

1 INTRODUÇÃO
A atenção primária em saúde (APS), no tocante ao acesso da população
aos serviços de saúde, tem sido pensada tanto como a porta de entrada do sistema
quanto o primeiro nível de contato da população com o sistema, aquele mais próximo
às famílias e à comunidade. (BRASIL, 2009).
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A APS que deve coordenar os fluxos dos usuários entre os vários serviços
de saúde, buscando garantia de maior equidade ao acesso e à efetiva utilização das
demais tecnologias e serviços do sistema, visando responder as necessidades de
saúde da população.
De acordo com a OMS (2008), a APS é pensada como ordenadora,
coordenadora ou gestora do cuidado de saúde, a partir não mais da diretriz da
hierarquização dos serviços, mas pela posição de centralidade que lhe é conferida na
constituição de redes de cuidado. (STARFIELD, 2002).
A Política Nacional de Atenção Básica tem como um dos seus
fundamentos efetivar a integralidade em seus vários aspectos como: integração de
ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à
saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho
de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços
(Brasil, 2011)
O termo integralidade da assistência está descrito na Lei Orgânica do SUS
(Lei 8.080) como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de
complexidade. A Constituição Federal Brasileira estabelece as diretrizes para a
organização do SUS e destaca a integralidade tratando-se de atividades preventivas,
sem prejuízo dos serviços assistenciais. (BRASIL, 1988).
A renovação das práticas de saúde numa perspectiva de integralidade da
assistência e a valorização da atenção a saúde e do cuidado desponta como
dimensão básica para a política de saúde, que se desenvolve ativamente no cotidiano
dos serviços. (MATOS, 2003).
Para tanto, é preciso democratizar o processo de trabalho na organização
dos serviços, horizontalizando saberes, promovendo as atividades multiprofissionais e
interdisciplinares.
Pensando na integralidade, tem-se discutido a ideia de implantação de
linhas de cuidados, as quais expressam os fluxos assistenciais seguros e garantidos
ao usuário, no sentido de atender às suas necessidades de saúde. E neste sentido
articular a atenção básica e os diversos níveis de especialidades, apoio diagnóstico e
terapêutico, média e alta complexidade.
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2 LINHA DE CUIDADO

A Linha do Cuidado Integral incorpora a ideia da integralidade na
assistência á saúde, o que significa unificar ações preventivas, curativas e de
reabilitação; proporcionar o acesso a todos os recursos tecnológicos que o usuário
necessita, desde visitas domiciliares realizadas pela Estratégia Saúde da Família
(ESF) e outros dispositivos como o Programa de Atenção Domiciliar, até os de alta
complexidade hospitalar. Requer, ainda, uma opção de política de saúde e boas
práticas dos profissionais. O cuidado integral é pleno, feito com base no ato acolhedor
do profissional de saúde, no estabelecimento de vínculo e na responsabilização diante
do seu problema de saúde. (FRANCO, 2003).
O funcionamento em relação aos fluxos entre os que coordenam as
Unidades da Atenção Básica, a rede de apoio diagnóstico e terapêutico, os serviços
de urgência e hospitalares, depende de um acordo entre as chefias, coordenações e
gerências.
A compreensão de que os serviços de saúde devem se organizar
centrados no usuário, garante que os fluxos entre os diversos serviços funcionem de
forma harmônica, tranquila, assegurando o acesso aos usuários.
Pensando nisso, o objetivo deste estudo foi mapear a rede de serviços de
saúde em reabilitação no município de Curitiba a fim de descrever as Linhas de
Cuidado existentes para esta população no município de Curitiba, com vistas à
integralidade da atenção.
3 A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

O município de Curitiba conta com um amplo aporte na rede de atenção
primária em saúde (APS), assim como centros de especialidades, unidades de pronto
atendimento (UPA), centros de apoio psicossocial, entre outros (figura 1). O
mapeamento dos serviços de saúde de Curitiba foi pesquisado com o objetivo de
demonstrar a cobertura da APS deste município, como foco principal a ser descrito a
rede de cobertura em reabilitação. O mapeamento nos mostra um bom aporte da rede
de atenção primária a saúde, sendo que todas as unidades de saúde (básicas e com
ESF) contam com equipes multiprofissionais de apoio (NASF).
Atualmente Curitiba possui equipes multiprofissionais vinculadas a todas
as equipes de atenção básica e de saúde da família (EAB e ESF) pertencem a esta
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equipe do Núcleo de apoio em saúde da família (NASF) os seguintes profissionais:
farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, geriatras, infectologistas, nutricionistas,
profissionais da educação física, pediatras, psicólogos e psiquiatras. Dentre estes
profissionais, os fisioterapeutas, que se somam 29 na APS, são as referências para a
assistência em reabilitação no âmbito da APS, os quais gerenciam o cuidado de saúde
desta população específica, com vistas à integralidade, intersetorialidade e articulação
com os serviços da rede.
Desde a sua criação, o trabalho do Nasf é orientado pelas diretrizes da
Atenção Básica, ou seja, deve produzir ou apoiar as equipes na produção de um
cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva da
integralidade. O Nasf configura-se como uma das estratégias para superar e auxiliar
na conversão do modelo fragmentado e descontínuo para a atenção integral a partir
da AB, auxiliando na articulação das linhas de cuidado e implementação dos projetos
terapêuticos. (BRASIL, 2009).
A linha de cuidado específica em reabilitação na APS é operacionalmente
centrada nos fisioterapeutas atuantes na APS, os quais rotineiramente atendem todo o
paciente encaminhado para fisioterapia, em todas as fases dos ciclos de vida,
oriundos de U.S., hospitais, centros de especialidades, centros de reabilitação, dentre
outros. O fisioterapeuta realiza a gestão do cuidado do paciente no tocante as suas
necessidades funcionais juntamente com a equipe de saúde, bem como incentivando
a corresponsabilização do indivíduo com sua própria saúde. No entanto, é de suma
importância também o envolvimento e a articulação com os demais níveis de atenção.
Os atendimentos individuais dos fisioterapeutas da APS são realizados em
consultório através de agenda ou em domicílio para pacientes acamados,
impossibilitados de locomover-se à unidade de saúde (U.S.) ou acamados por alguma
condição temporária (como, por exemplo, um pós-operatório).
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Figura 1 - Mapeamento da Rede de atenção primária de Curitiba
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O paciente é avaliado e orientado podendo o profissional optar por alguns
tipos de condutas de acordo com um conjunto de fatores determinantes (funcional,
social, psicológico etc.): a primeira conduta seria o direcionamento do paciente para
serviços de média complexidade em reabilitação nos casos em que seja necessário o
uso de meios eletrotermoterápicos de tratamento; a segunda conduta seria para
Centro Hospitalar especializado em Reabilitação (CHR) para os casos em que
necessite de atendimento de alta complexidade em reabilitação com foco
multiprofissional; a terceira seria o atendimento na própria U.S. para casos de menor
complexidade ou nos casos em que dificuldade de transporte aos serviços
especializados Nos casos em que o paciente faz o tratamento na própria U.S., o
mesmo poderá ser atendido individualmente ou coletivamente. No caso individual, o
paciente será instruído a realizar seu tratamento (cinesioterapia) em domicílio, sob
supervisão a acompanhamento do fisioterapeuta da APS, o qual definirá a frequência
do acompanhamento (semanal, quinzenal etc.) de acordo com a necessidade
avaliada. O atendimento coletivo é realizado através de grupos terapêuticos rotativos
formados de acordo com a demanda do território, onde são realizadas cinesioterapia
específica e educação em saúde com orientações posturais/ergonômicas essenciais
na manutenção pós alta do grupo. Atualmente são realizados grupos para tratamento
da lombalgia (escolas de postura/coluna), grupos para osteoartrose de joelho e grupos
para lesões ME de ombro (bursite/tendinites), patologias estas mais frequentes na
prática profissional em consultório na APS.
O fisioterapeuta, juntamente com a EAB/ESF, é responsável pelo
acompanhamento das pessoas com deficiência (PcD) do território, o qual avalia,
orienta, monitora e encaminha, quando necessário, estes pacientes para serviços de
alta complexidade. O acompanhamento e avaliação (regulação) das órtese, próteses,
sapatos especiais e meios auxiliares de locomoção fornecidos aos pacientes pelos
serviços de alta complexidade também é realizado pelo fisioterapeuta, de acordo com
a contratualização existente entre os parceiros (SMS e serviço especializado), cito
como exemplo desta atuação a avaliação ambiental através de visita domiciliar para
casos de cadeira de rodas motorizada triados pelo serviço de alta complexidade; ou o
encaminhamento e posterior avaliação dos sapatos especiais para pacientes com
neuropatia diabética, dentre outros.
A regulação das filas de especialidades, em conjunto com o departamento
de redes (DRAS) da SMS, é uma prática iniciada no município para agilizar a
prestação destes serviços especializados, estando o profissional fisioterapeuta
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atuando diretamente na APS em conjunto com a EAB/ESF com objetivo de verificar a
necessidade de intervenção da fisioterapia o mais precocemente possível bem como
avaliar em conjunto com a equipe AB e DRAS se há necessidade do serviço
especializado, participando do processo de educação permanente.
O acompanhamento dos pacientes em uso de oxigenoterapia domiciliar
também é outro ponto de atenção realizado pela EAB/ESF em conjunto com
fisioterapeuta do NASF, sendo realizada visita mensal por esta equipe, assim como
pela equipe prestadora do serviço de oxigenoterapia domiciliar, a qual fornece
concentradores de oxigênio para o tratamento em domicílio.
O município conta ainda com o serviço de atendimento domiciliar (SAD)
realizado em parceria com um Hospital, o qual dispõe de equipes multiprofissionais de
atendimento para pacientes acamados em estado grave ou agudizado.
Foi realizado nos diferentes distritos sanitários de Curitiba, no nível de
atenção primária em saúde, pesquisa entre 9 profissionais fisioterapeutas do NASF
sobre a atuação sobre os serviços de reabilitação de Curitiba, a fim de identificação
dos serviços prestados na APS.
Os dados do gráfico 1 apontam que há uma grande incidência na
assistência à reabilitação na APS nos seguintes eixos: atividade em grupos
terapêuticos, prevenção e promoção a saúde, orientação familiar e atenção
fisioterapêutica.
Gráfico1 – Reabilitação na APS nos meses de maio, junho e julho de 2014
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Durante os meses de maio, junho e julho de 2014 foi realizado
levantamento das atividades realizadas por 1 fisioterapeuta atuante em 5 U.S.‘s na
regional do Boa Vista (ver gráficos 2, 3 e 4).
Gráfico 2 – Assistência fisioterapêutica na APS nos meses de maio, junho e julho ode 2014
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Gráfico 3 - Número de atividades coletivas nos meses de maio, junho e julho de 2014
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Gráfico 4 - Número de participantes das atividades coletivas nos meses de maio, junho e julho
de 2014
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O gráfico 2 mostra a produtividade de 1 fisioterapeuta atuante em 5
unidades básicas de saúde, totalizando 375 consultas, 85 atividades coletivas e 18
visitas domiciliares.
Os gráficos 3 e 4 mostram que foram realizadas 24 atividades nas escolas
de postura/coluna em 3 meses com um contingente de 150 participações, os grupos
para osteoartrose de joelho com 25 atividades e 175 participações e grupos para
lesões ME de ombro (bursite/tendinites) com 22 atividades e 28 participações. Os
grupos são criados de acordo com as patologias mais frequentes na prática
profissional em consultório no território da U.S.
O matriciamento realizado em conjunto com a EAB/ESF e NASF através
de consultas compartilhadas, PTS (projeto terapêutico singular) ajuda as equipes a
evitar ou qualificar os encaminhamentos realizados para outros pontos de atenção, a
aumentar a capacidade de cuidado das equipes da APS, agrega novas ofertas de
cuidado nas UBS e auxilia a articulação com outros pontos de atenção da rede.
(BRASIL, 2009).
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4 REDE DE REABILITAÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

A rede de atenção reabilitação de média e alta complexidade de Curitiba
foi mapeada no presente artigo a fim de visualização e reflexão desta rede (ver figura
2).
Analisando-se o mapeamento dos serviços de reabilitação em Curitiba,
observa-se uma maior concentração destes nas regiões Norte, Noroeste e centrooeste da capital, sendo que a região Sul não apresenta nenhum destes serviços em
seu território.
Figura 2 - Mapeamento Rede de reabilitação de média e alta complexidade

Fonte: IPPUC
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A rede de média complexidade em reabilitação está sendo representada
no gráfico pelas estrelas amarelas, as quais totalizam 7 serviços, a rede de alta
complexidade está sendo representada pela estrela vermelha, sendo o único serviço
disponível deste nível em Curitiba.
A gestão e operacionalização da APS no município de Curitiba está
dividida em 9 Regionais de saúde, as quais possuem autonomia em seu território de
atuação. Observa-se que 5 regionais possuem serviços de atendimento de média
complexidade em seu próprio território, enquanto que as outras 4 não possuem este
serviço em seu território. A acessibilidade, nesta situação, é dificultada fazendo com
que as pessoas tenham que se deslocar para locais distantes de sua residência para
realizar a sua reabilitação. Outro agravante é que nem todos os serviços atendem
todos os tipos de procedimentos (ortopédico, respiratório, neurológico, vascular, entre
outros), afunilando ainda mais o acesso a esta rede.
A necessidade de disponibilização de recursos é evidente visto que os
mesmos devem alimentar as linhas de cuidado, especialmente a ampliação da oferta
pontual de atenção secundária em reabilitação e de regulação pública de toda a rede
prestadora do SUS, principalmente dos seus fluxos e contratos com o setor privado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As linhas de cuidados deveriam se organizar com grande capacidade de
interlocução, negociação, associação fina da técnica e política, com implicação de
todos os atores dos diversos níveis assistenciais em um grande acordo assistencial
(Cecílio, 2003).
Os fluxos assistenciais devem estar centrados no usuário, facilitando o seu
―caminhar na rede‖ diferentemente do que se mostrou com o mapeamento dos
serviços de média e alta complexidade em reabilitação de Curitiba. Considerando
ainda que a pessoa que necessita de reabilitação e que apresenta limitações
funcionais, deva ter a garantia de acesso ao serviço de forma regionalizada, ou seja,
mais próximo a sua residência, evitando-a de percorrer longos trajetos para realizar
sua reabilitação.
Há

necessidade

de

instrumentos

que

garantam

uma

referência/contrarreferência aos diversos níveis de complexidade da atenção,
desenhando uma linha de cuidado segura com troca de informações necessárias para
o cuidado integral em saúde daquele paciente. Considerando que a equipe da
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Unidade Básica é responsável pela gestão do projeto terapêutico que será executado
na linha do cuidado, para tanto se faz necessário essa interlocução com o serviço
especializado.
A regionalização dos serviços da rede é de suma importância para atingir
as necessidades da população, em especial, daqueles que necessitam de reabilitação,
em contrapartida ao analisar-se o levantamento dos serviços de média e alta
complexidade de Curitiba, percebeu-se uma enorme discrepância na distribuição dos
mesmos. Sendo que a maioria dos serviços de reabilitação de média e alta
complexidade encontra-se na região Norte, sendo que a região Sul não apresenta
nenhum serviço desta ordem em seu território. Fato este é contraditório a alguns
conceitos preconizados dentro das políticas publicas (PNAB, PNPS) como os de
regionalização, acessibilidade e integralidade, tão presentes no conceito de atuação
em rede e no processo dentro da linha de cuidado em reabilitação. (BRASIL, 2011).
Os pontos fortes da APS convergem para a extensão de acesso e
cobertura, a possibilidade de organização dos demais níveis de atenção e a
integralidade. Além disso, destaca-se sua importância quanto à prevenção e promoção
da saúde; ao trabalho no território; ao respeito às necessidades locais e vínculo
comunitário e à integração dos profissionais em rede. (LINARD, 2011).
A atuação do Nasf vem de encontro à proposta das redes de atenção em
saúde RAS, visto que objetiva o trabalho compartilhado e a cogestão das ações,
operando de forma cooperativa e horizontal entre os pontos de atenção (CAMPOS,
1999). O Nasf favorece maior articulação e qualificação da rede de serviços que
compõe o sistema de saúde fomentando a integração das UBS com outros serviços de
saúde, porém dependerá de políticas públicas institucionais e de gestão para a
idealização desta linha de cuidado.

6 CONCLUSÃO

A partir do mapeamento realizado dos equipamentos da rede de atenção
primária em saúde de Curitiba, vemos que há grande cobertura da ESF, mas um de
seus maiores desafios se verifica no paradoxo da integralidade, uma vez que seu
incremento faz com que aumente a demanda por outros serviços de saúde, trazendo à
tona a dificuldade de estabelecer articulação com os demais níveis de atenção.
Ao mesmo tempo em que se emerge a noção de que os serviços básicos
de saúde permitem forte vínculo com o território e a articulação com outros setores, ou
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seja, APS como protagonista deste processo, em contraponto aparece a dificuldade
em se desenvolverem políticas integradas e mesmo repensar o sentido das relações
entre a APS e demais setores, instituições e atores envolvidos nas políticas públicas e
sociais. (LINARD, 2011).
A assistência integral à saúde permanece como um grande desafio, na
medida em que é necessário combinar todas as dimensões da vida para a prevenção
de agravos e recuperação da saúde, articulando-se os diferentes níveis de atenção,
em especial à população que necessita de reabilitação, conforme preconizado em
várias políticas públicas como a PNAB, PNPS, NASF E PNSF.
A discussão da integralidade da atenção surge como uma necessidade do
processo de consolidação do sistema de saúde no Brasil e desafiam gestores,
profissionais de saúde, professores e sociedade civil a refletir sobre integralidade na
perspectiva de um princípio que alberga transversalidade com os demais princípios do
SUS e com reflexo concretos na qualidade da assistência.
As linhas de cuidados, para que possam ser organizadas, dependerá da
capacidade de articulação, negociação, associação fina da técnica e política, com
implicação de todos os níveis assistenciais em um grande acordo assistencial.
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RESUMO
A Estratégia da Saúde da Família é um novo modelo de ajuda assistencial que o
Ministério da Saúde promove através dos profissionais da saúde, sendo implantada
por várias equipes nas Unidades Básicas de Saúde. Esta relação próxima da UBS
com a comunidade acarreta vínculos de compromisso de ambas as partes, pois o
acompanhamento surge de vários segmentos sociais e institucionais, na busca de um
só objetivo é são melhores condições de vida, e principalmente uma maior qualidade
da saúde. Por se tratar de um programa que lida diretamente com seres humanos ele
tem como chave um trabalho em equipe multiprofissional, onde seus representantes
possuam uma troca de experiências e uma comunicação muito boa, ou seja, que
falem a mesma linguagem em busca de um bem comum que é o bem estar de famílias
carentes. A pesquisa proposta através deste artigo justifica-se a partir da necessidade
de se conhecer o Programa Saúde da Família, verificando suas características e seus
perfis profissionais. Como hipóteses de trabalho o artigo pretendeu pesquisar se o
programa atinge o objetivo inicial de sua criação e se contempla as famílias
necessárias e se o atendimento dos profissionais da saúde acontece da mesma forma
nas mais variadas unidades de atendimento do programa. Quanto ao método de
pesquisa foi o monográfico, ou seja, a pesquisa se baseou em um grupo especifico de
profissionais, como neste caso são os da Saúde. Colocando na pesquisa todas as
suas características profissionais e funcionais.
Palavras-chave: Assistencialista. Saúde. Família.

