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A

O PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Passados 22 anos do surgimento da Estratégia Saúde da Família, grandes êxitos foram alcançados
na redução da mortalidade infantil e materna, bem como nos cuidados diários às principais condições
crônicas e agravos que assolam o país, porém, para seguir avançando e reforçar a Atenção Básica
como pilar tão importante, o Brasil precisava de mais médicos e também de melhor distribuí-los.
A escassez de médicos no Brasil tem base histórica, sendo expressiva até 2013, quando esforços
para a superação dessa realidade foram alavancados pelo Governo Federal com o lançamento
do Programa Mais Médicos e a proposta de ampliar o atendimento médico de qualidade para a
população desassistida pelas ações de Atenção Básica no país. A iniciativa efetivou-se com investimentos financeiros, técnicos e humanos por todo o país.
Apesar de ter havido um primeiro momento de grande resistência por parte de alguns setores,
órgãos e/ou instituições da sociedade, principalmente em relação aos médicos estrangeiros, à
medida que o Programa foi se introduzindo nos municípios, os resultados passaram a ser sentidos na
vida cotidiana dos usuários dos serviços de saúde, e os entraves foram sendo superados, bem como
as dúvidas e questionamentos sobre a necessidade do Programa para a melhoria da assistência à
população e para a expansão da Atenção Básica.
Os primeiros passos já foram dados pelo governo federal em parceria com estados e municípios,
tendo como destaque as seguintes medidas: suprir o déficit de provimento de profissionais médicos;
atenuar o mercado de trabalho predatório e contexto de baixo investimento nos trabalhadores;
provocar a necessidade de ampliar o acesso, reduzindo tempos de espera e garantindo atenção, em
especial, aos grupos mais vulneráveis; investir na infraestrutura inadequada das Unidades Básicas
de Saúde (UBSs); e aprofundar a discussão sobre profissionais melhor preparados para atuarem na
Atenção Básica.
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Com a aprovação da população, dos profissionais de saúde e dos gestores municipais, o Programa
vem promovendo a expansão da oferta de médicos e dos investimentos federais expressivos
em unidades de saúde, bem como a mudança na formação médica para solucionar, de modo
permanente, o problema de falta de profissionais médicos. Nos três últimos anos, toda a demanda
solicitada pelos gestores municipais que aderiram ao Programa foi atendida, e, por conta disso, em
Pernambuco, tivemos 3.206.000 usuários beneficiados pelo Programa, em 157 municípios.
Passados três anos de intensa produção técnico-pedagógica-assistencial, diversas experiências
têm desenvolvido sentidos que se contrapõem ao modelo hegemônico, apontando caminhos para
uma relação transformadora e fomentando a quebra de paradigmas tanto para o Programa quanto
para a assistência à saúde. Consequentemente, dá-se um incentivo ao fortalecimento e desenvolvimento de ações criativas, respeitando-se as demandas e mobilizando-se a partir delas.
A proposta de realização de uma Mostra de Experiências Exitosas do Programa Mais Médicos
surge da convicção de que as trocas e vivências entre profissionais, supervisores, tutores, gestores
e demais atores são fundamentais para o fortalecimento do Programa, além da formação de profissionais mais comprometidos com o cuidado em saúde da população que utiliza o SUS.
Acreditamos que esta publicação lançará luz sobre as diversas formas como o Programa Mais
Médicos vem promovendo qualificação no cuidado em saúde no estado de Pernambuco. Aproveitamos
o ensejo para parabenizar todos aqueles que trabalham na imensa tarefa de transformar o direito à
saúde em ações efetivas no cotidiano dos usuários do Sistema Único de Saúde.
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B

I MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM
PERNAMBUCO

Aproximadamente 400 profissionais – entre médicos, supervisores, tutores, gestores municipais,
gestores estaduais e federais, representantes da UNA-SUS UFPE, representantes do Telessaúde (PE)
e das Universidades se reuniram no dia 20 de julho de 2016 para participarem da I Mostra de Experiências Exitosas do Programa Mais Médicos em Pernambuco.
O objetivo principal foi proporcionar espaço de exposição das experiências exitosas na Atenção
Básica no âmbito do acesso, processo de trabalho, infraestrutura e suporte técnico-pedagógico,
para os municípios envolvidos pelo Programa Mais Médicos/PROVAB no estado de Pernambuco. A
realização da Mostra teve ainda a proposta de: 1. Promover a integração entre os atores que compõem
o Programa Mais Médicos/PROVAB no território (médicos, supervisores, gestores municipais e
estaduais, tutores, apoiadores e referências dos Ministérios da Saúde e Educação); 2. Possibilitar o
compartilhamento das ações desenvolvidas pelos municípios no âmbito da Atenção Básica à Saúde
(ABS); 3. Promover a análise e reflexão dos principais temas e entraves envolvidos no desenvolvimento das ações de ABS nos municípios do estado de Pernambuco; 4. Discutir amplamente com
os participantes as ações realizadas pelo Programa nesses três anos de atuação.
Dentro da metodologia proposta, além da apresentação das experiências exitosas, espaço
privilegiado de intercâmbio e apoio à qualificação do processo de trabalho de médicos e gestores, foi
promovida, destacando-se após a abertura, a mesa-redonda com o tema: “O Programa Mais Médicos
em Pernambuco – conquistas e desafios na qualificação da Atenção Básica”, que debateu os avanços
ocorridos nos três anos do Programa e os principais desafios para além do provimento emergencial
de médicos.
O evento contou com alguns espaços de debates denominados “rodas de encontro” e “rodas de
diálogos”, em que foram realizadas apresentações de experiências de formação a partir de médicos
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intercambistas formados na Argentina, Bolívia, Cuba e Rússia, e foram debatidas as experiências
cotidianas vivenciadas no Programa Mais Médicos/PROVAB.
No período da tarde, os trabalhos inscritos e aceitos foram divididos por eixos temáticos, sendo
apresentados em seis diferentes salas disponibilizadas pela Universidade de Pernambuco. As
apresentações, mediadas e relatadas por supervisores do Programa em Pernambuco e técnicos
da Secretaria Estadual de Saúde, foram realizadas em diferentes formatos: slides, vídeos, cartazes
apresentados por toda a equipe de Saúde da Família e exposição oral. Foi um momento bastante
enriquecedor para cada participante das salas.
A conferência de encerramento, que teve como tema: “O Programa Mais Médicos para o Brasil
– histórias, avanços e perspectivas”, desenvolvida pela representante do CONASEMS Maria Cristina
Sette de Lima, coroou esse grande encontro com uma exposição sobre as conquistas alcançadas
com o Programa no Brasil e em Pernambuco.
Ao final, foi realizada a apresentação dos trabalhos que receberam a Menção Honrosa pela
representante da Comissão organizadora da Mostra do Programa Mais Médicos em Pernambuco.
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C