1 INTRODUÇÃO
O Programa Saúde da Família tem como responsável o Ministério da
Saúde. Tem sua origem no ano de 1994, e teve como objetivo preliminar melhorar o
modeloi de saúde do país de maneira geral, buscando dar mais atenção as famílias
necessitadas e um novo olhar sobre os problemas da comunidade popular.
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O interesse em pesquisar esse tema deveu-se ao fato de que, este
programa de nível nacional conta com várias equipes compostas por um médico, um
enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde
(ACS), baseados em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). E em alguns locais este
número é ampliado e conta ainda com um dentista, um auxiliar de consultório dentário
e um técnico em higiene dental. Mas este número modifica para cada região do país,
dependendo da necessidade daquela comunidade.

Cada uma dessas equipes é

responsável por cerca de 1000 famílias da região da UBS.
O Programa Saúde da Família reorganizou a atenção básica da saúde de
maneira assistencial, revendo as ações de forma que promova a qualidade de vida e
diminuindo os fatores de risco no ambiente físico, psicológico e social familiar. No
entanto, mesmo que seja um programa de atuação efetiva é necessária uma atenção
constante para que se consiga verificar a atuação dos profissionais da saúde na busca
de melhorias na qualidade das ações. E assim surge o questionamento: De que
maneira acontece o Programa Saúde da Família nas diversas localidades do país?
Como objetivo geral foi o de verificar como acontece o Programa Saúde da
Família no Brasil, e pesquisar quais os profissionais que estão envolvidos neste
processo de atendimento familiar.
E como objetivos específicos conhecer o Programa Saúde da Família com
suas características e especificidades e identificar a trajetória de implementação deste
projeto;
2 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

A estratégia Saúde da Família é entendida como um novo modelo
assistencial onde fazem parte uma equipe de multiprofissionais em várias unidades
básicas de saúde. As normas são para que as equipes sejam compostas por:
Equipes em Unidades Básicas de Saúde (UBS) – compostas por 1
médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem e 5 ou 6 agentes
comunitários de saúde – sejam responsáveis por aproximadamente
1000 famílias, o equivalente a 3.500 pessoas. O propósito é o de que
essas equipes assumam a responsabilidade pelo acompanhamento
de um número definido de famílias, residentes em uma determinada
área geográfica, atuando em ações de promoção de saúde,
prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais
frequentes e na manutenção da saúde da comunidade atendida.
(BRASIL, 2000).

E complementando, segundo o artigo Estratégia Saúde da Família,
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Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um
número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica
delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde,
prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais
frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. A
responsabilidade pelo acompanhamento das famílias coloca para as
equipes saúde da família a necessidade de ultrapassar os limites
classicamente definidos para a atenção básica no Brasil,
especialmente no contexto do SUS. (GUACI, 2014).

Este programa passou por grandes evoluções históricas no decorrer de
décadas no Brasil, desde 1994 e a cada ano mais municípios são incorporados no
plano.
A saúde é um bem simbólico, fruto de uma construção histórica e
social, das vivências próprias de cada pessoa, constituindo nas
relações sociais do cotidiano diferentes concepções do que é saúde e
doença, do que é um viver saudável, a partir das condições de vida
de seu grupo social. Expressa também representações das
instituições e do modo de organização da sociedade. (MINAYO,
2004, p.189).

Segundo o texto ―Monitoramento da Qualidade do Emprego na Estratégia
Saúde da Família‖ (2014),
A Estratégia Saúde da Família visa remodelar o modelo assistencial
através do estabelecimento de vínculos e a criação de compromisso
e de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a
população. Para orientar as práticas, a estratégia prevê: diagnóstico
de saúde da comunidade, planejamento e programação local,
complementariedade, abordagem multiprofissional, referência e
contrarreferência, educação continuada dos profissionais, integração
inter-setorial, acompanhamento, avaliação e controle social. (ROCHA,
NASCIMENTO E LIMA, 2002, apud MONITORAMENTO, 2014).

E ainda conforme consta neste artigo preliminar:
No entanto, na medida em que o Governo Federal é responsável
apenas pelo repasse de recursos, ficando a cargo dos municípios a
implementação e gestão da Estratégia Saúde da Família, observa-se,
no Brasil, um cenário multifacetado quanto à cobertura da população
por essa estratégia e do emprego de diversos mecanismos de
implantação. (MONITORAMENTO, 2014).

Isso acontece gerando muitos prejuízos pelas famílias atendidas pelo
programa, pois muitos municípios deixam as unidades de saúde sem o repasse
necessário, e muitas sem atendimento nenhum.

309

Neste mesmo artigo sobre o relatório preliminar sobre a qualidade da
estratégia saúde da família consta uma pesquisa sobre a forma de ingresso no
programa.
O modo de ingresso dos profissionais na Estratégia Saúde da Família
foi pesquisado por categoria profissional. Considerando-se todas as
profissões, foram apontadas como formas predominantes de
recrutamento para ao menos uma das ocupações: o concurso
público, em 74,2% dos municípios; a livre contratação, em 72,3%; e a
seleção pública com edital, em 32,3%. Concurso público foi apontado
pelos gestores como a principal maneira de recrutamento de
auxiliares e técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde,
atendentes de consultório dentário e de técnicos de higiene dental.
Através da análise por regiões, o maior percentual de municípios que
utiliza o concurso público como modo predominante na contratação
de auxiliares e técnicos de enfermagem, foi observado no CentroOeste, 73,0%; na contratação de agentes comunitários de saúde, no
Nordeste, 60,9%; e na contratação de atendentes de consultório
dentário e de técnicos de higiene dental, no Sul, 61,4%.
(MONITORAMENTO, 2014).

Ou seja, ―Os resultados apresentados nesse relatório apontam para uma
melhoria nas condições de trabalho dos profissionais da ESF ao longo do período
analisado,

o

que

acompanhou

o

processo

de

implantação

da

política‖.

(MONITORAMENTO, 2014)
A pesquisa de diversos autores como Sarah Escorel, em seu artigo ―O
Programa de Saúde da Família e a construção de um novo modelo para a atenção
básica no Brasil‖ descreve a integração:
A integração das unidades de saúde da família à rede assistencial é
fundamental para garantir uma oferta abrangente de serviços e para
coordenar as diversas ações requeridas para resolver as
necessidades menos frequentes e mais complexas. A coordenação
implica a capacidade de garantir a continuidade da atenção ao longo
da rede de serviços por meio de mecanismos de integração,
tecnologias de gestão clínica e instrumentos para a comunicação
entre profissionais de diferentes serviços. A integração do PSF com
os demais níveis de complexidade foi avaliada por meio da presença
e uso de mecanismos de referência e contrarreferência pelos
profissionais das equipes de saúde da família, possibilidades de
agendamento pelos profissionais e experiência das famílias quanto à
realização de exames. (SCOREL, 2014).

E neste artigo os autores ainda reafirmam que:
A comunicação com troca de informações entre profissionais é
essencial para que o generalista da equipe de saúde da família possa
exercer sua função de coordenador dos cuidados ao paciente e
garantir a continuidade do contato. Embora existissem formulários
para a transferência de informações entre médicos do PSF e
especialistas, na maioria das cidades seu uso não era frequente. A
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insuficiente realização da contrarreferência foi uma dificuldade
reiterada pelos gestores na maior parte dos municípios estudados, o
que foi confirmado pelos profissionais e é bem ilustrado pelas
palavras de uma experiente gestora do programa: ‗Até hoje, eu só
conheço um médico nosso que recebeu uma contrarreferência
através do mecanismo formal. Ele comemorou e até colocou no
quadro de avisos‘.

No que diz respeito a equipe multiprofissional de uma estratégia saúde da
família Scorel (2014)
Um processo de trabalho apoiado em uma equipe multiprofissional
apta a oferecer atenção integral e a sustentar o enfoque social
ampliado da estratégia de saúde da família, com claros objetivos de
inclusão social, exige qualificação dos profissionais inseridos e
adesão ao programa por parte desses profissionais. O estudo do
perfil dos profissionais das equipes de saúde da família revelou
predomínio do gênero feminino, especialmente entre auxiliares de
enfermagem e agentes comunitários (> 75%), equipes jovens e um
bom nível de escolaridade. Os agentes comunitários superaram o
grau mínimo exigido pelo programa, ―saber ler e escrever‖. Em cinco
municípios, mais de 60% dos agentes tinham segundo grau completo.
Um percentual pequeno (até 15%) de agentes tinha curso técnico em
saúde, a não ser em Goiânia (68%).

Cristiano Rotta em seu trabalho de pós-graduação destacou como
funciona o processo de políticas públicas (2014).
O Processo de políticas públicas brasileiras é constituído pela quebra
do paradigma assistencialista, previdenciário e hospitalocêntrico
criticado pela reforma sanitarista, ao considerar o sistema vigente de
saúde uma mercantilizarão do direito à saúde, sob comando da
previdência social, composta por uma rede de assistencialismo e
contribuições trabalhistas e carnês de contribuição (RIBEIRO et al,
2010). Assim, muitos cidadãos, permaneciam sem direito a atenção à
saúde. (BAPTISTA, 2005). Enquanto a função do Estado era manter
ações de saúde pública de caráter coletivo para prevenção de
doenças infecto contagiosas e auxilio a algumas patologias.
(PAULUS e CORDONI, 2006). A reforma propunha ainda uma
integração das ações de saúde em um sistema único e universal
como direito de todo o cidadão, em uma administração
descentralizada para estados e municípios, sendo o Estado
responsável pelo controle social das ações em saúde.
Nesse canário, em 1988 se dá a reconfiguração das políticas públicas
para saúde no Brasil, tendo a carta magna como regente dos
princípios institucionais do Estado para com a saúde: A saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação. (art. 196 da
Constituição Federal de 1988 apud Brasil, 2005, p. 17).
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Retomando sobre as políticas neste caso da ESF, Simone Santos (2014)
―As políticas de saúde e as formas como se organizam os serviços não são
decorrentes apenas do momento atual, mas de uma longa trajetória de formulações e
embates, resultante de lutas políticas e ideológicas, travadas por diferentes atores
sociais ao longo do tempo. (CUNHA; CUNHA, 1998)‖.
E ainda:
Somente em 1996 o governo federal reconhece que o PSF não se
constituía em um modelo simplificado, de pobre para pobre, ou que
recorta a população em fatias (mulher e criança), nem a atenção em
níveis, mas o concebe como uma estratégia prioritária para a
substituição ao modelo tradicional de assistência, e como uma ação
dinamizadora do SUS, fundamentada nos eixos da universalidade,
integralidade e equidade, em um contexto de descentralização e
controle social da gestão. (BRASIL, 2002b; 2004a; FRANCO;
MERHY, 1999 apud SIMONE 2014).

Ou seja, estratégia saúde da família se transforma no decorrer dos anos
em um programa de auxílio para as famílias da comunidade, fazendo o elo entre a
unidade de saúde e a população.

3 TRAJETÓRIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Com base na Portaria nº 2488/GM de 21 de outubro de 2011 é possível
descrever a trajetória da implementação do programa.

1976

PIASS surge os primeiros programas de residência médica na área de
Saúde Comunitária. E início da experiência de Agentes Comunitários e
Saúde pelo Ministério da Saúde.

1991

Criação pelo Ministério da Saúde do PACS – Programas de Agentes
Comunitários

1994

Criação do programa Saúde da Família

1996

Legalização da Norma Operacional – financiamento para atenção básica a
saúde

1997

Publicação de um documento oficial: ―PSF uma estratégia para a
reorientação do modelo assistencial‖ com criação de normas do PSF

1998

O Programa Saúde da Família passa a ser estratégia da organização do
SUS.
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1999

Primeiro pacto da Atenção Básica – faixas de incentivo ao PSF por
cobertura populacional.

2000

Criação do Departamento de Atenção Básica – consolidação da Estratégia
de Saúde da Família.

2002

População coberta pelo PSF ultrapassa 50 milhões de pessoas.

2003

Programa de expansão da Estratégia de Saúde da Família.

2006

Consolidada a estratégia prioritária para reorganização da atenção básica
no Brasil

2011

Revisão das normas e diretrizes para PSF e PACS.

Retomando o texto ―Monitoramento da Qualidade do Emprego na
Estratégia Saúde da Família‖
Em 2009, a Estratégia Saúde da Família consolida-se como forma
predominante de organização da Atenção Básica (ABS) no Brasil. Na
maioria dos municípios, 51,5%, a ESF é utilizada como caráter
exclusivo da Atenção Básica. Em 2006, isso ocorria em apenas
27,2% dos municípios.

E conforme o Ministério da Saúde (2000) atualmente o programa
Estratégia Saúde da Família está implantado em 65 Unidades de Saúde Básica, e
ainda conta com 241 equipes de Saúde da Família e 175 equipes de Saúde Bucal.
Walisete de Almeida Godinho Rosa e Renata Curi Labate escrevem no
artigo ―Programa saúde da família: a construção de um novo modelo de assistência‖
sobre como é a estratégia para o Ministério da Saúde
Para o Ministério da Saúde, o PSF é uma estratégia que visa atender
indivíduo e a família de forma integral e contínua, desenvolvendo
ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Tem como
objetivo reorganizar a prática assistencial, centrada no hospital,
passando a enfocar a família em seu ambiente físico e social. PSF
pode ser definido como: ‗um modelo de atenção que pressupõe o
reconhecimento de saúde como um direito de cidadania, expresso na
melhoria das condições de vida; no que toca a área de saúde, essa
melhoria deve ser traduzida em serviços mais resolutivos, integrais e
principalmente humanizados‘.

E elas ainda destacam sobre o surgimento na década de 90:
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O surgimento do PSF na década de 90, apoiado pelo Ministério da
Saúde, reflete a tendência de valorização da família na agenda das
políticas sociais brasileiras. Não é um atendimento simplificado, pelo
contrário, é uma expansão da atenção primária à saúde em direção à
incorporação de práticas preventivas, educativas e curativas mais
próximas da vida cotidiana da população e, principalmente, dos
grupos mais vulneráveis. A atenção primária à saúde (APS) tem sido
associada a uma assistência de baixo custo, pois parece tratar-se de
serviço simples e quase sempre com poucos equipamentos, embora
seja uma abordagem tecnológica específica de organizar a prática e,
como tal, dotada de particular complexidade. (ROSA E LABATE,
2014).

A estratégia saúde da família passou por inúmeras mudanças desde a sua
implementação gerando com isso dificuldades entre os profissionais e conforme
descreve abaixo:
O problema do atual modelo assistencial está no processo de
trabalho médico centrado que acaba operando centralmente na
produção do cuidado e da cura. Assim, faz-se necessária uma ação
que reorganize o trabalho do médico e dos outros profissionais,
atuando nos processos decisórios que ocorrem no ato mesmo da
produção da saúde. Nesse sentido, ‗pode-se dizer, portanto, que no
PSF existe uma confusão entre o que é ferramenta para diagnóstico e
intervenção, e o que é resultado em saúde. Os resultados desejados
são anunciados (85% dos problemas de saúde resolvidos, vínculo
dos profissionais com a comunidade etc.) e infere-se que seguindo a
prescrição altamente detalhada obter-se-á o resultado anunciado.
Não é muito diferente do modelo atual que infere que consultas e
exames são equivalentes a soluções para os problemas de saúde‘.
(ROSA E LABATE, 2014).

Como consequência as autoras acima citadas ainda revelam que o
programa se modifica no decorrer dos anos devido principalmente as mudanças de
gestão por parte dos municípios.
Outro fator que pode contribuir para o desmantelamento do PSF é de
ordem política, pois, a cada 4 anos grande parte dos municípios troca
seus prefeitos que, por sua vez, também trocam as equipes por
outras, comprometendo, assim, todo o trabalho implementado, ou
seja, a troca excessiva dos membros das equipes por motivos
―políticos‖ impossibilita o estabelecimento de vínculos, o avanço das
ações e a relação equipe/família/comunidade. Nesse sentido, parece
que a política municipal não reconhece os princípios norteadores do
PSF e desconsidera a comunidade local como foco de atenção,
dando a impressão de que o PSF é apenas um programa estratégico
para reforçar a arrecadação e fortalecer as campanhas eleitoreiras.
(ROSA E LABATE, 2014).
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Enfim, a ESF teve uma trajetória muito conturbada no decorrer de todos
estes anos, deixando claro as dificuldades encontradas perante as equipes de trabalho
e também por parte dos repasses do governo e da aceitação por parte da população.

4 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Segundo o Portal do Ministério da Educação, Programa Saúde na
Escola (PSE) é:
É um programa que tem por objetivo a atenção integral à saúde de
crianças, adolescentes e jovens do ensino público básico, no âmbito
das escolas e Unidades Básicas de Saúde, realizada pelas equipes
de saúde da Atenção Básica e educação de forma integrada. Tem
entre suas funções a avaliação clínica e psicossocial, a promoção e a
prevenção, visando à promoção da saúde ambiental e do
desenvolvimento sustentável, da cultura de paz e prevenção das
violências, da alimentação saudável e de práticas corporais e
atividades físicas nas escolas, além da educação para a saúde
sexual e reprodutiva, a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras
drogas. Dessa forma, está lançado mais um desafio que nos estimula
a um trabalho intersetorial, nem sempre fácil de ser realizado.
(MINISTÈRIO, 2014).

Ainda segundo o Portal, este programa tem suas ações assim
descriminadas:
As ações do PSE devem estar pactuadas no projeto políticopedagógico das escolas. Esse planejamento deve considerar: o
contexto escolar e social e o diagnóstico local de saúde do
educando. O PSE foi constituído por cinco componentes:
a) Avaliação das Condições de Saúde das crianças, adolescentes e
jovens que estão na escola pública;
b) Promoção da Saúde e ações de Prevenção de doenças e de
agravos à saúde. O Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE)
integra-se a esse componente; c) Educação Continuada e
Capacitação dos Profissionais da Educação e da Saúde e de Jovens;
d) Monitoramento e Avaliação da Saúde dos Estudantes;
e) Monitoramento e Avaliação do Programa. (MINISTÈRIO, 2014).