SUBMISSÃO DE TRABALHOS

A I Mostra de Experiências Exitosas do Programa Mais Médicos em Pernambuco recebeu
resumos de trabalhos exclusivamente através do endereço eletrônico www.sabertecnologias.com.
br/mostramaismedicos, no período de 01 a 14 de julho de 2016.
Somente foram aceitos trabalhos na modalidade Relatos de Experiências Exitosas. As experiências relatadas poderiam ser já desenvolvidas/concluídas ou estar em curso, mas precisavam
apresentar tema pertinente à proposta do evento. Destaca-se que essa Mostra não se destinou à
apresentação de resultados de pesquisas científicas; sendo assim, os resumos que apresentaram
pertinência ao tema foram aceitos, e, para os que necessitavam de maior aprofundamento e/ou
descrição, foram enviadas, pelos membros da comissão científica, perguntas disparadoras aos
autores antes das apresentações, de modo a aprofundarem e melhorarem as descrições dos relatos
para uma apresentação mais qualificada das experiências.
A partir dos eixos temáticos propostos, com resumos de, no máximo, cinco mil caracteres
(incluindo os espaços), puderam submeter trabalhos os profissionais das Equipes de Saúde da
Família, das gestões municipais, supervisores e outros atores envolvidos com o Programa Mais
Médicos em Pernambuco.
Limites de resumos por participante: Cada participante pôde submeter apenas um resumo
expandido como primeiro(a) autor(a). Não houve limite para participação como coautor em trabalhos
inscritos por outros participantes.
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EIXOS TEMÁTICOS
Eixo 1 - Assistência, tecnologias do cuidado e integralidade na Saúde da Família – agregou
trabalhos que tratavam de: práticas clínicas, clínica ampliada, ações de assistência individual ou
coletiva, atenção domiciliar, projetos terapêuticos, terapia comunitária, práticas integrativas e
complementares, humanização, acolhimento, responsabilização, vínculo, atendimento e abordagem
familiar, trabalho em equipe, organização do modelo de atenção aos agudos e/ou aos crônicos,
atenção às urgências na Atenção Básica, rotinas, protocolos, organização de Programas.
Eixo 2 - Promoção à saúde, prevenção de agravos e intersetorialidade na Saúde da Família - agregou
trabalhos que tratavam de ações de promoção à saúde e/ou prevenção de agravos em parceria com
outros setores governamentais ou não, especialmente com a área social, a exemplo de: educação,
criança, alimentação, habitação, saneamento, urbanismo, esportes e outros.
Eixo 3 - A Atenção Básica como ordenadora das Redes de Atenção à Saúde - agregou trabalhos
que tratavam de: ordenamento das redes de atenção, coordenação do cuidado em rede (linha de
cuidado), relação e integração da AB/SF com os demais pontos da rede, regulação de acesso a partir
da Atenção Básica, ampliação do acesso, estratégias de apoio matricial (exemplo: Núcleo de Apoio à
Saúde da Família - NASF).
Eixo 4 - Vigilância em saúde na Atenção Básica/Saúde da Família – agregou trabalhos que
tratavam de: experiências de integração da Vigilância em Saúde com a Atenção Básica, experiências
relacionadas a agravos de importância epidemiológica, sanitária e ambiental, saúde do trabalhador,
descentralização do controle de doenças e agravos inusitados.
Eixo 5 - Gestão na Saúde da Família – agregou trabalhos que tratavam de experiências sobre:
pactuação de ações, estratificação de risco e vulnerabilidade, organização de processo de trabalho,
diagnóstico situacional, mapeamento e território.
Eixo 6 - Gestão participativa e controle social na Saúde da Família – agregou trabalhos que tratavam
de: Colegiados de Gestão, Conselhos de Saúde, Conselhos Locais de Saúde, práticas educativas em
serviço, participação e mobilização social, promoção da equidade e atuação em conjunto com os
movimentos sociais.
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APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS E MENÇÃO HONROSA
A organização da Mostra recebeu 31 trabalhos de registros de experiências bem-sucedidas, dos
quais 30 foram selecionados para comunicação oral e distribuídos em quatro salas diferentes, de
forma que o momento de apresentação de trabalhos (comunicação oral) privilegiasse, além da
exposição das experiências exitosas, a discussão e reflexão sobre a práxis, motivando e mobilizando
os participantes a partir do que foi sendo exposto nos grupos.
Esse momento foi composto por 140 participantes, sendo:

•• 45,7% médicos;
•• 27,85% gestores municipais, estaduais e federais;
•• 9,2% supervisores;
•• 7% outros membros da Estratégia Saúde da Família - ESF;
•• 7,1% outros (tutores, representantes do COSEMS, residentes, pesquisadores, membros da
UNA-SUS UFPE e telessaúde).

No período da tarde, durante duas horas, facilitadores organizaram e apoiaram as apresentações,
que foram sistematizadas por relatores, sendo, ao final, realizada uma avaliação dos trabalhos a
partir de instrumento de avaliação disponibilizado pela comissão científica, que considerou:

Outros
Membros
da ESF
Gestores

Supervisores

Médicos

a) O caráter inovador do trabalho;
b) A relevância para a Atenção Básica/Saúde da Família, contribuindo para a superação de
problemas e possibilitando a mudança de práticas;
c) A reprodutibilidade da experiência;
d) Abordagem das questões prioritárias e atuais no contexto da Atenção Básica/Saúde da Família;
e) O domínio e clareza do conteúdo apresentado;
f) O desenvolvimento e sequência lógica da apresentação;
g) Conclusão coerente com o tema do trabalho.

12

VOLTAR PARA O SUMÁRIO
Ao final, três experiências apresentaram as maiores pontuações e receberam a menção honrosa:

CINE SAÚDE DA ESF 05 DE JULHO EM TAMANDARÉ-PE:
UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA

PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS RELACIONADOS
À INCAPACIDADE E DEPENDÊNCIA NA POPULAÇÃO IDOSA ATENDIDA NA
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA GUANUMBI, NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE

EXPERIÊNCIA NA INSERÇÃO DE PACIENTES TABAGISTAS NO
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO DAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASINHAS-PE

RELATORES

FACILITADORES

Fátima Nepomuceno
Jair Brandão
Ricardo Ferreira
Joselma Cordeiro
Carlos Nascimento
Ana Perez Lyra
Mayave Vieira de Souza Belchior

Rodrigo Oliveira
Paulette Cavalcanti de Albuquerque
Isabel Brandão
Bruno Pessoa
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01

MOBILIZAÇÃO CONTRA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Conhecida como uma doença que consegue rapidamente se espalhar, a Dengue é transmitida
pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo dados recentes do Ministério da Saúde, nos últimos 50
anos, a incidência aumentou cerca de 30 vezes. Conforme o último boletim divulgado e disponível,
ocorreram 1.227.920 casos prováveis de Dengue, sendo a região Nordeste a segunda colocada, com
246.354 casos (20,1%). Do total no país, foram descartados 349.036 casos suspeitos de Dengue no
período. Com base no crescimento de surtos registrados por todo o país, justificamos a necessidade
da intervenção dentro do nosso território de abrangência para orientação e educação de nossos
usuários. Além disso, desde outubro de 2015, o Ministério da Saúde vem investigando os casos
suspeitos de Microcefalia decorrentes de gestantes infectadas pelo vírus Zika. Muitas alterações
do sistema nervoso são sugestivas de infecção congênita. Alterações visuais e auditivas somadas
às alterações no atraso do desenvolvimento e alterações musculares já estão sendo investigadas.
Com o aumento da incidência dos casos, as gestantes passaram a ficar apreensivas em relação à
gestação. Para que pudéssemos compartilhar mais conhecimentos e dispor de um espaço para
que futuras mães tirassem suas dúvidas, criamos espaços dentro do próprio ambiente do posto de
saúde para reuniões. Nessas reuniões, fizemos explanações teóricas e sobre precauções que podem
ser adotadas a fim de se evitar a contaminação, abordando todos os itens da cartilha disponibilizada pelo Ministério da Saúde em 2016. Não podemos esquecer que, além da Zika e Dengue, o
Aedes aegypti também é responsável pela transmissão da Chikungunya – arbovirose, cujos sinais
e sintomas clínicos são parecidos com os da Dengue, o que vem a ratificar, pelas crescentes notificações e situação epidemiológica veiculada em todos os meios de comunicação, a necessidade de
intervirmos junto à comunidade para que pudéssemos reduzir o quadro em nosso distrito.

AUTORA
ADRIANA SANTOS MEDEIROS DA COSTA
Médica da Atenção Primária atuante no município de
Moreno/PE, Distrito de Bonança, pelo Programa PROVAB

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Trabalho realizado entre os meses de março e abril
de 2016, no distrito de Bonança em Moreno/PE.

EIXO 2
Promoção à saúde, prevenção de agravos e
intersetorialidade na Saúde da Família.
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OBJETIVOS DO TRABALHO
Expor como a equipe de saúde tem trabalhado no seu território com foco em: 1. Educar e
conscientizar a população quanto à importância do seu papel na prevenção primária; 2. Explanar, de
maneira lúdica, clara e de fácil compreensão, informações gerais sobre as arboviroses; 3. Permitir que
a população atuasse no combate ao mosquito junto à comunidade, buscando diminuir os prejuízos
causados aos infectados; 4. Reunir o máximo de gestantes para que fossem dadas explicações acerca
da necessidade de prevenção e proteção individual durante a gestação; 5. Permitir que as gestantes
tirassem dúvidas e diminuíssem a ansiedade diante do alarme exposto pela mídia.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Primeiramente, reunimos nossa equipe, composta por Médico, Enfermeiro, Técnico em
Enfermagem, Agente de Endemias, Dentista e Auxiliar de dentista. Elaboramos vários tipos de
abordagens a fim de abrangermos e alcançarmos o maior contingente possível da população.
Juntos, fabricamos cartazes ilustrativos e criamos jogos de perguntas e respostas, assim como, junto
à secretaria de saúde local, solicitamos apoio para irmos às ruas em visita casa a casa para inspeção/
notificação/aplicação de larvicida. Após confecção do material expositivo, entramos em contato
com a Escola Jornalista Edson Regis, situada no município de Bonança, de cunho público, onde
agendamos uma visita para palestras na instituição. No dia agendado, a Equipe de Saúde da Família
se deslocou até a instituição e trabalhou o tema com os alunos, realizando apresentação expositiva
e desenvolvendo atividades lúdicas de perguntas e respostas sobre o tema. A fim de mobilizar a
população, a escola, com o apoio estratégico da Equipe de Saúde da Família, promoveu panfletagem
com seus alunos junto aos domicílios em torno da escola no dia subsequente à nossa visita, para
isso disponibilizamos aos alunos cartazes com informações sobre Dengue, Zika e Chikungunya e
panfletos para serem entregues nas casas.
Para que pudéssemos atuar diretamente nos focos de possíveis proliferações do mosquito
transmissor das doenças em questão, programamos, junto à secretaria de saúde, uma ação de rua
(mutirão), que contou com o apoio dos agentes de endemia da Unidade de Saúde da Família local e
agentes de saúde do território. No dia agendado, foram realizadas visitas porta a porta e aplicação de
larvicida, assim como notificação das residências onde foram encontrados focos.
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Uma outra área, por nós explorada, nessa grande ação em nosso território contra Dengue, ZiKa e
Chikungunya foi a visita à rádio Nova Pernambuco FM, localizada dentro do território de abrangência
de nossa unidade de saúde, onde desempenhamos a atividade de debate ao vivo, na frequência 97.3
FM, com a população que ligava para a rádio e fazia os questionamentos. Dessa atividade, fizeram
parte a enfermeira da unidade, o médico e o agente comunitário de saúde. Atendendo aos nossos
objetivos, fizemos palestras para gestantes nas acomodações de nossa unidade, com explicações e
momentos de esclarecimento de dúvidas das pacientes, assim como explanação sobre prevenção
primária e proteção individual.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO

•• Conseguimos abordar, de maneira clara, a importância da prevenção primária no combate ao
mosquito Aedes aegypti;

•• Conseguimos diminuir o motivo das consultas em nossa unidade de saúde;
•• Conseguimos minimizar os prejuízos sociais aos afastados de seus trabalhos devido à doença.
ANÁLISE CRÍTICA
Pela grande dimensão tomada pelos recentes casos divulgados pela mídia e pelos órgãos
epidemiológicos de todo o país acerca da Dengue, Zika e Chikungunya, conseguimos, junto à nossa
população, abordar, de maneira clara, numa linguagem compreensível a todos, a importância da
prevenção primária no combate ao mosquito Aedes aegypti e a importância da proteção individual
para a precaução da picada.

CONCLUSÕES
Conseguimos diminuir o motivo das consultas em nossa unidade de saúde (sintomas causados
pelas arboviroses), assim como permitimos, com essa ação de educação continuada, minimizar os
prejuízos sociais aos afastados de seus trabalhos devido à doença. Podemos concluir que nossa
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equipe da Unidade de Saúde de Bonança conseguiu atingir, de forma exitosa e proveitosa para nós e,
principalmente, para nossa comunidade, os objetivos primários almejados no início desse trabalho.
Planejamos, então, dar seguimento as ações de maneira continuada junto ao nosso território,
visando sempre a minimizar os possíveis efeitos causados pelas arboviroses e priorizar a prevenção
primária, afim de não haver a proliferação do agente transmissor.
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02

GUIA PRÁTICO DO ACS NA VISITA DOMICILIAR

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
O objeto da experiência foi o trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS): sua postura e sua
metodologia adotadas durante as visitas domiciliares a partir das diversas situações e/ou agravos
relacionados à saúde encontrados no atendimento domiciliar da população adstrita.

OBJETIVOS DO TRABALHO
Subsidiar o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde durante as visitas domiciliares, para
que possam assistir os pacientes da melhor maneira possível, analisando-os de forma holística a
partir de todos os fatores condicionantes de saúde; estabelecer um elo de comunicação entre os
integrantes da equipe da Estratégia Saúde da Família e a comunidade adstrita, de forma a efetivar, na
prática, os princípios da universalidade, equidade, integralidade, regionalização e hierarquização;
dar resolutividade aos problemas encontrados a partir da detecção, em tempo hábil, dos agravos,
mapeando o território e planejando a intervenção necessária; estabelecer uma política de vigilância
em saúde por parte dos profissionais ACSs.

AUTORES
LUIS LEANDRO SANCHES ALEMÁN
Médico do Programa Mais Médicos
RITCHELE VIEIRA DE MELO
Coordenador Geral da Saúde

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
O trabalho foi vivenciado de 2014 a 2015, e a metodologia
segue sendo adotada até a data da Mostra.

EIXO 4
Vigilância em Saúde na Atenção Básica/Saúde da Família.
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METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
O trabalho se desenvolveu a partir da elaboração do Guia Prático de Conduta do ACS na Visita
Domiciliar pelo médico Dr. Luis Leandro e a equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde,
representada na pessoa do Coordenador Geral Ritchele Vieira. O guia foi elaborado a partir da
verificação da necessidade de subsidiar o trabalho do ACS durante as visitas domiciliares. Após essa
verificação, foi criada uma “espécie de guia” onde a conduta a ser adotada pelo ACS foi posta em três
passos (observar, perguntar e atuar) para as situações nas quais se deparasse com: gestante, puérpera,
lactente, hipertenso, diabético, cardiopata, acamado, pessoa com câncer, pessoa com hanseníase,
pessoa com tuberculose, pessoa lesionada por mordida de cachorro, pessoa com tracoma, pessoa
com pneumonia ou outras doenças infecciosas, pessoa com diarreia, cirurgias etc. O guia também
possuía uma escala de risco para classificação dos agravos e um check list para subsidiar os profissionais (médico, enfermeira e ACS) no trabalho com as arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zika) e
as Doenças Diarreicas Agudas (DDAs).

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Pudemos verificar, a partir da adoção do guia por parte dos ACSs e do check list pelos demais
profissionais da Atenção Básica, uma melhora significativa no trabalho. Os ACSs passaram a ter
em mãos um subsídio para sua prática diária, visto que, a partir dos atos de observar, perguntar e
atuar, eles puderam dar maior resolutividade aos problemas de suas respectivas áreas, bem como
melhorar a comunicação entre a equipe. Houve também uma melhoria significativa para o enfrentamento das arboviroses e das Doenças Diarreicas Agudas, tanto na questão da notificação como
no mapeamento das áreas de maior incidência, o que permitiu efetivar as ações planejadas em
parceria com a Vigilância Epidemiológica e Ambiental. Outro fator importante foi a detecção precoce
de agravos sobre os quais, até então, o município encontrava-se silencioso há anos, como era o caso
da hanseníase e tuberculose. Outro aspecto também importante foi o mapeamento dos agravos em
cada área e do conhecimento do território por parte de toda a equipe.
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ANÁLISE CRÍTICA
O trabalho conseguiu alcançar o objetivo para o qual foi elaborado, no entanto os resultados
poderiam ter sido ainda melhores e mais significativos, caso a adesão tivesse sido efetiva por parte
de todos os envolvidos na Atenção Básica. A adoção do guia na prática cotidiana de trabalho foi algo
sugerido, e não imposto. Sendo assim, cabia a cada profissional adotá-lo ou não. A adoção se deu
por mais de 90% dos profissionais, mas o maior desafio foi manter a conduta proposta pelo guia de
forma permanente com o passar do tempo. Hoje, é algo rotineiro na vivência do trabalho de boa
parte dos profissionais da Atenção Básica.