O Psicólogo Ifergan (2001), diz que a criança com ar triunfante, provocador
ou arrogante está longe de ser o reflexo de seu estado psicológico real. Se ela faz os
outros sofrerem, é porque sofreu primeiro. Cada soco, cada insulto, cada briga é uma
reação a humilhações ou frustrações que ele próprio sofreu.
Como não sabem controlar suas emoções negativas avassaladoras,
responde com brutalidade. Como aquelas crianças que fazem ―artes‖ para chamar a
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atenção para si, ela se confronta, muitas vezes sem saber, com seus colegas,
esperando atingir o seu objetivo.
Espera atrair a atenção do pai, que representa a lei. Está
―intimidando‖ o pai a chamá-lo à ordem. Às vezes, trata-se também
da instituição escolar no seu conjunto, obrigatória, com seu cortejo de
adultos que supostamente devem educá-lo e socializá-lo. Nesse
caso, ela atacará o material, a carteira da professora, os alunos que o
cercam. (IFERGAN, 2001).

Através do programa saúde na escola é possível verificar que nas
consultas psicológicas, encontram-se também crianças pequenas violentas, que
servem, por sua vez, de saco-de-pancadas em casa. Sofrem maus tratos (sevícias,
humilhações, ofensas) de um parente ou de um familiar mais velho excessivamente
autoritário, e os reproduzem. Como se essa fosse a única linguagem que conhecem!
Chorar, bater, morder, se jogar no chão e espernear são, portanto, as
maneiras que as crianças têm de demonstrar que estão incomodadas com algo. A
função de ensiná-las outras formas de expressar a insatisfação (que não seja a
agressão) e de controlar os sentimentos de raiva é dos professores que a cercam.
Educar uma criança significa mostrá-la maneiras eficazes de lidar
com o que sente para que ela possua outros recursos tal como a fala,
além das conhecidas crises de choro e de gritos. Esse ensinamento é
feito com palavras, mas principalmente com exemplos práticos de
comportamento. (OLIVEIRA, 2005).

É fundamental que ela peça desculpas quando seu descontrole tiver
prejudicado alguém – mesmo que o pedido pareça forçado, ela vai aprendendo o que
esperam dela.
Nesse sentido, quando os pais ou educadores perdem a paciência, vale
também uma conversa posterior com a criança, seja para pedir desculpas ou
simplesmente esclarecer o ocorrido. Além disso, criar alternativas para que a criança
possa descarregar sua agressividade, como brincadeiras e esportes. E ai que o
programa entra em cena, auxiliando as famílias no atendimento a estas crianças, que
muitas vezes estão sofrendo tanto na escola como nos ambientes familiares.
Outra forma de melhorar como as crianças e adolescente se comportam
socialmente é apontar alunos mediadores, que possam ajudar a resolver conflitos em
sala de aula, em conjunto com agentes da saúde. Iniciativas como essas promovem
coesão dentro do grupo e faz com que os agressores encontrem dificuldades para
corroer a comunidade escolar, isolando e acossando seus membros mais fracos.
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A melhor formação teórico-prática dos profissionais que atuam na área de
educação e da saúde com a busca de um equilíbrio entre as teorias, práticas e
soluções que realmente sejam efetivadas, transpondo o ―papel escrito‖, realmente
ocorreria um desenvolver e o crescer da autonomia de bom comportamento e respeito
na busca da construção real de cidadão.
Conforme o Portal do Ministério da Educação (2014),
O Programa Saúde
da Educação, foi
educação voltadas
educação pública
educação integral.

na Escola (PSE), política intersetorial da Saúde e
instituído em 2007. As políticas de saúde e
às crianças, adolescentes, jovens e adultos da
brasileira se unem para promover saúde e

E ainda,
A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e de educação
e das demais redes sociais para o desenvolvimento das ações do
PSE implica mais do que ofertas de serviços num mesmo território,
pois deve propiciar a sustentabilidade das ações a partir da
conformação de redes de corresponsabilidade. A articulação entre
Escola e Rede Básica de Saúde é à base do Programa Saúde na
Escola. O PSE é uma estratégia de integração da saúde e educação
para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas
públicas brasileiras. Sua sustentabilidade e qualidade dependem de
todos nós. (MINISTÈRIO, 2014).

O programa deve estar associado a escola para prestar o rápido
atendimento a crianças que apresentem sintomas de maus tratos e até mesmo
violência. A agressividade exagerada geralmente é sintoma de problemas mais
graves.
Entre os fatores desencadeadores de procedimentos agressivos estão:
temperamento difícil e impulsivo; falta de carinho; violência física ou emocional;
ausência de limites ou tolerância excessiva dos pais; excesso de energia mal
canalizada; necessidade de experimentar limites até reconhecer os próprios controles;
não tolerar frustrações; e deficiências físicas ou mentais ainda não descobertas.
A criança com comportamento agressivo pode estar passando por
situações especiais sem o devido apoio, como separação dos pais, nascimento de um
irmão ou morte de alguém querido. Pais e familiares são os principais exemplos de
conduta para os pequenos. Se o professor grita e resolve os conflitos em classe de
maneira agressiva, o aluno pode reproduzir essas atitudes.
Para

o

Psicólogo

Weil

(1994),

as

crianças

irritáveis,

rebeldes,

contraditórias, briguentas, podem, de forma genérica, denominar-se agressivas. A
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agressividade pode ser ocasionada por: distúrbio glandular, estado infeccioso, doença
mental. Há crianças que possuem base constitucional para a agressividade; são em
geral, muito fortes e com muita energia para gastar!
Trabalhar com as crianças e suas famílias é lidar com a diferença.
Consequentemente, é para conviver com a diferença que nós educamos. Fazer das
diferenças um caminho para a singularidade, e não para exclusão, é um desafio.
A escola tem sua metodologia e filosofia para educar, e precisa da família
para concretizar o seu projeto educativo.
A participação dos pais na educação formal deve ser um processo
contínuo e permanente porque vida escolar, vida familiar e saúde são simultâneas e
complementares, são pontos de apoio e sustentação para a criança. Quanto melhor
for a parceria, mais significativos serão os resultados na formação do sujeito.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho foi de suma importância para a construção de minha
vida acadêmica, uma vez que me deu oportunidade de aprofundar meus
conhecimentos em relação à competência e ações sobre Estratégia Saúde da Família
frente à relação entre comunidade e Unidade Básica de Saúde.
Após a finalização do artigo, com os subsídios das leituras e pesquisas
realizadas consegui me aprofundar e perceber o quanto é importante este programa e
principalmente como foi sua trajetória para estar consolidado nos dias de hoje.
As pesquisas bibliográficas não foram feitas somente na internet, mas
também foi necessário recorrer a outras fontes de pesquisas, como revistas, livros, e
textos sobre o assunto.
Quanto aos objetivos previamente planejados como o de verificar como
acontece o Programa Saúde da Família no Brasil, e pesquisar quais os profissionais
que estão envolvidos neste processo de atendimento familiar, ambos foram atingidos,
conhecendo o Programa Saúde da Família com suas características e especificidades
e identificando a trajetória de implementação deste projeto.
Após anos de implementação deste projeto fazendo a passagem do modo
assistencial, o mesmo obteve grandes avanços com inovadoras práticas profissionais,
firmando vínculos com famílias e equipe de modo geral.
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RESUMO
O artigo a seguir tem como tema a relação das famílias com a escola e sua ligação
com a estratégia da família. O Programa Saúde da Família está diretamente ligado às
famílias e consequentemente a vida de suas crianças na escola. Uma criança que faz
parte do programa, e que tem uma vida saudável, terá bons resultados na escola,
sendo um consequência do outro. Para que as crianças apresentem um bom
desenvolvimento, a escola não deve apenas visar à construção do conhecimento, é
importante que se tenha cuidados com os aspectos biológicos: saúde, alimentação,
higiene e outros. Para os Referenciais, o cuidar deve estar associado a contribuições
de diversas áreas, além dos procedimentos estarem pautados em uma relação de
afetividade e escuta: interpretar atitudes e sentimentos. Cuidar, nesta concepção não
é um ato mecânico, mas um comprometimento com o bem-estar do outro, ―valorizar e
desenvolver capacidades‖. (BRASIL, 1998, p.22). Tudo o que diz respeito à atenção
para com a criança visando o bem-estar físico e emocional, segurança, nutrição,
saúde, se resume em ―cuidar‖. E a estratégia da saúde e família tem sua participação
neste desenvolvimento, tendo em vista que uma criança com problemas de saúde,
terá seu desenvolvimento atrasado, ou seja, será afetado no seu aprendizado. É dever
da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência,
discriminação, exploração, violência e opressão.

Palavras-chave: Famílias, Crianças, Saúde.
1 INTRODUÇÃO
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
Aluna de pós-graduação da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
3
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
4
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
5
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
6
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
1
2

321

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a
forma de negligência, discriminação, exploração, violência e opressão.
Isto é, nem o poder público nem sociedade civil podem tratar a criança
como bem entenderem, mas sim como cidadão em desenvolvimento.
Pois, não há escola que realize seu trabalho de forma verdadeira, se não
contar com apoio da família, não há família que consiga o desenvolvimento integral e
harmônico de seus filhos, se não confiar na escola e der sua parcela de contribuição.
Da mesma forma que se a criança não tiver o cuidado das unidades básicas de saúde,
principalmente as crianças que correm risco devido a sua situação, seu bem estar será
afetado, refletindo diretamente na escola.
Como problema de pesquisa surge o seguinte questionamento: Como o
programa saúde da família afeta as crianças na escola?
Como objetivo geral, Verificar como a Estratégia da Saúde e da Família
pode auxiliar as famílias e as crianças no ambiente escolar.
Como objetivos específicos: a) Conhecer a relação das famílias com a
escola e com o Programa Saúde da Família; b) Realizar uma revisão de literatura
utilizando o universo da saúde em junção com a família.
A pesquisa justificou-se a partir da necessidade de se conhecer o
Programa Saúde da Família, verificando suas características e seus perfis
profissionais relacionando com o papel da família e da escola.

2 MUDANÇAS NO CONTEXTO FAMILIAR E ESCOLAR NO SÉCULO XXI

A participação dos pais na educação formal deve ser um processo
permanente porque vida escolar e vida familiar são simultâneos e complementares,
são pontos de apoio e sustentação para a criança. Quanto melhor for a parceria, mais
positivos e significativos serão os resultados na formação do sujeito.
Além de Investigar o que a família espera da escola além de ter
professores capacitados, instalações adequadas, e que seu filho seja ensinado,
alimentado, avaliado. Do ponto de vista da escola, investigar a atual política
educacional de incentivo em relação à participação dos pais na educação escolar.
A educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco
a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a
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favor da vida e não da morte, da eqüidade e não da injustiça, do
direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua
negação, não temos outro caminho se não viver a nossa opção.
Encarná-la, diminuindo, assim, à distância entre o que dizemos e o
que fazemos. (FREIRE, 2000).

A escola recebe alunos de ambientes mais variados possíveis, crianças
que cresceram em famílias pequenas, grandes, com ou sem estrutura financeira,
emocional, muitas criadas somente pela mãe, ou avós, irmãos, tios, e cada uma
possui um tipo de realidade, e irá trazer para a escola aquilo que adquiriu ao longo dos
anos.
Na escola passam a conviver num ambiente onde existem regras, horários,
disciplinas, muitos estão acostumados com limites, obedecer e respeitar, essas
provavelmente não apresentam dificuldades de comportamento, mas aquelas onde
não conhecem limites, respeito ao próximo, horário, certamente irão ter dificuldades
em se adaptar as regras da escola e terá que adquirir gradativamente novos conceitos
e hábitos, despertando a capacidade de socialização.
Dessa forma é necessário destacar que a tarefa de cuidar de maneira
adequada de um ser em formação é extremamente difícil, exige que professores e
pais tenham capacidade de trabalhar com os conflitos e necessidades de cada um.
Pois, será através das experiências vividas que as crianças irão estruturar
as relações que estabelecerão com a sociedade.
Conforme as ideias de Souza (2009, p.5),
A sintonia entre escola e família torna-se um elemento facilitador para
que a vida escolar seja vivenciada com maior tranqüilidade, deste
modo, os pais podem transmitir segurança a seus filhos e,
conseqüentemente, facilitar o processo de adaptação.

Quando a escola é despreparada, como também não cumpre o seu papel
social na formação do educando, verifica-se que se têm a partir desse desinteresse
escolar/pedagógico indivíduos desestimulados e incapazes de prosseguirem em busca
do seu lugar na sociedade, gerando assim, alunos desmotivados, indisciplinados e
com baixa autoestima.
Como dizem Montandon e Perrenoud (1987, p. 7), "de uma maneira ou de
outra, onipresente ou discreta, agradável ou ameaçadora, a escola faz parte da vida
cotidiana de cada família".
Estamos vivendo, em um pequeno intervalo de tempo, um período de
grandes transformações. Enquanto que, algumas décadas atrás, as funções exercidas
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dentro da família eram bem definidas, os homens saiam para trabalhar enquanto que
as mulheres cuidavam do lar e da educação dos filhos.
Hoje isso é bem diferente, os pais assumem posições cada vez mais
competitivas no mercado de trabalho, ficando a escola com a responsabilidade das
funções familiares, e sozinha ela não consegue cumprir todo o processo educativo.
Todavia não é o fato dos pais trabalharem fora que gera problemas na
educação dos filhos, mas a maneira como comprometem com ela, a forma como
administram seu tempo e o tipo efetivo de educação que colocam em prática, pais
poderão estar fisicamente próximos de seus filhos durante a maior parte do dia, mas
podem não estar afetivamente disponíveis.
Por outro lado essa situação acaba gerando uma série de sentimentos
conflitantes para os pais, um dos sentimentos mais comuns é a culpa, que muitas
vezes impede de dizer não às exigências de seus filhos, pensando que assim poderão
compensar a sua ausência.
Enfim, é a culpa de não estar presente de forma efetiva e construtiva na
vida dos filhos que faz, muitas vezes ignoraram o que se passa com eles.
A hipótese é que crianças e jovens com dificuldade de aprendizagem
podem ser beneficiados com uma intervenção familiar, que lhes
possibilite sair da posição portadora do sintoma para a construção de
uma nova relação com o saber. Pois, penso que seja qual for à
etiologia da dificuldade de aprendizagem (neurológica, emocional,
cognitiva ou genética), o grupo familiar é fator decisivo para a
condução e/ou resolução da situação. (POLITY, 2001 p. 16).

No momento em que escola e família conseguirem formar uma parceria na
maneira como irão promover a educação de seus filhos, muitos dos conflitos
observados em sala de aula, serão aos poucos superados. Dessa forma é necessário
que a escola solicite a integração das famílias na vida escolar dos alunos, promovendo
eventos onde os pais se tornem agentes efetivos nas atividades dos filhos e não sejam
meros espectadores.
Segundo Souza (2009, p. 2),
A família também desenvolve um papel importante nas formas de
representação do mundo exterior, pois é através dela que se dá a
inserção do sujeito neste mundo e onde começa a apreensão do
conjunto de determinações – processo este que lhe possibilita viver o
universal de forma particular e, neste movimento, construir-se.

Apoiar seus filhos nas atividades escolares, interessando-se pelo que
fazem no período em que estão na escola, quais as matérias que mais gostam, quais
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as que menos gostam. Quem são seus amigos. Ir à escola não somente para saber as
notas ou se, os filhos se comportaram bem ou mal, mas também para discutir o que
acontece na escola, a qualidade de ensino e as regras existentes.
É preciso que conheçam e tenham possibilidade de conversar com o
diretor e com os professores. Isso dá aos pais a abertura para um diálogo que muitas
vezes não existe e é desconhecido. Ir às reuniões e poder discutir o que está certo e
errado não somente com os filhos, mas também com a escola. Ajudar a criança a
organizar o seu tempo em casa, auxiliando nos deveres escolares, conhecer as suas
principais dificuldades.

2.1 LEGISLAÇÃO
Segundo Lopes (2006, p. 39),
A família, tal qual a creche, a pré-escola ou a escola, também é uma
instituição socialmente construída, que passa por profundas
transformações na sociedade atual, principalmente no tocante à sua
estrutura, que vem se modificando, acompanhando as várias rupturas
socioeconômico-culturais de cada época e modelo social.

O dever da família com o processo de escolaridade e a importância da sua
presença no contexto escolar é publicamente reconhecido na legislação nacional e
nas diretrizes do Ministério da Educação aprovadas no decorrer dos anos, tais como:
a) No artigo 205 da Constituição Federal de 1988: "A educação, direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho".
Conforme consta na Constituição da República o reconhecimento do poder
que a família tem na sociedade na qual está inserida é publicada e reconhecida,
através:
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalizado, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único: A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer
circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de
relevância pública;
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c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais
públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude;

b) No Parágrafo único do Capítulo IV do Estatuto da Criança e do
Adolescente (BRASIL, 1990), diz que "é direito dos pais ou responsáveis
ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das
propostas educacionais", ou seja, trazer as famílias para o convívio escolar
já está prescrito no Estatuto da Criança e do Adolescente;
c) Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), artigos 1º, 2º, 6º e
12;
d) Plano Nacional de Educação (aprovado pela Lei nº 10172/2007), que
define como uma de suas diretrizes a implantação de conselhos escolares
e outras formas de participação da comunidade escolar (composta também
pela família) e local na melhoria do funcionamento das instituições de
educação e no enriquecimento das oportunidades educativas e dos
recursos pedagógicos.
A articulação com a família visa, mais do que qualquer outra coisa, ao
mútuo conhecimento de processos de educação, valores,
expectativas, de tal maneira que a educação familiar e a escolar se
complementem e se enriqueçam, produzindo aprendizagens
coerentes, mais amplas e profundas.

e) O MEC instituiu a data de 24 de abril como o Dia Nacional da Família na
Escola. Nesse dia, todas as escolas são estimuladas a convidar os
familiares dos alunos para participar de suas atividades educativas, pois
segundo declaração do ex-Ministro da Educação Paulo Renato Souza
"quando os pais se envolvem na educação dos filhos, eles aprendem
mais".

2.2 COMPETE À ESCOLA
Segundo as Diretrizes (BRASIL, 1996), as famílias têm dois focos de
participação na educação. O primeiro é ―o de exercer o direito de participar das
tomadas de decisões relativas às questões de ordem pedagógica, administrativa e
financeira dentro da instituição‖. O segundo foco é:
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...por meio do estabelecimento de uma ação compartilhada,
entendendo a instituição de Educação Infantil como um contexto
complementar de educação das crianças. A idéia de educação
complementar à da família está relacionada à origem social da
Educação Infantil, quando as famílias passaram a necessitar de um
espaço seguro e organizado para partilhar o cuidado e a educação de
seus filhos, diante dos longos períodos de afastamento de seus lares,
durante sua jornada de trabalho. (BRASIL, 1996).