CONCLUSÕES
O guia pode ser adotado por qualquer profissional da Atenção Básica, no entanto não deve ser
encarado como algo estático e imutável, pois pode e deve ser alterado e melhorado/adaptado de
acordo com a realidade local. É um importante instrumento de apoio, principalmente para o trabalho
do ACS.
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03

RESGATE DA CULTURA POPULAR DAS PLANTAS MEDICINAIS: UMA ESTRATÉGIA
DE PREVENÇÃO QUATERNÁRIA NA USF GILBERTO FREYRE, RECIFE/PE

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Sensibilizar, conscientizar e mobilizar gestores e profissionais do Sistema Único de Saúde,
da Secretaria de Saúde e Educação do município do Recife acerca dos conteúdos da Prevenção
Quaternária através do resgate do uso das plantas medicinais para as doenças comuns, como uma
forma de evitar a medicalização social.

OBJETIVO DO TRABALHO

AUTORA
MARIA CRISTINA DE SIERRA NEVES
Médica do Programa Mais Médicos, USF Gilberto
Freyre, Distrito Sanitário VII, Recife/PE

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Janeiro 2015 até julho 2016, em processo continuado.

EIXO 1
Assistência, tecnologias do cuidado e
integralidade na Saúde da Família.

Fomentar a elaboração de um programa de Educação Popular em Saúde com os conteúdos da
Fitoterapia disponíveis nos cadernos de Atenção Básica, enriquecido com os aportes de conhecimentos empíricos da população.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Em um período de 2 anos, em construção compartilhada pela USF Gilberto Freyre, a Escola
Municipal de Bola na Rede e a direção da Farmácia Viva do Jardim Botânico do Recife, foi discutido,
planejado e executado um programa de Educação Popular em Saúde sobre as Plantas Medicinais,
sendo realizadas oficinas, palestras e práticas com participação ativa da comunidade adscrita.
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RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Realizaram-se oficinas dirigidas à equipe da Unidade de Saúde da Família e à Comunidade da
Bola na Rede, além do acompanhamento da horta escolar de plantas medicinais, com o assessoramento permanente de especialistas em Fitoterapia do SUS e da Prefeitura do Recife. Realizou-se
também reunião na Escola, a cada 15 dias, com grupos ativos multiplicadores da comunidade. As
ações desenvolvidas possibilitaram o registro de resgate de conhecimentos populares sobre o tema
das plantas medicinais que existem no entorno da comunidade.

ANÁLISE CRÍTICA
As dificuldades na implementação foram detectadas e resolvidas durante o percurso de
implantação. As práticas integrativas e complementares ainda enfrentam dificuldades para sua
incorporação na cultura popular e na cultura acadêmica das escolas de medicina. Foi necessário um
esforço de coordenação com o distrito, a prefeitura e a UFPE, com participação dos estudantes de
medicina para fortalecer o trabalho.

CONCLUSÕES
A medicalização social destrói e diminui a autonomia das populações para decidir sobre sua
saúde/doença e gera uma demanda infinita aos serviços de saúde, o que implica um grande desafio
para o SUS. O resgate dos conhecimentos ancestrais sobre as propriedades curativas das plantas
pode contribuir para melhorar essa situação. É necessário fomentar a comunicação adequada à
população, aos profissionais de saúde e à mídia.
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04

PROTOCOLO E MATRICIAMENTO EM REUMATOLOGIA NO MUNICÍPIO DE
PAULISTA/PE

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Médicos da Atenção Básica, em sua maioria do Programa Mais Médicos (26 médicos) e o
reumatologista do município.

OBJETIVO DO TRABALHO
Realizar articulação dos médicos da Atenção Básica com o médico da especialidade, para qualificar
o cuidado com usuários e a regulação do município do Paulista.

AUTORES
FABIANA DAMO BERNART DUARTE
Secretária de Saúde do Paulista
MARIA CLARA RODRIGUES FREITAS
Secretária Executiva de Saúde do Paulista
RAFAELA CAVALCANTI LIRA
Superintendente de Regulação Assistencial
AMANDA REBEKA COSTA GUSMÃO
Diretora de Redes Assistenciais
CRISTIANE SOUZA DE ANDRADE SILVA
Superintendente de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
LUCIANA HELENA MENDES GOMES
Diretora de Educação na Saúde

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Com o advento de um diagnóstico situacional, da procura dos usuários por especialista em
reumatologia e a identificação da necessidade de os médicos da Atenção Básica alinharem os
critérios de encaminhamento, a gestão propôs uma articulação entre os médicos da Atenção Básica e
o reumatologista. Foram realizados 3 matriciamentos com todos os profissionais médicos da Atenção
Básica, culminando na elaboração de um protocolo de atendimento e regulação dos usuários com a
proposta de implantação imediata.

A experiência ocorreu de janeiro a abril de 2016.

EIXO 5
Gestão na Saúde da Família.
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RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Apesar da recente implantação do protocolo e a ausência de números concretos, os usuários
relatam a melhoria do acesso ao profissional especialista, e o reumatologista informa que os usuários
para ele encaminhados estão inclusos no perfil que necessita da Atenção Especializada.

ANÁLISE CRÍTICA
Como se trata de um trabalho recente, não foi possível trazer dados mais concretos, mas se
observou que é importante expandir esses momentos para outras especialidades, articulando cada
vez mais a Atenção Básica com a Especializada.

CONCLUSÕES
Por observação, considera-se de suma importância a inclusão dos médicos da Atenção Básica
nos momentos de discussão sobre a regulação do município e o empenho dos mesmos em melhorar
o acesso do usuário. Para isso, é imprescindível o fortalecimento da Atenção Básica como porta
de entrada principal e reguladora do acesso. Consequentemente, será possível ao Programa Mais
Médicos garantir o efetivo cumprimento do que é preconizado pela Política Nacional de Atenção
Básica1 (BRASIL, 2012).

1

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção
Básica. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf>.
Acesso em: 25 jun. 2017.
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05

UTILIZAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 05 DE
JULHO NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE: UMA PRÁTICA INTEGRATIVA

OBJETO DA EXPERIÊNCIA

AUTORES

O uso de plantas medicinais faz parte da prática da medicina popular, constituindo um conjunto de
saberes internalizados pelos usuários, especialmente pela tradição oral. Essa prática trata-se de uma
forma eficaz de atendimento primário à saúde, podendo complementar o tratamento usualmente
empregado. Os profissionais da equipe da Unidade de Saúde da Família 05 de Julho, do município
de Tamandaré, que possuem um conhecimento prévio sobre a terapêutica das plantas medicinais,
estão realizando palestras com o objetivo de orientar a população atendida para a adequada
utilização, sem perda da efetividade dos princípios ativos das plantas e sem riscos de intoxicações
por uso inadequado.

ANNE GABRIELE SOARES DE ALBUQUERQUE
NASCIMENTO – Cirurgiã-dentista
AYSLANE ARAUJO DOS SANTOS - Agente Comunitária de Saúde
GEONICE MARIA MENDES - Agente Comunitária de Saúde
JOAB ALMEIDA DE SANTANA - Agente Comunitário de Saúde
JOSELITA ALMEIDA DE SANTANA Agente Comunitária de Saúde
KATALYNE GALINDO DO NASCIMENTO - Enfermeira
LEYDE PINERO ALBA - Médica
LUCIENE MARIA DA SILVA - Agente Comunitária de Saúde
MARIA DAS DORES ALVES - Auxiliar de Saúde Bucal
MARLI MARIA DA CONCEIÇÃO - Agente Comunitária de Saúde
SÉRGIO DE MELO DOS ANJOS - Agente Comunitário de Saúde
SOLANGE MARIA SILVA PEREIRA - Técnica em Enfermagem

OBJETIVO DO TRABALHO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

O objetivo do trabalho é contribuir para o acesso seguro e o uso racional das plantas medicinais
pelos pacientes atendidos na Unidade de Saúde da Família 05 de Julho do município de Tamandaré/
PE, ampliando as opções terapêuticas dos usuários, com garantia de acesso a plantas medicinais com
segurança, eficácia e qualidade, na perspectiva da integralidade da atenção à saúde, considerando o
conhecimento tradicional sobre plantas medicinais.

A realização da experiência se deu a partir de abril de
2016 (em curso no período de realização da Mostra).

EIXO 1
Assistência, tecnologias do cuidado e
integralidade na Saúde da Família.
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METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
O trabalho foi desenvolvido na Unidade de Saúde da Família 05 de Julho no município de
Tamandaré/PE, que apresenta população de aproximadamente 4.258 habitantes. As palestras e troca
de conhecimentos foram realizadas a partir de abril, sendo ministradas uma vez por semana, na
sala de espera da unidade. Participam homens e mulheres de diversas faixas etárias, que estiverem
presentes na unidade no dia da palestra. Os encontros são realizados para maior esclarecimento da
população quanto ao uso seguro das plantas medicinais e também para a troca de conhecimentos
sobre a utilização dessas plantas pela população.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
De acordo com os relatos obtidos, foi verificado que a maioria da população atendida pela Unidade
de Saúde da Família 05 de Julho utiliza com frequência as plantas medicinais. A utilização de plantas
medicinais ocorre de forma mais acentuada entre a população mais velha. Esse fato retrata menor
atenção da população mais jovem quanto ao conhecimento transmitido através das gerações. Os
resultados também mostraram que a população estudada é a que busca o sistema público de saúde
e possui menor nível de escolaridade e renda.

ANÁLISE CRÍTICA
O trabalho reforça a necessidade de orientar a população quanto à utilização das plantas
medicinais que podem ser responsáveis pelo tratamento de muitas doenças primárias, com bons
resultados econômicos e de melhoria da saúde da população de baixa renda. Entretanto, esse
objetivo só poderá ser alcançado a partir de trabalho participativo e bem orientado.

CONCLUSÕES
A partir dos relatos nas palestras, verificamos que a utilização de plantas medicinais é bastante
difundida e que o resgate do conhecimento tradicional, seja pelo seu valor histórico-cultural ou
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pela necessidade de confirmação das indicações de uso, foi muito importante para a população.
Espera-se com esse trabalho contribuir com proposta de orientação de uso de plantas medicinais no
sistema público de saúde.
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06

INCENTIVO À ADESÃO DO PÚBLICO MASCULINO DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO
E SÃO PAULO - CAMARAGIBE/PE AO ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Público masculino da comunidade de São João e São Paulo, Camaragibe/PE.

OBJETIVO DO TRABALHO
Conseguir uma maior adesão do público masculino às consultas na unidade de saúde, sendo
possível, assim, realizar uma promoção em saúde com homens que têm maior resistência a ir ao
médico.

AUTORA
MARIA EUGÊNIA PEREZ RAMIREZ

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Desde o mês de dezembro de 2014 (em curso
no período de realização da Mostra).

EIXO 2
Promoção à saúde, prevenção de agravos e
intersetorialidade na Saúde da Família.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Realização de convite ao público-alvo através de visitas domiciliares das agentes comunitárias
de saúde, identificação das necessidades da população masculina, escuta inicial dos pacientes,
incentivo à participação em grupos nos quais falamos de prevenção de câncer de próstata e pênis.
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RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Adesão maior do público masculino. Atualmente, os homens procuram a unidade para aconselhamentos e prevenção, tendo se tornado um público frequentador da unidade de saúde.

ANÁLISE CRÍTICA
No primeiro momento, a adesão foi menor do que a esperada devido aos horários de trabalho
dos homens não serem compatíveis com o horário de funcionamento da unidade de saúde, mas,
no desenvolvimento do trabalho, conseguimos trazê-los tanto para as consultas individuais quanto
para o acompanhamento das consultas de suas esposas no pré-natal e planejamento familiar.