Abrir o diálogo com os pais, discutindo as suas idéias e recomendações,
Receber os pais e fazer da escola um espaço aberto de diálogo e convivência. Fazer
com que as reuniões não sejam de queixas, mas sim de conteúdo e de alternativas,
incentivando uma maior participação de pais e responsáveis nas atividades da escola,
bem como um acompanhamento mais rigoroso da progressão educacional dos alunos.
Propiciar um ambiente de convivência, de aceitação e de diversidade.
Estimular a participação de alunos, professores e pais em debates,
definição e divulgação das normas de funcionamento da escola, além dos
mecanismos de sanção e punição.
Apoiar iniciativas de gestão democrática e participativa da escola, que
considere o interesse de todos os integrantes da comunidade escolar.
Despertar em alunos, professores, diretores e pais o sentimento de
pertencimento à escola e à comunidade do entorno da escola. Criar um serviço nas
Secretarias de Educação e nos jornais locais para ouvir e acompanhar as principais
denúncias e queixas de estudantes, professores e pais.
Principalmente

deixar

de

ver

a

família

como

desestruturada

e

desinteressada. A escola pode ensinar democracia em um contexto democrático e o
trabalho com os pais é essencial neste sentido.
Somente prestando contas de suas atividades e mudando as relações com
as famílias, aceitando a diversidade, é que a escola pode se integrar às comunidades
locais. É essa a escola do século XXI, onde se ensina com qualidade, onde se realiza
a socialização de suas crianças e adolescentes e, por fim, onde se cria um espaço
central da afirmação da cidadania.
O importante é que todos: professores pais e filhos dividam experiências,
entendam e trabalhem as questões envolvidas no seu dia-a-dia, evitando achar
culpados, mas buscando entender as diferenças de cada situação, já que tudo o que
se relaciona aos filhos tem a ver, de alguma maneira, com os pais e vice-versa, assim
como tudo que se relaciona aos alunos tem a ver, de alguma forma com a escola e
vice-versa.
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Desta forma, cabe aos pais e à escola a grande tarefa de transformar o
sujeito imaturo e inexperiente em cidadão maduro, participativo, atuante e consciente
de seus direitos e deveres.
Uma das funções da escola é civilizar o indivíduo, não sendo
condescendente com a agressividade exagerada uma atitude positiva é se aproximar
do estudante. Dessa forma, ele vai se sentir à vontade para expressar seus
sentimentos e pode até tentar explicar seus gestos impetuosos.
Uma das coisas a serem feitas é oferecer chances de a criança se retratar
e crie situações de estímulo: substituir o "Isso não se faz!" por "Você é um garoto
legal‖. Não vai mais querer bater no amigo. A comunicação entre a família e a escola é
imprescindível.
A escola deve atentar para essa problemática e estar preparada para lidar,
da melhor maneira possível, com ela. Por sua vez, os professores devem ser
informados sobre alunos que, devido a deficiências físicas, se encontrem
impossibilitados de exercer atividades programadas. Além da saúde física do aluno, há
que se considerar, também, a emocional.
Na concepção de Giacaglia e Penteado (1996),
...a função precípua da escola seja o ensino, ela tem assumido, cada
vez mais, a responsabilidade pela educação integral do aluno. Tal
objetivo não deixa de ser legítimo, pois o indivíduo que aprende é um
ser complexo que se desenvolve não só no aspecto intelectual como
também no afetivo-emocional, físico-motor, social, sexual, vocacional,
enfim, em todos os aspectos de sua personalidade.

Por esta razão e também porque as dificuldades ou problemas nessa área
poderão afetar o rendimento escolar do aluno. Não são raros, entre os alunos,
problemas físicos permanentes ou temporários como: deficiências, magreza excessiva
ou obesidade, problemas com emissão de voz, orelhas ou nariz muito grandes, entre
outros, costumam ser fontes de conflitos para os alunos, não só do ponto de vista
interno de suas frustrações ou complexos, mas também em relação aos colegas que
podem usar tais problemas para agredi-los ou fazê-los alvo de apelidos, chacotas e de
brincadeiras maldosas.
Dada a complexidade da problemática familiar, agravada pelas crises
sócio-econômicas que afetam a família, a freqüência de alunos com problemas
emocionais têm aumentado gradativamente. Muitos apresentam comportamentos
agressivos, de revolta ou apatia.
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Outros se mostram tímidos ou superprotegidos. É necessário que os
professores estejam dispostos e preparados para auxiliá-lo na aquisição da
independência.
A criança pequena, adquirindo e incorporando experiências, ainda não
aprendeu a se controlar, nem a racionalizar as situações adversas com que se depara.
Não se pode exigir dela o comportamento de um adulto. Por isso, podem ocorrer
reações em que se manifeste de forma mais contundente a agressividade. Enfim, a
agressividade faz parte da natureza humana, mas o seu desenvolvimento, sua
canalização ou controle depende do ambiente em que a criança cresce.

3 ESTRATÉGIA DA SAÚDE E FAMÍLIA E SUA RELAÇÃO COM A ESCOLA
O Programa Saúde da Família tem sua origem no ano de 1994, e teve
como objetivo preliminar melhorar o modelo de saúde do país de maneira geral,
buscando dar mais atenção as famílias necessitadas e um novo olhar sobre os
problemas da comunidade popular. Este programa lida diretamente com as famílias,
trazendo apoio psicológico, físico e mental, famílias estas que muitas vezes estão
despreparadas para o atendimento de seus filhos, que encontram na escola uma
forma de ―desabafar‖ todo este sofrimento.
Segundo o artigo ―O programa de saúde da família e a construção de um
novo modelo para atenção básica no Brasil‖
O primeiro requisito é que a unidade de saúde da família seja
acessível à população adscrita, eliminando-se barreiras financeiras,
geográficas, temporais e culturais, aspectos em geral contemplados
pelo PSF. Não há barreiras financeiras para o acesso ao SUS, que é
financiado por recursos fiscais de acesso universal, sem taxas de copagamento.

E ainda segundo o artigo :
A análise da introdução de novas práticas nos serviços de saúde está
relacionada à abrangência (integralidade) da atenção prestada, um
dos atributos da atenção primária em saúde (4), e ao direcionamento
da atuação da equipe de saúde da família para a família e a
comunidade. Voltar-se para a comunidade implica identificar suas
necessidades de saúde, reconhecer as fases do ciclo de vida e
diferenças de exposição aos fatores de risco entre os grupos
populacionais, o que permitiria poder responder com competência às
necessidades das famílias adscritas. No presente estudo, avaliou-se
a integralidade da atenção pela realização, na semana anterior à
pesquisa, de atividades preventivas e assistenciais selecionadas e
pelo envolvimento da equipe de saúde da família em atividades
extramuros e intersetoriais direcionadas às famílias e à comunidade,
relacionadas aos condicionantes do estado de saúde da população,
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como, por exemplo, busca de solução para problemas de coleta de
lixo, abastecimento insuficiente de água, ausência de esgotamento
sanitário e crianças fora da escola, por meio de contatos com os
setores responsáveis e mobilização das comunidades.

Na visão de Paulo Freire (2007), a escola é concebida como uma realidade
organizacional que é socialmente construída e onde cada sujeito dá sua contribuição,
através de uma participação efetiva.
O ideal é que família e escola tracem as mesmas metas, propiciando ao
aluno segurança na aprendizagem de forma que venha criar cidadãos críticos capazes
de enfrentar a complexidade de situações que surgem ao longo da vida.
Para Gokhale (1980),
...a família não é somente o berço da cultura e a base da sociedade
futura, mas é também o centro da vida social. A educação bemsucedida da criança na família é que vai servir de apoio à sua
criatividade e ao seu comportamento produtivo quando for adulto. A
família tem sido, é e será a influência mais poderosa para o
desenvolvimento da personalidade e do caráter das pessoas.

Assim, pode-se dizer que a criança precisa sentir que faz parte de uma
família.
Nos círculos sociais, à medida que os pais se vão interando dos problemas
da escola, das suas dificuldades – o comportamento é imprescindível a um trabalho
com - deve a escola começar a convidá-los a fazer visitas as suas dependências em
períodos de atividades. Mostrando a eles como é ―na vida‖ diária, tendo sempre em
vista a identificação dos pais com os problemas e dificuldades da escola.
Nesse sentido é que os Círculos de Pais e Professores não podem
quedar-se teóricos e acadêmicos. Por isso e que eles têm de, pelo
debate, levar os grupos dos pais a critica e à analise dos problemas
escolares, dando-lhes condições de mudança de antigos hábitos em
hábitos novos. Hábitos antigos de passividade em hábitos novos de
participação. Hábitos antigos de ―afilhado‖ constante a procura de
―bons padrinhos‖ que resolvam seus problemas todos, e às vezes
também de bons compadres diante de quem são afilhados, em
hábitos novos de ingerência e responsabilidade. Não se trata, na
verdade, de se chamar o homem inexperiente e abruptamente
entregar a direção dos negócios da escola, que esta tem sua direção.
Mesmo porque ingerência não é propriamente gerência. É inferência,
intervenção. No processo de ingerência o homem intervém, participa,
colabora. Participando, intervindo, colaborando o homem constrói
novas atitudes, mudam outras, elabora e reelabora experiências,
educa-se (FREIRE 2007 apud GADOTTI 1996, p.96).

Assim, a educação das crianças deve partir de casa, com os pais e
continuar na escola num processo contínuo onde todos devem envolver gerando na
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criança um sentimento de segurança, fazendo sentir-se amparado e valorizado como
ser humano.
As reações emocionais exercem uma influência essencial e absoluta
em todas as formas de nosso comportamento e em todos os
momentos do processo educativo. Se quisermos que os alunos
recordem melhor ou exercitem mais seu pensamento, devemos fazer
com que essas atividades sejam emocionalmente estimuladas. A
experiência e a pesquisa têm demonstrado que um fato impregnado
de emoção é recordado de forma mais sólida, firme e prolongada que
um feito indiferente. (VYGOTSKY, 2000, p.121)

Nessa perspectiva, é oportuno citar Paulo Freire (2007):
Escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios,
salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo,
feita de gente, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se
conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o
professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a
escola será cada vez melhor na medida em que cada um se
comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente
por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois
descobrir que não tem amizades de ninguém, nada de ser como o
tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola
não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de
amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar
nela. Ora, é lógico numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar,
crescer, fazer amigos, educar-se, e ser feliz.

O movimento ―Todos pela Educação‖ em parceria com a Fundação SM,
indicou numa pesquisa o crescimento da participação familiar na educação. Mostrou
que 80% dos pais entrevistados estão atentos para que os filhos não faltem às aulas
ou se atrasem, além de acompanhar sempre as suas notas. Mais de 50% dos
entrevistados impõe horários para que o filho estude. Foram ouvidos 1.350 pais em
regiões metropolitanas e no interior do país de todas as classes socioeconômicas.
A Universidade Federal do Paraná (UFPR) realizou uma pesquisa, com
500 crianças e adolescentes de escolas públicas e particulares de Curitiba indicou que
15% dos entrevistados são estressados ou deprimidos.
Foi detectado que a maioria deles possui pais negligentes, que não
impõem limites ou dão apoio aos filhos.
A coordenadora do Laboratório de Comportamento Humano do curso de
Psicologia da UFPR, Lídia Weber, conta que as crianças responderam a um
questionário sobre os pais e outro sobre estresse e depressão.
Segundo Carvalho (2008) no cruzamento das estatísticas, foi verificado o
alto percentual de jovens nesses estados. "Literaturas indicam que o índice de
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crianças depressivas e estressadas deveria ser de 2% a 3%", explica. A constatação
de que os pais dos entrevistados, em sua maioria, são negligentes também causou
surpresa. Dizem que os jovens com essas características têm pais autoritários, que
dão muitos limites e pouca atenção.
A pesquisa mostrou ―que 35% dos pais são negligentes, 35% são
participativos (que dão muito afeto e muitos limites), 15% são permissivos (muito afeto
e poucos limites) e 15% são autoritários.‖ (CARVALHO, 2008).
Segundo Carvalho (2008), o pai negligente como o pior entre os quatro
tipos. O melhor é o pai participativo. Não ter o acompanhamento causa muito estresse
para a criança porque ela não sabe como deve agir com o mundo, ficando muito
insegura.
Há a necessidade de direcionamento às crianças com uma formação
baseada em uma relação equilibrada entre a razão e a emoção, partindo do ponto de
que todos necessitam assumir uma postura de importância intransferível.
Portanto trabalhar a esfera afetiva da criança através das relações
existentes entre o sujeito e o meio e partindo deste intercâmbio ocorrerá a apropriação
das regras, limites e conseqüente desenvolvimento individual, com a busca de
resultados satisfatórios a todos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar o desenvolvimento infantil, pode-se considerar que a união da
família com a criança e a unidade básica de saúde tem uma importante missão. Haja
vista que estes segmentos sociais são responsáveis pela orientação e educação das
crianças, bem estar e garantia de saúde e sobrevivência adequada.
Contudo para que a criança se desenvolva de maneira plena, família e
instituição devem buscar uma aliança para entenderem os seus devidos papéis.
A estratégia da saúde e família sozinha não é responsável pela formação
da personalidade, mas tem papel complementar ao da família. Por mais que a
instituição propicie um clima familiar à criança, trazendo a família toda para o
programa de modo que todos sejam beneficiados, ainda assim, vai depender do
núcleo familiar para que o programa se efetive.
Se esta parceria for formada desde os primeiros passos da criança, todos
terão muito a lucrar.
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A criança que estiver bem vai melhorar e aquela que tiver problemas
receberá a ajuda tanto da instituição de educação infantil quanto dos pais para superálos.
As pesquisas realizadas não serão feitas somente na internet, mas
também foi necessário recorrer a outras fontes de pesquisas, como jornais, revistas,
livros, e textos. Através da pesquisa foi possível constatar que a participação do
programa e da família na aprendizagem é imprescindível, uma vez que, unidade de
saúde, família e a escola buscam a mesma coisa, que é transformar a criança
inexperiente em cidadão responsável e consciente de seus direitos e deveres, no
entanto, a família tem as suas particularidades que a diferenciam da escola e suas
necessidades que a aproximam dessa mesma instituição.
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RESUMO
O Programa Saúde da Família auxilia as famílias ao atendimento básico de saúde,
prestando acompanhamento prioritário as gestantes. E no caso das gestantes uma
preocupação bem presente é o fato da saúde bucal ser deixada de lado pelas futuras
mamães. O presente artigo tem como tema principal o ―Pré-Natal Odontológico na
Estratégia da Família‖, verificando através de pesquisa as consequências das doenças
orais na gestação, inclusive no parto prematuro. Obviamente a assistência
odontológica nos cuidados pré-natal se faz imprescindível em relação ao aspecto
preventivo, visando promover a saúde da gestante. Novas formas de abordagem a
gestante devem ser inseridas para que as gestantes se convençam da importância de
cuidados pré-natal relacionados a saúde oral e que a presença de profissionais de
saúde bucal no acompanhamento paralelo no período pré-natal é indispensável. O
intercâmbio de informações entre odontologia e a medicina é essencial para que
possa ser estabelecida uma conduta clínica adequada. Nesse contexto a ação
conjunta de ambos os profissionais, cirurgiões-dentistas, médicos, enfermeiros e
equipe de saúde bucal de modo geral, baseados em fundamentos científicos na
realização de procedimentos conjuntos, com certeza merecerá maior confiança e
credibilidade, obtendo a visão holística do ser humano.
Palavras-chave: Odontológico. Gestante. Bucal.
1 INTRODUÇÃO

O Programa Saúde da Família foi iniciado oficialmente no Brasil em 1994,
após a avaliação dos resultados do programa de agentes comunitários de saúde
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(PACS), iniciado em 1991. O PSF surgiu com uma proposta de reorganização da
prática de atenção a saúde em novas bases, substituindo o modelo tradicional e
levando a saúde para mais perto das famílias. A estratégia da PSF compreende ações
de prevenção, promoção e recuperação da saúde e bem estar da população, de forma
integral e continua. (BRASIL, 2001)
Justifica-se a preocupação com a saúde bucal de pacientes gestantes que
participam do programa saúde da família, devido ao fato de ainda ser desconhecido a
importância de um bom cuidado bucal, transformando-se em vítimas em potencial de
infecções as mais variadas possíveis.
Segundo Cunha (2002), a prevenção em odontologia deve ser iniciada já
durante a gravidez. As futuras mães devem evitar o fumo, o álcool, o excesso de
açúcar, etc. na medida do possível ter uma alimentação saudável a base de vitaminas,
proteínas e sais minerais, além de uma rigorosa higiene oral, pois nessa faze, devido
ao exagerado aumento de hormônios, a gengiva está muito mais sujeita a
inflamações.
Como uma das partes do corpo humano mais vulneráveis ao ataque
bacteriano e virótico é a boca, configura-se como oportuna uma pesquisa que venha a
examinar alternativas de combater e minimizar o sofrimento e os transtornos que as
mencionadas infecções bucais podem acarretar às gestantes. (DILLY, JESUS, 1995).
O artigo foi desenvolvido tendo como questionamento:
Como o pré-natal odontológico pode auxiliar as gestantes no programa
Saúde da Família?
Utilizando para isso o objetivo geral de verificar como o pré-natal em
gestantes se torna indispensável para a prevenção de doenças, conscientizando sobre
a importância de aderir a um programa de saúde bucal. E como objetivos específicos
analisar os efeitos das doenças orais no período de gestação com relação a saúde da
mãe e do filho; e relacionar o pré-natal odontológico com a Estratégia da Saúde e da
Família.
Quanto ao método de pesquisa está o monográfico, ou seja, a pesquisa se
baseia em um grupo especifico de profissionais, como neste caso tanto os
profissionais da saúde como em específico as gestantes. Pesquisa com o método
qualitativo A coleta de dados foi através de pesquisas bibliográficas em referências da
área.
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2 RELAÇÃO DO PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO COM A ESTRATÉGIA DA SAÚDE
E DA FAMÍLIA

Segundo Pinheiro (et. al. 2008) os princípios do Programa Saúde da
Família (PSF) seguem as diretrizes no SUS, destacando-se a integridade,
intersetorialidade, universalidade, descentralização, participação da comunidade, entre
outros. Em dezembro de 2000, o Ministério da Saúde, pela Portaria nº111 consolidou
a inclusão das equipes de saúde bucal no programa da saúde da família,
estabelecendo incentivo financeiro para a reorganização da atenção à saúde bucal
nos municípios por meio desse programa.
A partir de 2001, vários municípios começaram a se reorganizar para a
implantação das equipes de saúde bucal, por meio de estratégias para incorporação
das ações dessa área no PSF, segundo o que se recomenda a portaria nº 267 do
ministério da saúde que estabelece as normas e diretrizes da saúde bucal. Segundo
tais diretrizes do Ministério da Saúde (2008), todos os profissionais da equipe devem
estabelecer uma rotina diária que inclua a atenção as gestantes na sua área de
abrangência.
Conforme Mara Munkeviz e Maria Pelocioni, (2010) em seu artigo sobre
Saúde Bucal:
De acordo com o Ministério da Saúde o objetivo geral dessa inserção
no PSF foi ampliar o acesso da população às ações de saúde bucal,
incluindo-as no conjunto de atividades desenvolvidas pelo PSF,
respeitando seus princípios organizativos e operacionais, estimulando
dessa forma a reorganização da saúde bucal na atenção básica.