CONCLUSÕES
É necessário continuar desenvolvendo um trabalho de equipe no qual se mantenha o público já
alcançado e que busque sempre uma maior adesão dos homens à unidade de saúde.
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07

A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA QUALIFICAÇÃO DA REDE
MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
O processo de ampliação da rede de Atenção Básica no município de Caruaru-PE teve início em
2011, com forte investimento em expansão e requalificação das unidades da Estratégia Saúde da
Família – ESF, visando à adequação dos serviços para permitir o acesso quantitativamente maior
e qualitativamente melhor dos usuários. Esse processo se consolidou com a chegada do Programa
Mais Médicos, em 2013, cuja finalidade é o provimento e a formação de recursos humanos na área
médica para o Sistema Único de Saúde - SUS. O Programa, como política nacional para provimento
de médicos, visa a ampliar o acesso da população brasileira aos serviços de saúde. O presente relato
busca analisar o impacto da implantação do Programa em um município de 347 mil habitantes, no
agreste pernambucano.

AUTOR
IZAIAS FRANCISCO DE SOUZA JÚNIOR

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Este relato apresenta os dados relativos à expansão
da cobertura da Estratégia Saúde da Família - ESF na
cidade de Caruaru/PE, no período de 2011 a 2015.

EIXO 3
A Atenção Básica como ordenadora das Redes de Atenção à Saúde.

OBJETIVO DO TRABALHO
Apresentar o impacto na expansão da cobertura da Atenção Básica e os investimentos realizados
a partir da implantação do Programa Mais Médicos, bem como sua contribuição para o aumento do
acesso aos serviços assistenciais no município de Caruaru/PE.
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METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Relato da experiência com levantamento de dados quantitativos e descrição do processo de
implantação do Programa Mais Médicos.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Em 2011, a cobertura da Atenção Básica era de 23%, ou seja, 72 mil pessoas tinham acesso às
Unidades Saúde da Família e Centros de Saúde. A criação do Programa Mais Médicos, em 2013,
possibilitou um incremento na ampliação da cobertura populacional da Atenção Básica em Caruaru,
que chegou a 62,4%. Assim, ocorreu uma elevação na capacidade total de produzir consultas e
procedimentos, com consequente impacto em indicadores como mortalidade infantil, que teve
redução de dois pontos. Isso representou a ampliação de acesso para aproximadamente 142 mil
pessoas. Em decorrência da expansão estrutural e reorganização do processo de trabalho na Atenção
Básica, houve aumento no acesso e resolutividade da assistência em saúde pelas equipes de Saúde
da Família, tornando mais efetiva a Atenção Básica como ordenadora do serviço. Para que o processo
de ampliação fosse possível, a gestão aumentou o aporte de recursos investidos na Saúde de 18,26%
para 25,35% em 2015. Um exemplo da ampliação do acesso promovido pelo Programa é o bairro do
Vassoural, onde funcionavam apenas serviços de média e alta complexidade, e o bairro Rendeiras
e adjacências, que contavam somente com atendimento em unidade de saúde tradicional. Esses
bairros foram beneficiados com a chegada do Mais Médicos e, atualmente, contam com equipes de
Saúde da Família, que são responsáveis pela coordenação e continuidade do cuidado.

ANÁLISE CRÍTICA
O Mais Médicos promoveu um avanço significativo na adoção do cuidado como responsabilidade sanitária da gestão e dos profissionais de saúde e no aumento da cobertura assistencial da
população. O município saiu de um quadro em que a rede apresentava uma situação recorrente
de demanda reprimida e enormes filas de espera, concentração de serviços em algumas áreas e
insuficiência de cobertura em outras, para uma intervenção que prioriza a reorganização do fluxo
assistencial, a otimização da oferta de serviços/procedimentos e o ordenamento da demanda de
forma racional e eficiente.

31

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

CONCLUSÕES
O Programa vem sendo fundamental para a expansão e qualificação da Atenção Primária em
Saúde, numa ação potencializada pela integração da gestão com as instituições formadoras de
Caruaru, buscando soluções para garantir êxito no alcance dos objetivos do Mais Médicos.
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08

QUALIFICAÇÃO DO ACESSO À REDE ESPECIALIZADA APÓS A EXPANSÃO DO MAIS
MÉDICOS: A EXPERIÊNCIA DA REGULAÇÃO FORMADORA

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
A Norma Operacional de Acesso Equitativo e Integral a Consultas Especializadas e Exames
Complementares - NOA Caruaru1 nasceu com o objetivo de organizar o acesso a consultas especializadas e exames complementares dentro da rede assistencial do município de Caruaru, que antes
se caracterizava por extensas filas de espera, insatisfação dos usuários, desperdícios de recursos e
baixa resolutividade na atenção (CARUARU, 2015).
O processo de construção e implantação do Centro Regulador para Assistência Especializada foi
decidido a partir das necessidades que surgiram com a expansão da rede de assistência, entre 2012
e 2014, em decorrência do aumento da cobertura da Atenção Básica, com efetiva contribuição do
Programa Mais Médicos para o Brasil.
A NOA Caruaru surge de um processo democrático e participativo com o Departamento de
Regulação, coordenador da construção do dispositivo. A proposta foi apresentada aos departamentos da Secretaria de Saúde, a médicos da Rede Assistencial de Saúde, ao Conselho Municipal
de Saúde, ao Sindicato dos Médicos, ao Conselho Regional de Medicina, à Comissão de Saúde da
Câmara de Vereadores, ao Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, à equipe do Núcleo de
Apoio à Saúde da Família – NASF e colocada em Consulta Pública por 45 dias em junho de 2014.
A implantação da NOA Caruaru seguiu-se da criação de protocolos de acesso e de fluxo assistencial,
suporte de médicos e técnicos reguladores da Central de Regulação, além da implantação da
1

AUTORES
MARIA DO CARMO P. ANDRADE
MARIA APARECIDA SOUZA
MICHELLY LIMA VIEIRA
EDILENE CASTRO CHAVES
AMANDA DANIELLE HONORATO DA SILVA
MARIA DA POMPEIA MORAES RODRIGUES
CLÁUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA
MAIARA ALMEIDA RODRIGUES ACCIOLY
JOSEFA ROSENILDA ALVES
KARINE DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS
ATHOS PHILLIP DE CARVALHO CHAVES
RENATA CRIZ DE OLIVEIRA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
2012 a 2014.

EIXO 3
A Atenção Básica como ordenadora das
Redes de Atenção à Saúde.