E ainda segundo o artigo:
Segundo o IBGE, até o ano de 2003, quase 28 milhões de brasileiros
nunca haviam ido ao dentista e durante muito tempo os serviços
públicos no Brasil e as entidades com eles conveniadas tiveram o
predomínio do paradigma cirúrgico-restaurador, pelo qual nas
crianças era dada ênfase ao tratamento restaurador e nos adultos a
situação era usualmente pior, pois, em um expressivo número de
serviços, as extrações em massa se constituíam na única forma de
tratamento disponível. [...] O PSF veio trazer uma nova forma de
atuação que tem como norma focar a família como seu principal eixo
de trabalho consolidando um novo modelo de atendimento em saúde
bucal que vai romper com os modelos de assistência vigentes, que
até aqui se caracterizaram ora como curativos-mutiladores, ora como
promotores de saúde, mas apenas para a população infantil escolar.

Pensando sobre a saúde bucal no programa saúde da família:
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Portanto, incluir saúde bucal no PSF não significa exclusivamente
colocar um cirurgião-dentista na equipe mínima, constituída pelo
médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agente comunitário de
saúde. A equipe de saúde bucal deve ter a responsabilidade de criar
e manter o vínculo entre comunidade e profissionais. Esse vínculo, a
ser estabelecido pelo acompanhamento, que avança na linha
longitudinal das famílias, é um dos grandes diferenciais do PSF, pois
permite a dimensão decisiva desta estratégia que é o cuidado. Cuidar
é mais que vigiar, portanto é, também, ampliar o conceito de
vigilância à saúde bucal, que, para tanto, deve estar embasado em
três pilares: território, problemas de saúde e a intersetorialidade.
(MENDES, 1999, apud CARVALHO, 2004).

A sociedade contemporânea empresta grande valor a aparência física das
pessoas, especialmente no que se refere a aspectos como compleição física, roupa e
cabelos. Gurkewicz (2003) considera que Vinicius de Moraes ao pronunciar sua frase
―desculpem-me as feias, mas beleza é fundamental‖, possivelmente não podíamos
imaginar que anos mais tarde o apelo estético chegaria tão longe e em áreas que nem
imaginava antes. Prova disso é a marcante preocupação estética em saúde bucal.
Gurkewicz (2003, p. 21) assinala o aumento da procura pela dentística
restauradora:
No Brasil a necessidade é tanta que o dentista brasileiro precisa
preocupar-se muito mais com essa área do que os profissionais
europeus, por exemplo, que visam muito mais a funcionalidade
dental. Para se ter uma ideia desse mercado crescente, basta
analisar o aumento de profissionais pós-graduado em dentística
restauradora, especialidade ligada à estética bucal. Segundo dados
do Conselho Federal de Odontologia (CFO), no Paraná, em 1993
havia apenas 37 especialidades na área; hoje são 204. Já em todo
país, nos últimos dez anos, esse número saltou de 740 para 2820
especialistas.

Diz um adágio popular que a primeira impressão é a que fica. E os dentes
e o sorriso do indivíduo com certeza nunca passaram despercebidos. Certamente, um
dos principais motivos a transmitir insegurança às pessoas com relação ao próprio
corpo é o mau estado dentário. (POOTER, 2004, p.24)
Gurkewicz (2003, p.24) relata que ―ter vergonha de sorrir, esconder a boca
com as mãos, abaixar o rosto na hora da fala, são algumas demonstrações de
pessoas que possuem algum problema na dentição. Uma pessoa que tem vergonha
de sorrir pode vir a ter problemas emocionais e psicológicos‖. Acrescenta ainda que
―cada vez mais os meios de comunicação de massa ressaltam a importância de ter um
sorriso com dentes brancos. Além do mais, um sorriso agradável e cativante, transmite
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afeto, bem estar e confiança. O Brasil é um dos países mais exigentes quanto ao
visual do rosto e do corpo das pessoas‖.
Infelizmente a importância de um belo sorriso não se resume apenas a
uma questão de estética. A boa conservação dos dentes e do estado de higidez da
cavidade oral é fator fundamental para evitar o aparecimento de doenças bucais,
algumas das quais extremamente perigosas para a saúde humana. (PAIVA et. Al.
2004). Salienta ainda que muitas doenças graves podem advir de problemas
dentários.
A população vem tomando cada vez mais conhecimento sobre a
importância dos cuidados com a boca. Vale ressaltar que as caries, inflamações e
infecções na gengiva são doenças bucais e pode influenciar vários órgãos, inclusive o
coração, diz Ivan Valle ortodontista do Oralface Institute. O especialista alerta que
algumas doenças cardíacas graves como a endocardite bacteriana, podem ser
provocadas por uma contaminação dos tecidos com bactérias provenientes de
infecções na boca.
Pesquisas recentes indicam que infecções virais ou bacterianas também
podem causar aterosclerose e acidentes vasculares, reforçando ainda a necessidade
de aumentar os cuidados com a higiene bucal. Apesar de muitos pacientes, a despeito
da moléstia que os levou a um hospital, poderem realizar por conta própria a assepsia
bucal, alguns precisam receber de outrem os cuidados bucais necessários.
Segundo o Ministério da Saúde,
O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de Indicadores da Atenção
Básica, redefiniu em 2006 para a área de saúde bucal dois
indicadores principais (Cobertura de primeira consulta odontológica
programática e cobertura da ação coletiva de escovação dental
supervisionada) e dois indicadores complementares (Média de
procedimentos odontológicos básicos individuais e Proporção de
procedimentos odontológicos especializados em relação às ações
odontológicas individuais). Estes indicadores constituem instrumento
nacional de monitoramento e avaliação das ações e serviços de
saúde bucal referentes à atenção básica. (BRASIL, 2008).

E ainda este caderno do ministério,
Historicamente, as práticas da Saúde Bucal no Setor Saúde indicam
que ela foi desenvolvida a distância, sendo feita praticamente entre
quatro paredes, restrita à prática do cirurgião dentista com seu
equipamento odontológico. Atualmente, a incorporação das ações de
Saúde Bucal pelas Equipes da Família visa transpor esse modelo de
organização e prática anterior, sendo altamente desafiador e difícil,
na medida em que procura integrar a prática dos profissionais da
equipe. Deve haver muito empenho de todos os profissionais para a
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construção desse novo modo de operar as ações de saúde, que deve
repercutir num movimento contínuo de reflexão sobre as práticas de
saúde, numa aproximação entre os diferentes profissionais da equipe
e também dessa equipe com a comunidade. A aproximação com o
usuário traz a chance de se construir com ele, a autonomia possível
para o enfrentamento dos seus problemas. Enfim, estabelece-se um
novo processo pedagógico, com potencial para que todos possam, ao
mesmo tempo, ensinar e aprender. (BRASIL, 2008)

3 ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS NO ORGANISMO DA GESTANTE

A gestação constitui um processo biológico natural na vida de uma mulher
saudável. Durante o transcorrer deste processo, entretanto, diversas alterações
fisiológicas ocorrem no organismo da gestante, ocasionadas, segundo Martins (2004)
e Paiva (et. al. 2004), pela elevação dos níveis de estrogênio e progesterona,
hormônios responsáveis pela manutenção e desenvolvimento do estado gestacional.
A gestação pode ser definida como uma sequência de eventos que se
sucedem após o óvulo ser fecundado nas tubas uterinas, resultando no conseqüente
desenvolvimento do feto até chegar ao parto. (GUYTON, 1977).
Embora a gravidez possa ser considerada um processo biológico natural,
compatível com um estado fisiológico normal, os altos níveis de estrogênio e
progesterona atuantes no corpo feminino durante o período gestacional acabam
acarretando uma série de alterações bucais, sendo as mais notáveis o aumento da
vascularização e permeabilidade vascular dos tecidos gengivais. Isto ocorre, em geral,
devido a um reflexo intenso dos tecidos moles do periodonto face aos fatores irritantes
(por exemplo, a placa bacteriana) que agem no local. (MARTINS, 2004; PAIVA et. al.,
2004).
Mesmo quando pré-existe um quadro inflamatório (avançado ou não), as
alterações dos níveis hormonais durante a gravidez levam a um aumento da
mobilidade dentária, do fluido gengival e da profundidade do sulco gengival, efeitos
estes que se reduzem sensivelmente após o parto. (SARTÓRIO, MACHADO, 2001).
Em geral, a resposta intensa aos agentes irritantes locais na região bucal
da mulher, principalmente frente a uma gengivite pré-existente, costuma acometer a
paciente já no primeiro trimestre de gestação, em virtude do aumento dos níveis de
estrógeno e progesterona (MARTINS, 2004). O trimestre seguinte é caracterizado por
um nível ainda maior de tais hormônios, podendo a inflamação das gengivas atingir
seu ápice, mas esta condição patológica pode ser evitada ou pelo menos minimizada
com o adequado e pronto controle da placa bacteriana, na opinião de Oliveira (1990) e
Medeiros (et. al. 2002).
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Quanto à gengivite durante o período de gravidez, esta apresenta
características inflamatórias marcantes, com um acentuado edema, uma maior
tendência à ocorrência de sangramentos, intensos eritemas e mesmo certa tendência
hiperplástica. (SARTORIO; MACHADO, 2001). Existe ainda, uma tendência a um
espessamento e sensível descamação da mucosa bucal. (OLIVEIRA, 1990).
Em suma, é comum a ocorrência em gestantes, de doenças
periodontais. Estas são definidas como um termo genérico
empregado para referir-se a condições inflamatórias crônicas de
origem bacteriana iniciadas em geral por inflamação gengival,
podendo ocorrer ou não a extensão desta aos tecidos de suporte dos
dentes, quando então surge a periodontite. (SOCRANSKY, 1984).

A paciente grávida apresenta problemas especiais de tratamento para o
dentista, ressaltando que o profissional não só é responsável pelo atendimento eficaz
e seguro à gestante, mas também deve preocupar-se com a segurança do feto.
(SONIS, 1985)
O primeiro, e talvez o mais importante passo nos cuidados odontológicos
com as gestantes é a conscientização destas, conforme Moura (et. al. 2001, p.10), que
consideram imprescindível
[...] sensibilizar gestantes para a importância que o pré-natal
odontológico e o pré-natal assumem no desenvolvimento da saúde da
criança, levando essas gestantes a entender que o processo de
mitificação e as crendices que cercam o tratamento odontológico no
período da gravidez não são significantes. Esse programa (Programa
Preventivo para Gestantes e Bebês da Universidade Federal de
Piauí) visa também motiva-las em seu papel de sujeito responsável
pela saúde bucal de seus filhos, à medida que introduzem o habito da
higienização da boca do bebê e evitam a instalação de hábitos bucais
deletérios.

As alterações que ocorrem no organismo da gestante e que podem levar
ao surgimento de doenças bucais são, segundo Souza et. al. (2004, p.55), as
seguintes:
a) Aumento da acidez bucal: existem relatos de alterações do pH da saliva
(tornando-a mais ácida) como sendo um dos fatores que predispõem e
podem levar ao surgimento de cárie dentária nas gestantes. Essa
hiperacidez pode ser controlada com a escovação após as refeições,
períodos estes que existe um maior desequilíbrio no pH salivar, tendendo a
acidez;

342

b) Alterações hormonais e aumento da vascularização gengival: a gengiva
também passa por alterações durante a gestação, onde pode existir uma
resposta exagerada dos tecidos moles gengivais aos fatores locais, que se
deve ao aumento da vascularização da gengiva durante a gravidez. Além
disso, pode ocorrer aumento da motilidade dentária que pode estar
associada a alterações dos hormônios, estrógeno e a progesterona.
Tumores gravídicos, que aparecem geralmente entre as papilas gengivais
também podem aparecer, como uma resposta mais intensa, produzindo
uma zona localizada de proliferação de vasos sanguíneos e reação
inflamatória mais intensa;
c) Náuseas, vômitos, aumento da produção de saliva ou sialorréia: existem
hipóteses de hipersecreção das glândulas salivares no início da gravidez,
que cessa por volta do terceiro mês e coincide com o desaparecimento da
emese gravídica, ou seja, dos enjoos, regurgitações e ânsias de vômito,
frequentes na gestação. (SOUZA, et. al., 2004);
d) Mudanças nos hábitos alimentares: principalmente no terceiro trimestre,
a gestante apresenta uma diminuição da capacidade fisiológica do
estômago e pode ingerir menos quantidade de alimentos, porém com mais
frequência. Assim, associada à falta de cuidados com sua higiene bucal,
pode haver um aumento no risco de cárie dentária devido à tendência que
há de se fazer pequenas e numerosas refeições;
e) Diminuição dos cuidados com a higiene bucal: pesquisas demonstram
que ocorrem alterações nos hábitos de higiene bucal durante a gestação,
existindo ainda o enjoo ao creme dental que compromete a escovação.
Embora ocorram alterações na frequência da alimentação, estas não
refletem na escovação, ou seja, aumenta-se o número de refeições, o que
é acompanhado pelo número de escovações. Além disso, depois do
nascimento do bebê existe a tendência da mãe em esquecer-se de si
mesmo, que pode prejudicar os devidos cuidados com a sua saúde bucal,
não vista neste momento como prioridade. (SOUZA, et. al., 2004).

Como visto, boa parte dos efeitos negativos das alterações do organismo
da gestante sobre sua condição bucal pode ser contornada com o aumento e/ou
manutenção dos cuidados com a higiene bucal. O papel da motivação da paciente
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(gestante ou não) é fator fundamental para que quaisquer terapias bucais e prevenção
de doenças periodontais sejam bem sucedidas. (MICHELI, et. al., 1986)
Micheli et. al. (1986, p.51) referem que:
Em odontologia, a motivação do paciente é uma tarefa difícil, porém
fundamental para o sucesso de qualquer tratamento. Nesse sentido,
o primeiro passo a ser dado é esclarecer e informar o paciente sobre
o que está fazendo num determinado momento, pois somente através
do esclarecimento e da devida compreensão do assunto é que ele
poderá ser motivado. As cáries e a doença periodontal são comuns
nos consultórios dentários e devem ser prevenidas mediante hábitos
corretos de controle da placa bacteriana. Para que o paciente faça
esse controle, ele necessitará, em primeiro lugar, entender o porquê
da prevenção, bem como o da necessidade do controle da placa,
para poder, em seguida, realizar corretamente os ensinamentos
dados. Há pacientes que nunca tiveram nenhum problema
periodontal evidente e que não são muito suscetíveis a cáries; a
motivação para eles torna-se dificultada, pois os mesmos têm certa
dificuldade em acreditar que a situação existe e deve ser prevenida.
[...] Algumas dificuldades surgem quando se tenta motivar alguém
para o controle da placa bacteriana. E o cirurgião-dentista deve estar
preparado para elas. A ausência de dor é um fator que atua muito
negativamente. Na doença periodontal crônica não há esse sintoma e
o paciente reluta em acreditar que é possuidor de um problema ou
doença que não tem sintomatologia.

Como visto, a motivação da gestante para submeter-se ao tratamento
dentário é importantíssima para o sucesso deste. Entretanto, mesmo assim, há que se
levar em consideração que algumas limitações precisam ser contornadas para que o
tratamento dentário possa ser ministrado à gestante. Limitações essas, referentes à
posição da gestante na cadeira do dentista, aos medicamentos utilizados e ao uso de
radiação. (SOUZA, et. al., 2004, p.56).
4 DOENÇAS ORAIS NO PERÍODO DE GESTAÇÃO

Segundo o Ministério (BRASIL, 2008),

A gestação é um acontecimento fisiológico, com alterações orgânicas
naturais, mas que impõe aos profissionais da saúde a necessidade
de conhecimentos para uma abordagem diferenciada. O estado da
saúde bucal apresentado durante a gestação tem relação com a
saúde geral da gestante e pode influenciar na saúde geral e bucal do
bebê.

E ainda,
Gravidez por si só não determina quadro de doença periodontal.
Alterações na composição da placa subgengival, resposta imune da
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gestante e a concentração de hormônios sexuais são fatores que
influenciam a resposta do periodonto. A gravidez acentua a resposta
gengival, modificando o quadro clínico em usuárias que já
apresentam falta de controle de placa. (BRASIL, 2008).

Mello (2003), aponta as principais doenças orais que vais afetam a
gestante:
a) Gengivite gravídica;
b) Cárie;
c) Halitose;
d) Doenças periodontais.

Steinberg (2001, p.9) comenta que a gengivite é a mais frequente
manifestação bucal associada à gravidez. ―Em geral, as modificações gengivais estão
associadas a uma higiene oral deficiente e à presença de irritantes locais,
principalmente a flora bacteriana da placa.‖
Em relação às cáries, Fourniol Filho (1981), baseado em levantamento
clínico-odontológico num hospital de São Paulo, verificou que o aumento do número
de cáries em gestantes pode ser atribuído ao seguinte:
a) Deficiência ou ausência de higienização bucal durante a gestação;
b) Deficiência ou ausência de higienização bucal durante a lactação;
c) Recidivas ou quedas de restaurações por motivos técnicos.

A cárie dentária pode ser definida como uma sucessão de mudanças que
ocorrem nos dentes, que, com o decorrer do tempo, podem resultar na perda de
minerais da superfície dentária. Esta perda pode se apresentar de várias formas,
desde pequenas manchas até grandes cavidades. No entanto, a cárie tem sido
referida, tanto pelos profissionais da Odontologia quanto pelas pessoas em geral,
como uma cavidade que aparece no dente: o chamado buraco do dente. Entretanto, a
cavidade cariosa representa um sinal ou sintoma da doença e, como tal, um reflexo
tardio da própria doença. (GAIO, 2002)
Como visto anteriormente, segundo Vieira (et. al., 1999), o surgimento da
cárie em gestantes está associado, principalmente, a uma higienização bucal
deficiente.
Referente a gestante
Todo serviço de saúde deve estabelecer, como rotina, a busca ativa
das gestantes de sua área de abrangência, incluindo-as no grupo
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operativo e no pré-natal. Os profissionais de saúde bucal devem
trabalhar de forma integrada com os demais profissionais da equipe
de saúde e, no que diz respeito à gestante, trabalhar em constante
interação com os profissionais responsáveis pelo seu atendimento. A
técnica de adequação do meio bucal e o controle de placa são boas
condutas odontológicas preventivas e podem ser indicadas,
garantindo conforto à gestante, e a continuidade do tratamento após
a gravidez. (BRASIL, 2008).

A halitose configura-se, em geral, como um sinal de alerta da possível
presença de doença periodontal, como uma gengivite ou inflamação da garganta. O
mau hálito pode ter outras origens que não problemas dentários. É o caso da
esofagite, estomatite e faringite
A importância das doenças periodontais no período da gestação é o fato
delas poderem conduzir a doenças sistêmicas graves, como insuficiências cardíacas e
aterosclerose. (VIEIRA et. al., 1999; DE LORENZO, 2004).
5 IMPORTÂNCIA DO AUTOEXAME BUCAL

Uma pergunta que se impõe após examinar as contribuições de tantos
autores renomados acerca da possibilidade de se prevenir e evitar boa parte das
cáries e das doenças periodontais através da higiene bucal diária e da visita regular ao
dentista é: porque razão esta prevenção não é feita de maneira adequada e regular no
Brasil?
Micheli, (et. al. 1986, p.47) consideram a resposta para esta resposta para
esta questão muito complexa, uma vez que:
[...] é sabido que tantos as cáries como a doença periodontal crônica
podem levar à perda dos elementos dentários, sendo esse o mal
maior das duas doenças. Entretanto, é notório observar que esse
problema, a perda dos dentes, não é considerado prioritário em nosso
país. Existem inúmeras outras doenças, ainda por serem resolvidas,
e consideradas de maior importância, pois se relacionam não apenas
à saúde dos dentes, mas, sim, à vida humana, como é o caso da alta
incidência de mortalidade infantil, a prevenção de diversos tipos de
câncer, as doenças infecciosas de uma maneira geral, e outras. Em
países mais desenvolvidos, onde as doenças que envolvem a vida
humana já estão controladas, pode-se pensar na prevenção e
manutenção dos elementos dentários, que, de uma outra forma,
estão estreitamente associados à saúde geral do indivíduo.

Micheli et. al. (1986, p.46) acrescentam, ainda, que ―já que essa prevenção
não é realizada a um nível que abranja toda a população, os profissionais dentistas
têm obrigação de, pelo menos, executar essa prevenção a nível de consultório‖.

346

A própria higienização bucal é um elemento que deve ser ensinado
corretamente às pessoas em geral, para que ocorra a diminuição do número de
tratamentos dentários mais complexos nos consultórios. (GAIO, 2002, p.7)
Reforça ainda Gaio (2002, p.7) que
O controle mecânico da placa como meio de tratamento e controle de
cárie e doença periodontal realizado pelo paciente não deve ter como
objetivo a eliminação total da placa, já que esta meta é quase
impossível de ser atingida, mas sim a obtenção de níveis de limpeza
capazes de prevenir o início e /ou desenvolvimento de doenças
bucais.

Entretanto, mesmo quem realiza uma boa higiene bucal deve estar
preparado para efetuar, também, o autoexame da boca, uma técnica simples que a
própria pessoa realiza com vistas a identificar lesões precursoras do câncer de boca,
uma doença que pode ser curada se receber tratamento ainda no início de seu
desenvolvimento.
Em caso de encontrar qualquer anormalidade na boca, a pessoa deve
procurar imediatamente um dentista ou médico, representantes do programa Saúde da
Família, para assim, conseguir um atendimento prioritário, pois os profissionais da
estratégia são capacitados para diagnosticas estes sinais iniciais.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na análise dos dados obtidos na fundamentação teórica foi
possível elaborar determinadas conclusões acerca do tema abordado, as quais são
apresentadas na sequência.
A gestante costuma passar por uma série de alterações em seu organismo
que podem levar ao desenvolvimento de doenças orais. O aumento da acidez bucal,
por exemplo, é um dos fatores que predispõe e contribuem para o surgimento de
cáries. A vascularização gengival aumenta durante a gravidez, assim como a
incidência de náuseas, vômitos e produção de saliva. É comum a diminuição na
capacidade fisiológica estômago da gestante, que passa a ingerir menor quantidade
de alimentos, aumentando o número de refeições. O aumento de refeições não é
seguido de um aumento no número de escovações, sendo comum a gestante diminuir
os cuidados com a própria higiene bucal, entre outras razoes por uma maior
sensibilidade ao uso de dentifrício, a qual causa enjoo e desestimula a escovação
constante.
Somente quando os profissionais da saúde estiverem conscientizados de
que é tarefa sua alertar as gestantes e familiares destes para a importância do cuidado
com as doenças orais é que será possível pensar no trabalho diretamente com as
gestantes sobre o pré-natal odontológico. Conclui-se que, conscientizando-se os
referidos profissionais da saúde, aumentam muito as probabilidades das gestantes
serem informadas e conscientizadas sobre a importância dos cuidados com a saúde
oral.
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É significativo o número de gestantes que desconhece o fato das doenças
orais ocorrerem frequentemente na gestação e que estas podem contribuir para
consequências prejudiciais à sua própria saúde e à do bebê em gestação, e que é
preciso encontrar formas de reverter este quadro, seja através da conscientização dos
profissionais da estratégia saúde da família da necessidade de esclarecerem melhor
as gestantes sobre o assunto, seja educando as próprias gestantes através de
programas de educação de saúde oral mais efetivos, incluídas aí, visitas periódicas ao
profissional dentista, tanto antes, como durante e após a gestação.
Também é possível concluir que muitas gestantes não têm ideia dos males
que a instalação de doenças orais pode acarretar para a saúde dos bebês em
formação, inclusive o fato de tais doenças induzirem o trabalho de parto fazendo o
bebê nascer prematuro e submetendo-o às consequências negativas para seu
desenvolvimento um parto prematuro representa.
Conclui-se por fim, que a melhor estratégia para evitar problemas com a
saúde oral em gestante e do feto seria começar a conscientização da mulher antes
ainda desta engravidar, tendo como responsável os profissionais que acompanham as
famílias através da estratégia saúde da família.
REFERENCIAS
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Saúde Bucal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.
CARVALHO, Danusa Queiroz de. A dinâmica da equipe de saúde bucal no programa
saúde da família. Boletim da Saúde, Porto Alegre. Volume 18, Número 1 - Jan./Jun.
2004
CUNHA, D. A. da. O papel do educador na área de odontologia. Revista da
Associação Brasileira de Odontologia. Vol. 10 n4 ago/set 2002.
DE LORENZO, J. L. A endocardite infecciosa e outras consequências sistêmicas de
doenças infecciosas bucais. Revista da Associação Brasileira de Odontologia. Vol. 12,
n. 3 jun/jul, 2004.
DILLY, C. M. L. JESUS, M. C. P. de. Processo educativo em enfermagem: das
concepções pedagógicas à prática profissional. São Paulo. ROBE editorial, 1995.
FOURNIOL FILHO, A. Pacientes especiais e odontologia. São Paulo: Editora Santos,
Ltda., 1998.
GAIO, D. C. Educação continuada para atendentes de consultório dentário da
Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba. Módulos 1, 2 e 3. Programa Cárie Zero.
Prefeitura Municipal de Curitiba, 2002. Secretaria da saúde.
GURKEWICZ, E. O fim do sorriso amarelo. Revista Corpore, ano 2, n6,
ago/set/out/2003.
GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 5. ed. Rio de Janeiro. Interamericana,
1977.

348

MELLO, G. et. al. Higiene bucal. São Paulo. Ática, 1986 Série Princípios.
MUNKEVIZ, Mara Silvia Galletti. PELICIONI, Maria Cecilia Focesi. Saúde bucal na
estratégia saúde da família no Município de São Paulo: perspectiva do usuário. Rev
Bras Crescimento Desenvolvimento Hum. 2010, 20(3) 791-801
PAIVA, H. et.al. Descuido com higiene bucal pode causar doenças no coração.
Revista do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, ano 10 n47, jun/jul 2004.
SONIS, S. T. Medicina oral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1985.
SOUZA, L. M. V. et. al. Protocolo integrado de atenção á saúde bucal. Centro de
Informações em Saúde /Secretaria da Saúde de Curitiba, 2004.
STEINBERG, B. J. Saúde bucal das mulheres. In. Compendium de Educação
Continuada em Odontologia. Vol 22, n1, 2001. Edição especial.
VIEIRA, A. R. et. al. Principais dúvidas das gestantes em relação a odontologia. Jornal
Brasileiro de Odontopediatria e odontologia do bebê, vol.2, n5, 1999.

349

O PAPEL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO SUS
Miriam Nesi Ida1
Nelson Pereira Castanheira2
Guilherme Ditzel Patriota3
Mário dos Santos Lima4
Osmir Tadeu de Aguiar5
Renato Celso Cardozo Vaz6
RESUMO
A visão do SUS visa aumentar junto à população, a melhoria e preservação da saúde
e suas ações incluem a Odontologia. O objetivo central deste texto, considera a
presença do Odontólogo na equipe do Programa Saúde da Família - PSF, - essencial
pois o ser humano é visto de maneira integral e o seu corpo deve ser atendido visando
essa melhoria. Neste sentido a contribuição do Odontólogo é importante, pois a boca é
porta de entrada de muitas doenças que atingem sistemas e órgãos do corpo humano.
Cabe à equipe multidisciplinar que atende ao PSF a atuação preventiva e também
curativa, junto à população e nesse atendimento se inclui o Odontólogo. Documentos
bibliográficos referem alguns dos principais problemas que atingem a saúde da
população, e que podem ser reduzidos pelo tratamento odontológico, Na prática, a
participação do Odontólogo ainda é reduzida, porém comprova-se que suas ações
contribuem visivelmente para melhoria da qualidade da saúde da população, uma vez
que saúde é o direito da população e tarefa da ação educativa e curativa em saúde
pública, onde se inserem os profissionais da área de Odontologia no Programa Saúde
da Família.
Palavras-chave: Odontólogo. PSF. Saúde. Doença.

1 INTRODUÇÃO
A saúde, um bem incontestável e patrimônio do ser humano, deve ser
conquistado em suas lutas cotidianas, individuais e coletivas, através da mobilização e
conscientização da comunidade somando esforços em prol do bem comum,
integrando percepção, conhecimento e tecnologia, considerando que o ser humano
necessita ser contemplado em seu todo, físico, mental e social, e direcionando todo
potencial para melhor qualidade de vida.
A abordagem do texto se direciona para responder o seguinte problema:
qual é a importância do Odontólogo na atuação do SUS, junto aos profissionais que
Aluna de pós-graduação da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
3
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
4
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
5
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
6
Docente dos cursos da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná – Faesp.
1
2

350

trabalham no Programa de Atendimento à Saúde da Família e quais as principais
medidas que são recomendadas por ele para a melhoria e preservação da saúde dos
pacientes?
Tem-se como hipótese fundamental o fato que a

saúde é um bem

essencial para cada ser humano e este bem precisa ser preservado e que a
contribuição do Odontólogo é de suma importância considerando que muitas das
doenças do corpo humano tem na boca a sua possível e primeira área de entrada e
instalação.
O objetivo geral envolve a realização de uma pesquisa bibliográfica que
forneça um conhecimento mais aprofundado e uma visão mais ampla acerca do tema,
a fim de identificar qual sejam as principais atuações do Odontólogo junto às famílias
atendidas pelo PSF e como objetivos específicos, descrever as principais orientações
a serem transmitidas, para que se conquiste melhorias na saúde da população, como
um todo.
A pesquisa de documentos e bibliografias publicadas foi escolhida como
procedimento metodológico, pois traz à tona os principais problemas e dificuldades da
saúde da população, os quais podem ser reduzidos pela intervenção do tratamento
odontológico, descritas na literatura científica que trata do tema.
O estudo justifica-se em virtude da grande preocupação na atualidade de
se agir por meio de medidas preventivas quanto ao binômio saúde-doença, assumidas
por meio de ações multidisciplinares realizadas por equipes que atuam em Programas
de Atendimento à Saúde da Família, onde as ações e procedimentos odontológicos
ainda são reduzidos, porém suas ações são evidentes e indispensáveis, uma vez que
contribui decisivamente para a melhoria da qualidade da saúde da população,
ofertando melhor qualidade de vida para aqueles que são atendidos.
2 A SAÚDE DA FAMÍLIA

A atenção primária à saúde, inserida na concepção do Programa de Saúde
da Família, segundo MacDonald (1993), é considerado o primeiro nível de contato dos
indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde. São
movimentos e cuidados de saúde que estão o mais próximos quanto possível dos
locais onde as pessoas vivem, trabalham e constitui o primeiro elemento de um valioso
processo contínuo de cuidados de saúde.
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Mesmo porque, a história da programação em saúde confunde-se com a
organização da prática médica pública no Estado moderno e seu exercício envolve
inúmeros profissionais e especialidades.

2.1 DIRETRIZES HISTÓRICAS

O debate sobre os modelos de atenção à saúde no Brasil ganhou
amplitude com o desenvolvimento do processo de democratização nacional, quando
se conquistou na Carta Constitucional de 1988, a implantação do Sistema Único de
Saúde - SUS. ―O modelo de atenção à saúde prevalente no Brasil até o final dos anos
oitenta teve suas principais características desenvolvidas a partir de prioridades
vinculadas aos interesses corporativos das categorias médicas,‖ afirmam Zanetti,
Lima, Ramos e Costa. (1996, p. 32).
A progressiva especialização da medicina, a renovação da abordagem
holística do ser humano, conduziu os profissionais responsáveis pelo atendimento à
saúde, a deixar de lado originariamente o atendimento à doença e não à saúde,
deixando de concentrar seus esforços na medicina curativa, e valorizando mais a
prevenção e a promoção da qualidade da saúde da população. (TREZZA, 1994). A
necessidade de se estabelecer mecanismos capazes de assegurar a continuidade das
conquistas sociais, trouxe para o panorama institucional brasileiro propostas de
mudanças traduzidas durante o processo de construção do Sistema Único de Saúde SUS, da criação dos distritos sanitários e dos sistemas locais de saúde.
Na tentativa de mudança do modelo assistencial vigente houve a alteração
do objeto de atenção, agora voltado para a família, sob uma forma de atuação primária
e a organização geral dos serviços e a estratégia de Saúde da Família passou a ser o
novo modelo, elegendo como ponto central, o estabelecimento de vínculos e a criação
de laços de compromisso e corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e
população. (TRAD e BASTOS, 1998).
Em 1993, foi formulado o ―Programa de Saúde da Família‖ pelo Ministério
da Saúde. Este se apresentou com a concepção de abrangência de conteúdos, que
integram aspectos relativos ao modelo e prática assistencial, processo de trabalho e
formação de recursos humanos, totalmente direcionados para a promoção da saúde.

2.2 O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
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Saúde da Família é considerada pelo Ministério da Saúde (2000), como:
(...) uma estratégia que prioriza as ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde dos indivíduos e da família, do recém-nascido
ao idoso, sadios ou doentes, de forma integral e contínua em
substituição ao modelo tradicional de assistência, orientado para a
cura de doenças e no hospital.

Nos termos do PSF, a família passa a ser o objeto principal de atenção a
partir do ambiente em que vive. Este é um espaço onde se constroem as relações
intra e extra-familiares e onde se desenvolve a melhoria das condições de vida, que
permite uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de
intervenções de impacto e significação social.
A atenção centrada na família se estende e é percebida a partir do seu
ambiente físico e social, possibilitando às equipes de Saúde da Família uma
compreensão ampliada do processo saúde/doença e dos cuidados que vão além de
práticas curativas. As ações sob esse espaço representam para o Ministério da Saúde
(1999b), ―desafios a um olhar técnico e político mais ousado, que rompa os muros das
unidades de saúde e enraíze-se para o meio onde as pessoas vivem, trabalham e se
relacionam‖. Assim,
A estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador do SUS,
condicionada pela evolução histórica e organização do sistema de
saúde no Brasil. A velocidade de expansão da Saúde da Família
comprova a adesão de gestores estaduais e municipais aos seus
princípios. (BRASIL, 2014).

A proposta de se trabalhar com o princípio da vigilância à saúde, é uma
das decorrências da atuação inter e multidisciplinar proposta pelo Ministério da Saúde,
o qual estabelece uma responsabilidade integral sobre a população que reside na área
de abrangência de suas unidade de saúde. É reconhecido que, de acordo com Zanetti,
Lima, Ramos e Costa (1996, p. 21),
(...) nos primeiros momentos daquilo que hoje reconhecemos como
Programa de Saúde da Família (PSF), não foram desenvolvidas
quaisquer atividades de saúde bucal. Por razões históricas próprias, a
programação em Saúde Bucal no Brasil e no mundo só viria
acontecer nos finais da década de 40 e, especialmente, a partir da
década de 50.

A primeira etapa de implantação do Programa iniciou-se em julho de
1991, através do Programa de Agentes Comunitários (PACS). A partir de janeiro de
1994, começaram a ser formadas as primeiras equipes do Programa de Saúde da
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Família, incorporando e ampliando a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde.
(BRASIL, MS, 1994)
Para o Ministério da Saúde (2000) ao contrário da ideia que se tem
sobre a maioria dos programas em nível central, Saúde da Família ―não é uma
intervenção vertical e paralela às atividades dos serviços de saúde: é uma estratégia
que possibilita a integração e promove a organização destas atividades em um
território definido‖.
Em resumo, no conceito de promoção da saúde, estão englobados os
seguintes objetivos: motivar o autocuidado, promover atenção à saúde familiar, obter
melhora ambiental, trabalhar visando a prevenção de riscos específicos e cuidados
básicos de saúde, democratizar as ações de saúde bucal e contribuir com a
participação e controle social da sociedade no sistema de saúde.

2.3 O SERVIÇO ODONTOLÓGICO E O PSF

A saúde bucal coletiva foi implementada dentro dos moldes de
atendimento odontológico integral, e segundo as exigências e os desafios do SUS.
Sua elaboração foi estabelecida segundo os moldes escandinavos, que priorizam a
prevenção,

a

universalização

do

atendimento

e

também

desenvolvendo,

paralelamente, a ação curativa desenvolvida nas clínicas odontológicas. (ZANETTI,
LIMA, RAMOS e COSTA, 1996, p. 29).
Averiguando-se a literatura referente aos modelos assistenciais adotados
pelo sistema público odontológico brasileiro, chega-se ao Sistema Único de Saúde e
observa-se que, entre as tendências atuais, a ênfase na atenção básica e o enfoque
na família têm se configurado como desenho de uma nova prática, ou seja, hoje, a
assistência à saúde brasileira acumula os méritos pela eficácia apresentada, tanto nas
ações preventivas quanto nas curativas.
Entre os anos 50 e final dos anos 80, a assistência odontológica pública no
Brasil era caracterizada pelo fato de ter um modelo predominante de assistência a
escolares e para o restante da população, a assistência se dava de forma pulverizada
entre as diversas instituições, como as conveniadas com o Sistema Previdenciário
(INAMPS), as Secretarias Estaduais de Saúde e as entidades filantrópicas. (NARVAI,
1994; ZANETTI, 1993; ZANETTI et al 1996).
Os modelos assistenciais em saúde geral de saúde bucal em particular, de
abrangência municipal, passaram a ter uma importância maior a partir da criação do
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Sistema Único de Saúde (SUS) com o crescente incremento da municipalização das
ações de saúde.
A formulação do modelo de atenção à saúde bucal no Programa
Saúde da Família – PSF – segue os princípios e as diretrizes
preconizados por esta estratégia, destacando-se o princípio da
integralidade, intersetorialidade, universalidade, descentralização,
participação da comunidade, entre outros. (PINHEIRO et al, 2008).

O SUS também traz em seu bojo o princípio da universalidade da atenção,
integralidade e descentralização das ações e controle social. São diretrizes que
puseram em cheque os modelos vigentes e imputaram um desafio muito grande aos
municípios que se propuseram a reorganizar os seus modelos assistenciais.
Com a formulação e implementação do ―Programa de Agentes
Comunitários/ Programa de Saúde da Família‖ (PACS/PSF), pelo Ministério da Saúde,
em 1994, se estabelece o planejamento da mudança de estratégia para organização
da atenção básica nos serviços locais de saúde. Apesar do quadro epidemiológico
encontrado em 1998, confirmado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) realizada pelo IBGE onde se relata que 18,7% da população urbana e 32% da
população rural nunca foram ao dentista, constata-se que este profissional e/ou a
equipe de saúde bucal, não foi inserida na proposta inicial do Ministério da Saúde.
Observa-se, no entanto, que este novo paradigma, de uma formação
voltada para a realidade social, apesar de já estar presente no
pensamento acadêmico com relação às práticas de saúde bucal, na
prática, não se encontra evidente, pois a formação da maioria dos
novos profissionais egressos das universidades ainda permanece a
mesma, ou seja, predominantemente voltada para a técnica
(PINHEIRO et al, 2008).

Como descreve Calado (2001, p. 21), ―em 25 de outubro de 2000, dia do
Cirurgião-Dentista, o Ministro da Saúde José Serra divulgou o lançamento de um
plano de inclusão de equipes de saúde bucal no Programa de Saúde da Família.‖ Este
plano foi amplamente discutido pelos profissionais da área odontológica, tendo sido
alvo de estudos no XVI Encontro Nacional dos Administradores e Técnicos dos
Serviços Públicos Odontológicos, que é considerado como principal evento científico
da área, em Brasília no mês de setembro de 2000. O tema da inclusão do cirurgiãodentista na equipe do PSF, alcançou grande divulgação, com descrição de
experiências realizadas nos estados, municípios e instituições de ensino, sendo alvo
de estudos de diversos polos de capacitação. (CALADO, 2001).
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Para Zanetti, Lima, Ramos e Costa (1996, p. 27), nessa fase, ―a ênfase
que a odontologia integral deu foi traduzida na prática pela utilização de métodos
combinados de prevenção, controle de placa, flúor, manutenção preventiva e
aplicação do conceito de risco,‖ como resultado das modificações não somente dos
métodos empregados até então, mas também da postura assistencial quanto à sua
utilização, pois originou-se na mudança conceitual e metodológica que fundamentou a
incorporação de alguns métodos preventivos, até então não empregados, mas que
posteriormente, tornaram-se angulares para a atenção preventiva.
Segundo o Ministério da Saúde (2.000), as equipes foram formadas por
cirurgiões-dentistas, técnicos em saúde bucal (TSB) e auxiliares em saúde bucal
(ASB).
Com a expansão do PSF, ―a estimativa é de que as ações de saúde bucal
deem cobertura para mais de 96 milhões de brasileiros, 56,57% da população do
país‖, afirma Calado (2001, p. 22). Por exemplo, nos municípios com até 5 mil
habitantes, a previsão é ter uma equipe de saúde bucal para cada equipe de Saúde da
Família e nos municípios com mais de 5 mil habitantes, o plano prevê uma equipe de
saúde bucal para cada duas equipes de Saúde da Família.
O apoio do Ministério da Saúde para a inclusão da Saúde Bucal no
Programa de Saúde da Família foi consolidado com a Portaria nº. 1444, de 28 de
dezembro de 2000, com a qual o Ministério da Saúde ―estabelece incentivo financeiro
para a reorganização da atenção à saúde bucal prestada nos municípios por meio do
Programa de Saúde da Família‖.
―A saúde bucal, componente importante da saúde das pessoas, é
resultante de um conjunto de condições de vida, portanto, vai muito além do setor
saúde‖, é o que afirma Souza (1996, p. 83). Entre os mecanismos para impulsionar a
implementação do Programa de Saúde da Família nos municípios brasileiros,
destacam-se a Norma Operacional Básica de 1996 (NOB/SUS-01/1996), que valoriza
o incremento de cobertura pelo PSF com maior incentivo financeiro aos municípios
para tal, e o ―Projeto Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde –
REFORSUS‖.
Ao se observar como a Odontologia se desenvolveu dentro do contexto da
oferta pública de serviços de saúde bucal no Brasil, até chegar ao modelo assistencial
preconizado pelo PSF de Equipes de Saúde Bucal (ESB), nota-se que os avanços são
dignos de nota após os anos 50. (ZANETTI, 1993).
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Porém o processo significativo de crescimento nas décadas de 80 e 90
destaca a saúde bucal como atenção básica à saúde com as Ações Integradas de
Saúde (AIS) e o crescimento dos serviços facultado pela municipalização da saúde,
criado pela Lei Orgânica do SUS e pelas Normas Operacionais Básicas do Ministério
da Saúde.
Em 1995 ocorreu a oportunidade de fundir a estratégia assistencial
adotada pelo Ministério da Saúde pela lógica da abordagem familiar (primeiramente
com os agentes comunitários de saúde no Programa de Agentes Comunitários de
Saúde) com os procedimentos coletivos padronizados pelo Ministério da Saúde na
década de 90 em diversos espaços sociais (ZANETTI, 2000). Os referidos
procedimentos coletivos dizem respeito ao uso sistemático de fluoretação da água, ao
flúor gel aplicado trimestralmente com escovas de dentes associado à escovação
diária com creme dental fluoretado, às vezes complementada com bochecho semanal
de flúor, conforme orientado à população.
O que deve ser destacado, com a ideia da ―Saúde da Família‖ na esfera
odontológica, é que a assistência com base no domicílio, introduziu uma nova lógica
assistencial que rompe por sua vez, com a prática histórica da Odontologia,
essencialmente centrada no alívio da dor e no trabalho dentro das quatro paredes do
consultório, como pode ser observado, nos modelos assistenciais anteriores.

2.4 O ATENDIMENTO PREVENTIVO DO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA

Segundo pesquisas oficiais da Organização Mundial de Saúde (OMS), a
cárie dental é a doença mais prevalente que afeta a comunidade humana,
manifestando-se com altos índices, principalmente na primeira infância. Deste modo,
os Serviços das Unidades de Saúde, que buscam promover a saúde coletiva, através
de ações individualizadas e comunitárias, têm dedicado especial atenção odontológica
aos pacientes que procuram atendimento.
Entre as principais medidas preventivas no atendimento odontológico a
prioridade tem sido dada às fases da infância, adolescência, gestação e também aos
idosos, a fim de estabelecer cuidados que possibilitem reduzir o risco à saúde e
ofereçam melhoria de qualidade de vida à população.
Na gravidez, as ações de saúde, tanto educativas quanto curativas, visam
propiciar um melhor grau de saúde, bem como, permitir maior qualidade de vida. A
gestante tem em seu contexto, a necessidade tanto de cuidados quanto de orientação
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para si e para seu bebê, em especial no que diz respeito à cárie dental, pois esta,
apesar de haver atualmente significantes declínios em algumas populações, continua
sendo um importante problema de saúde pública.
A gestante tem uma atenção especial do profissional odontólogo e equipe,
no atendimento pré-natal, dando ênfase ao tratamento odontológico durante a
gravidez e nos primeiros anos de vida do bebê, privilegiando aspectos da odontologia
pré-dental, cuidados estes ofertados nas Unidades Básicas de Saúde.
Conforme orienta o Ministério da Saúde (BRASIL, MS, 2012), devem ser
ofertadas atividades educativas acerca da saúde pré-natal para este grupo
populacional, proporcionando às pacientes atendidas a quebra de tabus, restrições e
medos referentes ao atendimento odontológico. O atendimento à gestante tem por
objetivo fornecer subsídios para a reorganização do atendimento odontológico como
parte de um atendimento multidisciplinar, promovendo a saúde bucal, mudando
comportamentos e interferindo na qualidade de vida do binômio mãe e filho.
O período neonatal que vai do nascimento aos 30 a 45 dias de vida é
quando o recém nascido pode

manifestar as chamadas

infecções

congênitas,

algumas contraídas no período peri-natal, ou oriundas de condições de baixa
imunidade (BRASIL, MS, 2012).
O aleitamento materno foi ―redescoberto‖, nos últimos anos, como um
condicionante de destaque na promoção da saúde e esse reconhecimento vem se
manifestando em campanhas publicitárias, de desenvolvimento da política nacional de
saúde, inclusive sob o ponto de vista da clínica odontológica. A odontopediatria
comprova a importância da orientação adequada à gestante e mães de recémnascidos, ante a comprovação de motivos justificados por suas especialidades.
Os principais fatores de cuidados da saúde bucal, em especial no período
da infância e da adolescência, estão diretamente ligados à higiene bucal. Moimaz et
aI. (1992), em pesquisa realizada com professores de primeiro grau, por meio de
questionários sobre saúde bucal, obtiveram altos índices de erros, pois constataram
que noções de saúde bucal não foram e não são transmitidas de forma adequada, por
falta de conhecimento das mesmas. Indicam, ainda, que há necessidade de
conscientização dos professores sobre a manutenção da saúde bucal.
Oliveira et al. (1992) também avaliaram a influência da higiene bucal
orientada na redução dos índices de inflamação gengival, utilizando uma amostra de
setenta e cinco crianças portadoras de fissura labial e/ou palatal. As crianças foram
divididas em três grupos iguais, no primeiro grupo as crianças permaneceram com
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hábitos rotineiros de higiene; no segundo grupo, a higiene bucal foi orientada e
supervisionada pelo odontopediatra; e o terceiro grupo recebeu orientação e
supervisão

do

profissional,

adicionando-se

uma

profilaxia

executada

pelo

odontopediatra após a coleta de dados no primeiro dia. São todos fatores que
requerem a ação do Odontólogo junto às famílias e à população.
O crescente aumento da população idosa que vem ocorrendo nos últimos
tempos exige o estabelecimento de novas estratégias para melhor atendê-las, e este
cuidado tem sido desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde, e o Programa de Saúde
Familiar. A assistência ao idoso deve prezar a manutenção da qualidade de vida,
considerando os processos de perdas próprias do envelhecimento e as possibilidades
de prevenção, manutenção e a reabilitação do estado de saúde.
Para Mazzuchelli (2003), o cirurgião dentista deve compreender e entender
a fisiologia do envelhecimento, pois assim estará credenciado a atender os pacientes
idosos de forma correta e segura, lembrando que essas doenças decorrentes da
velhice e a fisiologia do corpo envelhecido estarão presentes na prática da clínica
diária. Com o envelhecimento, o indivíduo sofre alterações na composição corporal,
como diminuição de água intracelular, aumento da quantidade de gordura (no idoso é
de 30%) e diminuição de tecido ósseo.
A boca é um dos sinais de mudanças biológicas mais atenuantes no idoso.
Com a diminuição de água intracelular, o paciente idoso apresenta redução do fluxo
salivar, o que aumenta o risco de cárie dental e de doença periodontal em decorrência
do acúmulo de placa bacteriana. A saliva é também forte aliada à retenção das
próteses, fundamentais em qualquer idade.
A saúde bucal, parte integrante e inseparável da saúde geral dos
indivíduos, tem sido relegada ao completo esquecimento, no caso brasileiro, quando
se discutem as condições de saúde da população idosa. Percebe-se que a perda total
dos dentes é aceita pela sociedade e pelos odontólogos como algo normal e natural
com o avanço da idade, o que evidentemente é falso.
Os serviços odontológicos públicos possuem extrema limitação de
atendimento para crianças e gestantes. No que se refere a adultos, limitam-se a
práticas mutiladoras, as quais também caracterizam as ações materno-infantil, salvo
exceções localizadas. No que tange a ações programáticas de saúde bucal voltadas
para a terceira idade, estas são ainda praticamente inexistentes em nosso país.
(PUCCA, 2002, p. 1).
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Portanto, sob a ótica do atendimento odontológico, são considerados
pontos essenciais a serem alcançados, os seguintes ítens:
a) a prevenção da cárie, que deve iniciar-se o mais cedo possível, de
preferência quando ainda em estado fetal;
b) a educação para a saúde, como arma contra cárie e doença periodontal;
c) a boa higienização, medida primordial contra cárie e doença periodontal
e que envolve sobretudo mudanças de hábitos na prática;
d) a redução do número de pacientes faltosos ao tratamento odontológico;
o comprometimento de toda a equipe de atendimento à saúde, para se
alcançar a melhor qualidade em saúde.
Verifica-se que: ―a influência dos serviços de saúde odontológicos na
saúde bucal da população tem sido considerada limitada. Entretanto, essa influência
pode ser positiva dependendo do conjunto de procedimentos realizados e do resultado
esperado.‖ (CELESTE, et al. 2009).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Somente no século XX o conceito de saúde foi expandido para além da
ausência de enfermidades e consolidado em 1948 por ocasião da fundação da
Organização Mundial da Saúde (OMS) passando a saúde a ser entendida como o
estado de completo bem estar biopsicossocial. Há um movimento para expandir esta
conceituação para além dos aspectos físicos, mentais e sociais, agregando a eles
valores espirituais a serem satisfeitos para a pessoa ser considerada saudável.
Dentro de um conjunto de mudanças inovadoras trazidas pela Constituição
Federal de 1988, a implementação do Sistema Único de Saúde no Estado Brasileiro,
iniciou um processo de reestruturação dos serviços de saúde buscando a efetivação
dos princípios fundamentais de atenção à saúde como direito à cidadania e
universalidade. A construção do projeto de saúde bucal surgiu com o propósito de
construir uma proposta capaz de absorver as

diversidades e potencializar as

experiências das equipes de saúde, estimulando práticas acessíveis, resolutivas e de
impacto, sob gerenciamento das Secretarias Municipais da Saúde. Contribuir para a
melhoria da qualidade de vida é o desafio que sustenta o compromisso e a esperança
da ação educativa em saúde pública, a exemplo do que é feito pela inserção dos
profissionais da área de odontologia no Programa Saúde da Família.
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O USO RACIONAL DO ENXAGUATÓRIO BUCAL
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RESUMO
A cada dia que passa aumenta mais a preocupação das pessoas em relação à
identificação, consumo e aplicação de produtos menos agressivos, tendo como base
produtos naturais, ou um extrato reconhecido há muito tempo, que tenha sido
empregado há muitos anos e comprovado sua eficácia. No entanto, a exposição de
marketing, de lançamento de novos produtos, tem conduzido as pessoas a fazerem
mau uso dos mesmos, em especial tratando-se de produtos de higiene bucal. Isso
porque, muitas pessoas, em virtude de propaganda de enxaguatórios estão deixando
de lado cada vez mais a higienização bucal mecânica, não realizando a escovação
diária adequada, não utilizando o fio dental, e com isso, correndo riscos de
apresentarem doenças bucais, colônias de bactérias cada vez mais resistentes e
nocivas para a saúde e qualidade de vida. Neste texto objetiva-se fazer um alerta
quanto a estes problemas e também apresentar recomendações que possam alertar e
auxiliar pacientes e profissionais da área de odontologia quanto a estes problemas,
para que a população, como um todo, seja beneficiada.

Palavras-chave:
Odontológico.

Saúde

Bucal.

Higienização.

Enxaguatórios.

Tratamento

1 INTRODUÇÃO

O uso dos enxaguatórios bucais para a higiene da cavidade oral é alvo de
estudo neste texto, porém é necessário que tenha um emprego racional, considerando
suas ações adversas, quando mal utilizado.
Este estudo justifica-se, considerando a importância dos enxaguatórios na
prevenção da saúde, na higiene bucal da população, mesmo quando incentivados pela
mídia e pelo marketing, que nem sempre são válidos e nem entendidos de maneira
adequada pela população. Porém, sua eficácia vem sendo comprovada prevenção de
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complicações bucais, como as que podem ocorrer em pacientes internados em UTI,
por exemplo.
Destaca-se que o estudo justifica-se para seu melhor atendimento à
população, maior reconhecimento entre os trabalhadores que atuam no Programa
Saúde da Família (PSF), e nas equipes multidisciplinares, uma vez que o uso dos
enxaguatórios bucais ainda não são bastante conhecidos entre profissionais da saúde
que não integram a área da odontologia.
O problema da pesquisa envolve a seguinte questão: como deve ser
utilizado o enxaguatório bucal e qual é a sua eficácia diante dos problemas
periodontais da saúde da população?
A metodologia utilizada no presente estudo envolve a pesquisa
bibliográfica em estudos científicos que trate acerca do tema. A pesquisa consta de
publicações em periódicos, livros, trabalhos de conclusão de curso, além de textos
apresentados na internet.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A cavidade oral dos indivíduos é caracterizada por grande diversidade de
micro-organismos os quais em geral utilizam as cáries, a placa bacteriana, como
habitat possibilitando a incidência de infecções. (COSTA, 2014).
Em termos de pesquisa nacional, merece menção que, em 1986, o
Ministério da Saúde realizou um levantamento epidemiológico de saúde bucal em nível
nacional, no qual foram coletados dados referentes à cárie dentária, doença
periodontal, necessidades de prótese e acesso aos serviços odontológicos da
população urbana de 16 capitais. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1988).
Estes dados conduziram as autoridades a se preocuparem com a saúde
bucal da população e, em 2000 a Portaria 1.444 regulamentou a entrada da equipe de
saúde bucal no PSF em duas modalidades de inclusão: A modalidade I composta pelo
cirurgião dentista (CD) e um auxiliar de consultório dentário (ACD) e a modalidade II
sendo a equipe formada por um cirurgião-dentista, um auxiliar de consultório dentário
e um técnico em higiene dental (THD).
A discussão referente à inclusão desta categoria profissional no programa
é uma constatação do Ministério da Saúde (2.000) que o CPO-D (dentes cariados,
perdidos e obturados) de crianças de 12 anos era, em média, de sete dentes em 1986.
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Esse número caiu para três em 1.996, uma redução de 56%, em um levantamento
feito neste ano e apresenta redução progressiva ao longo do tempo.
Segundo Moyses e Watt (2008, p. 9), ―diversas circunstâncias podem
influenciar a saúde bucal, desde características individuais ligadas a estilo de vida e
consumo, até circunstância s sociais, acesso a recursos materiais e sociais‖, que
resultaram na redução dos problemas bucais levantados.
Sob a ótica do atendimento odontológico, estes são pontos essenciais a
serem alcançados: a prevenção da cárie deve iniciar-se o mais cedo possível, de
preferência quando ainda em estado fetal; a educação para a saúde é a principal arma
contra cárie/doença periodontal; a boa higienização é primordial contra estes males e
envolve sobretudo mudanças de hábitos na prática. E, para se oferecer um bom e
qualitativo atendimento, é necessário o comprometimento de toda a equipe de
atendimento à saúde;
Cabe ressaltar que a fluoretação da água de abastecimento público,
inclusão de flúor nos cremes dentais comercializados e programas de prevenção
desenvolvidos no território nacional vem contribuindo para a melhoria da saúde, sob o
aspecto dos cuidados bucais.
Segundo Zanetti, Lima, Ramos e Costa (1996, p. 27), nessa fase, ―a
ênfase que a odontologia integral deu foi traduzida na prática pela utilização de
métodos combinados de prevenção, controle de placa, flúor, manutenção preventiva e
aplicação do conceito de risco.‖
Como resultado das modificações dos métodos empregados e também da
postura assistencial quanto ao seu emprego, também foram incorporados métodos
preventivos, que fazem parte da atenção bucal dos dias atuais. Há a constatação da
importância da odontologia no contexto do SUS considerando que cerca de 95% dos
brasileiros necessitam do setor público para atendimento das necessidades
odontológicas.
Porém, conforme Narvai (1999, p. 451), a prática da odontologia no Brasil
ainda se apresenta como:
(...) inadequada às nossas diferentes realidades e condições socioepidemiológicas por ser: ineficaz, ineficiente, de alto custo, de alta
complexidade, de baixa cobertura, essencialmente mercantilista e
monopolizada pelas elites, mal distribuída geográfica e socialmente,
predominantemente dirigida às atividades curativas.
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Um levantamento epidemiológico de saúde bucal realizado em 2004
registrou diminuição dos índices de ataque de cárie em escolares, no entanto, a
população jovem, adulta e a idosa ainda apresenta elevados níveis de doenças
bucais, especialmente cárie dentária e periodontopatias. (BRASIL, 2004).
A atenção à saúde bucal é uma constante, considerando que a população
requer atenção e cuidados permanentes, para que os problemas de saúde
relacionados à cavidade oral não se acumulem e não venham causar doenças e
prejudicar assim, a sua qualidade de vida.
Com a expansão do PSF a estimativa é de que as ações de saúde bucal
possam dar cobertura para mais de 96 milhões de brasileiros, 56,57% da população
do país. Por exemplo, nos municípios com até 5 mil habitantes, a previsão é ter uma
equipe de saúde bucal para cada equipe de Saúde da Família e nos municípios com
mais de 5 mil habitantes, o plano prevê uma equipe de saúde bucal para cada duas
equipes de Saúde da Família.

2.1 DOENÇA PERIODONTAL SOB A VISÃO DA SAÚDE PÚBLICA

A atenção precoce em odontologia é uma conquista de estratégia
fundamental, como medida preventiva e promocional da saúde, mas observa-se que
este modelo de atenção impõe cuidados especiais, a partir da própria educação. Temse como base de educação em saúde bucal, medidas preventivas tais como:
a) DIETA: Reduza o consumo e, especialmente, a frequência do consumo
de açúcar contido em alimentos e bebidas;
b) ESCOVAÇÃO DENTÁRIA: Limpe seus dentes duas vezes por dia com
um dentifrício fluoretado;
c) FREQUENCIA DE VISITA AO SERVIÇO ODONTOLÓGICO: Faça uma
consulta anualmente. (MOYSÉS e WATT, 2008, p. 13).
Estas

recomendações

conduzem

os

indivíduos

a

assumirem

responsabilidades iniciais por sua própria saúde, adotando medidas saudáveis, e
também recebendo informações que os levam a mudar o comportamento individual e
familiar, além da própria coletividade.
O tratamento da cárie, a remoção da placa bacteriana e cuidados
higiênicos constantes em casa, ou as situações de risco e internamentos hospitalares,
exigem importantes medidas e recursos a serem utilizados na prevenção e no controle
da doença periodontal.
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Aliados aos métodos mecânicos de higiene, os enxaguatórios bucais são
agentes antimicrobianos amplamente indicados para o controle de doença bucal os
quais, aliados aos métodos mecânicos para a sua remoção, contribuem para reduzir a
quantidade de micro-organismos patogênicos que se acumulam na cavidade oral
contribuindo para a melhoria da saúde bucal da população, de maneira geral.

2.2 O USO DE ENXAGUATÓRIOS

Os antissépticos atuam como coadjuvantes ao controle mecânico do
cuidado bucal, em especial quando o paciente utiliza aparelhos ortodônticos, ou é
portador de doença periodontal, ou ainda, em fase de hospitalização ou pacientes com
problemas motores.
A indicação dos antissépticos varia de acordo com o quadro apresentado
pelos pacientes e os benefícios aguardados, com análise das possibilidades e
limitações de cada um, pois é necessário que se fique atento para possíveis efeitos
adversos que possam ocorrer: entre estes, com o uso diário sem acompanhamento
profissional, as bactérias presentes podem se tornar resistentes ao medicamento.
Conforme descreve Alves (2011), os enxaguatórios bucais podem ser
classificados em três grupos a saber:
Grupo A:

Antiplaca: atua na inibição da formação da placa,

contribuindo para prevenir o desenvolvimento da gengivite, como por
exemplo a clorexidina;
Grupo B:

Inibidores de placa; utilizados como auxiliares na higiene

oral mecânica, a exemplo de: cloreto de cetilpiridinio, triclosam e óleos
essenciais;
Grupo C:

Tem baixa atividade antimicrobiana, e seus efeitos

diminuem diante do acúmulo de placas, como por exemplo, os agentes
oxigenantes.

Entre os principais enxaguatórios bucais encontram-se os fluoretos, que
foram amplamente usados em Odontologia por muitos anos com o objetivo de
prevenção e redução de cáries, e também de placa supragengival, pois atuam como
agentes antibacterianos.
A clorexidina tem como principal qualificação o combate às bactérias grampositivas e negativas, e também as leveduras. Inibe a formação de placas, sendo um
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auxílio importante manejo das gengivites. Tem grande capacidade de permanecer
ativa na cavidade bucal, e por isso, é tida como importante substitutivo no controle
mecânico da placa bacteriana, em pacientes com maiores dificuldades motoras.
Os óleos essenciais derivados fenólicos são integrantes de antissepticos
que compõem diversos produtos, embora apresentem limitações, como o sabor
desagradável, a baixa hidrossolubilidade, que impõe a presença de álcool como
solvente, além de apresentar sensibilidade a alergias, embora sejam utilizados como
agentes antiplacas. Entre os produtos que contem óleos essenciais destaca-se a
Listerine, bastante divulgada, como o que traz soluções ao mau hálito, porém, na
prática, é considerada como auxiliar seguro na prevenção de placa e gengivite.
O triclosan é um agente antimicrobiano de largo espectro, com capacidade
de reduzir aproximadamente 20% da placa supragengival. Sua inserção em
dentifrícios é muito utilizada por ser agente de grande penetração na cavidade oral.
Os agentes oxigenadores, derivados de peróxidos, são destacados para a
remoção de tecidos lesados dos ferimentos orais e para a remoção de aftas e
pequenas inflamações da boca e gengiva, principalmente as que ocorrem nas
intervenções odontológicas, ou causadas por dentaduras e aparelhos ortodônticos,
além de outras irritações.
Já os compostos de amônio quaternário são indicados para a redução
moderada da placa. São encontrados em diversos colutórios adquiridos sem
prescrição médica porém, causam efeitos colaterais a exemplo de irritação da mucosa
e queimação na língua, a exemplo do Cepacol.
Conforme a literatura pesquisada para este estudo, a maioria dos
enxaguatórios disponibilizados no mercado possui em sua composição cerca de 5 e
25% de álcool, o qual é adicionado com vistas a ―estabilizar e dissolver os ingredientes
ativos, proporcionar uma sensação refrescante, aumentar o prazo de validade e
prevenir a contaminação por micro-organismos‖, como descreve Schettino (2012), no
entanto, o emprego do álcool na composição dos enxaguatórios bucais pode
acrescentar efeitos colaterais indesejáveis, que atingem a cavidade bucal quando
usado por longos períodos.
Também as composições do enxaguatório com percentual de álcool tem
seu uso desaconselhado por crianças, gestantes, lactantes, diabéticos, alcoolistas,
além de pacientes imunocomprometidos, que apresentem xerostomia, com mucosite,
que utilizem metronidazol e ainda estejam recebendo radioterapia de cabeça e
pescoço.
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Entre os enxaguatórios mencionados, neste texto desejamos destacar o
uso da clorexidina, para melhor detalhamento.

2.3 AGENTE ANTIMICROBIANO: CLOREXIDINA.

A clorexidina vem sendo utilizada como agente antimicrobiano, há mais de
40 anos na área da saúde. Seu emprego na medicina, tem sido constante, desde a
lavagem e desinfecção das mãos e superfícies, até a prevenção da pneumonia nas
unidades de terapia intensiva (UTI), além da assepsia das vias aéreas superior e
inferior, da limpeza do cordão umbilical de recém-nascidos. (SEMENOFF, et al, 2008,
p. 49).
A clorexidina é uma das drogas utilizadas para a cura da doença
periodontal, em razão dos seus efeitos farmacológicos; tem sido apontada em diversos
estudos pois, segundo a literatura é importante para prevenir a pneumonia associada
à ventilação mecânica, como também, pode estar associada à diminuição das taxas
de mortalidade, tempo de permanência na UTI e custos hospitalares. (SCHETTINO,
2012, p. 3).
A clorexidina pode ser bactericida, quando composta por alta concentração
e, se apresenta bacteriostática, quando em baixa concentração. Neste caso, tem baixo
índice de efeitos colaterais e pode ser utilizada para a prevenção e tratamento de
doenças da cavidade oral, inclusive de crianças, pois sua toxicidade e sistêmica é
baixa e não altera a flora local. (HORTENSE et al, 2010).
Para a higiene oral de pacientes com dificuldade de controle mecânico da
placa a clorexidina na concentração de 0,12% vem sendo cada vez mais indicada e
utilizada, preferencialmente aqueles compostos que não utilizam o álcool.
Há uma evidente correlação entre a presença e composição do biofilme
oral e o desenvolvimento com consequente agravamento de doenças sistêmicas
portanto, a higiene oral é indispensável para a prevenção de doenças. Mesmo porque,
comprova-se que a descontaminação da cavidade oral pode atuar preventivamente no
desenvolvimento de outras diversas doenças que podem atingir a população. Ao
pesquisar acerca da higiene bucal de pacientes internados em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), Sato (2009), afirma que esse cuidado é essencial considerando que a
quantidade de placa dental aumenta, na proporção do tempo de internação e este
acréscimo aumenta a presença de patógenos respiratórios, facilitando sua aspiração
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pelos pulmões, o que causa maior incidência da pneumonia em pacientes internados
em UTI, a qual pode ser amplamente reduzida com o uso de clorexidina.
Para que se possa alcançar uma ação antiplaca eficaz, Marinho e Araújo
(2007) recomendam o uso de enxaguatório antimicrobiano capaz de reduzir a
adesividade bacteriana á superfície dental; pois irá contribuir para diminuir o
crescimento e a proliferação microbiológica, atuando na matriz intercelular e inibindo
sua formação; seu emprego interfere na bioquímica bacteriana, modifica a flora e a
torna menos patogênica.
Visando a redução da placa bacteriana a clorexidina é indicada em
especial para os pacientes com limitações motoras, deficientes físicos, deficientes
mentais, pacientes geriátricos ou que utilizem aparelho ortodôntico. (HORTENSE et al,
2010).
Embora seja comum no Brasil que a clorexidina seja mais utilizada em
enxaguatórios bucais sob a concentração de 0,12%, este percentual também pode ser
aplicado na concentração de 0,20%. (MARINHO e ARAÚJO, 2007).
Para se obter maior eficácia, Alves (2002), recomenda a aplicação da
clorexidina em dose de 15 ml a uma concentração de 0,12%. O autor alerta que
recentemente têm sido propostas fórmulas com concentrações menores, de até
0,06%, visando reduzir possíveis adversidades. A clorexidina é um produto que
apresenta efeitos indesejáveis como por exemplo, manchas nos dentes e língua,
modificação do paladar e aparente queimação da mucosa oral.
No estudo feito por Schettino (2012, p. 3), constata-se que a clorexidina a
0,12% ―é o antisséptico de escolha para a higiene oral de pacientes debilitados e que
ela ajuda a prevenir o aparecimento ou o agravo de doenças‖, a exemplo das doenças
periodontais, e é importante que sejam aprofundados os estudos uma vez que o seu
uso correto como enxaguatório adequado na higiene oral,
Na realidade ainda não há um conhecimento profundo acerca das ações
dos enxaguatórios, por parte dos profissionais de saúde, porém o que se comprova na
prática é que a higiene oral e como ela deve ser realizada já é bastante conhecida e
há concordância quanto à sua importância e eficácia para a prevenção de doenças.
É reconhecido que o uso da clorexidina na descontaminação da cavidade
oral pode atuar de maneira eficaz para a prevenção e contra o desenvolvimento de
diversas doenças, a exemplo da pneumonia associada à ventilação mecânica em
pacientes de Unidade de Terapia Intensiva, em e esta prevenção sempre resulta em
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redução do tempo de internação do paciente e menores custos financeiros finais do
tratamento do mesmo.
Outros produtos bastante indicados acham-se incluídos entre os
antibióticos. Alerta-se porém que estes, embora sejam vistos como possibilidade para
o tratamento de doenças bacterianas específicas da cavidade bucal, sob a
administração sistêmica por via oral), eles não são os mais apropriados para o
controle rotineiro de placa supragengival, mesmo porque em tratamento prolongado
acabam por tornar as bactérias mais resistentes.
Além da clorexididna e dos antibióticos, também são recomendados os
sais metálicos à base de cobre, estanho, zinco e prata já foram muito utilizados para o
controle da placa gengival.
Segundo Mangialardo (2007), os sais metálicos apresentam efeitos
clínicos e microbiológicos semelhantes à clorexidina, porém seu uso deve ser restrito
pois causa efeitos adversos. A tintura de malva também é usada como antisséptico,
bem como a benzidamina, que também é anestésica. Conforme descrevem Beraldo e
Andrade (2008), entre os principais produtos utilizados, nas formulações comerciais
com associação de sais metálicos, os mais comuns são: Malvatricin (com associação
de zinco e tintura de malva), e o Flogoral (à base de benzidamina).

3 RECOMENDAÇÕES

A adequada higienização oral é essencial. Ela é realizada por meio da
correta escovação dos dentes e gengivas, além do uso do fio dental diariamente.
Trata-se de meios indicados para manter o controle mecânico de placa, sendo
também uma maneira importante de realizar a prevenção de doenças periodontais.
No entanto, quando estas medidas profiláticas não são tomadas, há o
avanço das doenças de tal forma que seu controle requer a realização de profilaxias
no consultório dentário, e até mesmo o uso de medicamentos antimicrobianos
destinados a realizar o controle químico de placa. Para este controle químico, são
indicados antissépticos ou enxaguatórios bucais, que colaboram para a cura de
doenças periodontais, a exemplo da clorexidina.
No dia-a-dia porém, constata-se que as pessoas vão aos poucos deixando
de lado o controle mecânico diário e substituindo seus procedimentos (escovação e fio
dental), pelo uso de processos químicos, induzidos pelas informações da mídia, que
muitas vezes fazem promessas inadequadas e visam convencer que, por meio dos

371

produtos ofertados, os antissépticos, alcançam o objetivo de terem hálito puro, dentes
brancos e com boa saúde.
O que se observa, porém, é que somente o uso diário e constante de
soluções antimicrobiana não impedem a geração de bactérias bucais, as quais se
tornam com o tempo, resistentes ao produto utilizado, o que oportuniza a formação de
placa subgengival, que muitas vezes não é alcançada pelo produto.
Para que se impeça a formação da placa subgengival, é indicado o uso
correto e diário do fio dental, bloqueando assim, a sua manifestação sob a forma de
gengivite aguda. Também é importante que se faça uso racional de enxaguatórios
bucais, sob a indicação do profissional como um auxiliar para o controle e até mesmo
a cura da doença periodontal no entanto, seu uso precisa de maior interferência do
profissional odontólogo.
Acima de tudo, a educação, com instruções e orientações adequadas,
pode ser vista como a principal medida para a prevenção de doenças das mais
diversas, inclusive as bucais, e há necessidade de se orientar também, contra a
enganosidade de ações de convencimento do marketing promocional de muitos
produtos, o que deve ser realizado por órgãos fiscalizadores competentes.
A orientação adequada e a aplicação de medidas preventivas, devem ser
cada vez mais valorizadas, desde consultórios dentários, escolas e ambiente familiar,
pois são armas eficazes para a prevenção de doenças e assim, alcançar melhor
qualidade de vida.
Face ao estudo realizado, consideram-se essenciais as seguintes
recomendações odontológicas aos pacientes e à população em geral:
a) Escovação dental e gengival diária, acompanhada do uso de fio dental;
b) Uso de enxaguatório como complemento para a prevenção de doenças
bucais, mas com indicação do profissional odontólogo;
c) Orientação constante para todos os indivíduos: para a conquista de
melhor qualidade de vida por meio de uma boa saúde bucal;
d) Implantação de medidas profiláticas junto à população escolar, com
aulas, apresentação de técnicas de promoção da saúde bucal, com o
objetivo de prevenção e redução de doenças periodontais;
e) Realização de consultas pelo menos a cada seis meses, visando
alcançar maior proteção bucal;
f) Orientação prática de escovação, aos pacientes e pais, quando da visita
odontológica.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se afirmar que a odontologia tem contribuído para a redução,
prevenção e também cura de doenças periodontais, ao atuar em benefício da saúde
coletiva, em suas modalidades de odontologia sanitária, preventiva, simplificada e
integral que atendem a saúde bucal coletiva, pois o acesso ao serviço odontológico de
boa qualidade tem se tornado uma possibilidade concreta para todos os cidadãos, em
especial na tentativa de evitar pela prevenção, futuros comprometimentos da saúde.
As mudanças educacionais, que possibilitam maior conhecimento e as
mudanças sociais, devem ser alvo de programas educativos e práticas voltadas para a
melhoria da saúde e do bem estar de todos.
Em se tratando do uso dos enxaguatórios bucais, recomenda-se que seu
emprego seja realizado somente por meio da indicação de um profissional em saúde
bucal, pois necessita ser sempre racionalizado, e não usado aleatoriamente, por
períodos prolongados, ou segundo indicação da mídia.
Observa-se que a clorexidina é o antisséptico oral de escolha para a
higienização da cavidade oral, preferencialmente na concentração de 0,12% e sem a
presença de álcool em sua composição.
Seu emprego deve ser controlado, prescrito profissionalmente para os
pacientes com doença periodontal, diante da sua eficácia comprovada pela literatura
pesquisada e a prática aplicada, considerando que é importante disseminar de
maneira correta sua utilização, mesmo nos PSFs (hoje denominado de ESF Estratégias em Saúde da Família), pois atua de maneira benéfica para a saúde bucal.
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