CARUARU. Prefeitura. Secretaria de Saúde. . Caruaru: Secretaria de Saúde, 2015. Disponível em: <http://www.saudecaruaru.pe.
gov.br/smscaruaru2013/consultas_publicas/noa_caruaru_2015.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2017.
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Educação Permanente com os médicos da Atenção Básica, acontecendo a cada 15 dias, utilizando-se
o método ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas).

OBJETIVO DO TRABALHO
Apresentar a criação e o desenvolvimento da NOA Caruaru, bem como as mudanças, decorrentes
de sua implantação, na marcação das consultas, resolutividade da atenção à saúde e satisfação dos
usuários, através de um processo de regulação eficiente e inovador.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Relatos baseados nas transições ocorridas com a construção e implantação de um centro
regulador próprio de Caruaru/PE.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
A NOA Caruaru modificou um sistema de acesso que perpetuava a desigualdade na assistência
em saúde. Sua efetivação garantiu uma maior cobertura de acesso à rede especializada de forma
integral e equânime, proporcionando uma produção do cuidado resolutivo e integral, o que levou
a uma redução de 43% dos encaminhamentos. Além de favorecer de forma mais rápida e efetiva o
acesso à assistência médica especializada, permitiu o retorno a especialistas e o acesso aos exames
mais complexos solicitados por qualquer médico.

ANÁLISE CRÍTICA
Com o aperfeiçoamento da NOA Caruaru no município, estima-se que o tempo médio de espera
para atendimento especializado diminuiu para cerca de 30 dias na maioria das especialidades.
Caberá, agora, à gestão desenvolver um instrumento de avaliação da satisfação dos usuários sobre
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a dinâmica do fluxo para assistência especializada, consultas especializadas e exames complementares, como também realizar estudos para redistribuição e otimização da oferta dos serviços.
Isso representa um avanço na organização e sistematização do acesso e na garantia do princípio da
integralidade e universalidade no SUS.

CONCLUSÕES
Com a construção e aplicação da Norma Operacional de Acesso Equitativo e Integral a Consultas
Especializadas e Exames Complementares - NOA Caruaru, percebe-se o desenvolvimento de um
melhor fluxo na rede, com a utilização adequada de encaminhamentos, em decorrência da educação
permanente dos profissionais médicos, permitindo a otimização no acesso para a realização de
consultas, exames e procedimentos em tempo oportuno, garantido, assim, uma melhor oferta e a
satisfação populacional, além da facilitação da continuidade do cuidado.

35

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

09

EXPERIÊNCIA NA INSERÇÃO DE PACIENTES TABAGISTAS NO PROGRAMA
NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CASINHAS/PE

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
O objeto desta experiência foram os usuários do SUS, no município de Casinhas/PE, considerados
fumantes ou tabagistas que tomaram a importante decisão de abandonar tal hábito nocivo. Com
base no conhecimento da importância do controle desse fator de risco para várias doenças crônicas
não transmissíveis e da prevalência das complicações como produto do referido mau hábito para a
saúde, decidiu-se realizar um trabalho de adesão dos pacientes tabagistas ao Programa Nacional de
Controle do Tabagismo1, na Unidade Básica de Saúde do Junco, para, posteriormente, de acordo com
os resultados positivos, estender-se a experiência para as outras Unidades de Saúde no município
(INCA, 1989).

AUTOR
JOSÉ JULIÁN RIVERA RODRÍGUEZ
Médico do Programa Mais Médicos, Casinhas/PE

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
O trabalho foi realizado de setembro de 2015 até
julho de 2016, em quatro das seis Unidades Básicas
de Saúde do município de Casinhas/PE.

EIXO 1
Assistência, tecnologias do cuidado e
integralidade na Saúde da Família.

OBJETIVOS DO TRABALHO
OBJETIVO GERAL
Promover a adesão dos usuários do SUS ao Programa Nacional de Controle do Tabagismo na
Unidade Básica de Saúde do Junco, no município de Casinhas/PE.

1

INCA. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Rio de Janeiro: INCA, 1989. Disponível em: <http://www2.inca.gov.br/wps/
wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa-nacional-controle-tabagismo>. Acesso em: 25 jun. 2017.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•• Acompanhar os pacientes tabagistas com apoio psicológico e oferecendo o tratamento;
•• Relatar as experiências dos usuários lhes oportunizando o protagonismo na modificação dos
seus estilos de vida;

•• Estender o Programa às outras unidades de saúde presentes no município de Casinhas/PE.
METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
No mês de Agosto de 2015, foi realizada uma reunião com os funcionários das UBSs e as Coordenadoras de Epidemiologia e da Atenção Básica do Município de Casinhas, com o objetivo de explicar
os passos na implantação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Com a chegada do
material impresso e a disponibilidade do tratamento, os pacientes foram convidados a participarem
do Programa. Deu-se, assim, início a uma série de atividades educativas para conscientizar os usuários
sobre as complicações do tabagismo. As Agentes Comunitárias fizeram uma pesquisa nas microáreas
para identificar os usuários tabagistas que manifestassem desejo de parar de fumar. Foi marcada
uma data para formar o grupo, no qual foram explicadas as opções de tratamento e agendados os
próximos encontros, a fim de avaliar os resultados e estimular a participação de outros usuários com
a divulgação das atividades do Grupo inicial.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Foram formados 4 grupos de atividades educativas com usuários tabagistas, com 67 pacientes.
Ao longo do processo de tratamento, 13 pacientes (19,4%) abandonaram os grupos, não concluindo
o tratamento, e 54 (80,6%) permaneceram em tratamento. Destes, 27 (50%) encontram-se fazendo
uso dos adesivos transdérmicos de 21mg e os outros 27 (50%) já começaram a segunda fase
do tratamento com os adesivos de 14 mg. Foi observado ainda que 13 deles (24%) fazem uso de
tratamento combinado com os adesivos e os comprimidos de Bupropiona de 150mg, e, destes
últimos, somente 4 pacientes (30,8%) ainda continuam apresentando dificuldade de abandonar o
hábito de fumar, uma vez que não modificaram os hábitos pessoais que favorecem ou motivam o
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ato de fumar, como o consumo de café em horários específicos ou de bebidas alcoólicas. Nenhum
paciente em tratamento relatou reações adversas graves ao fazer uso de adesivos transdérmicos ou
comprimidos de Bupropiona.

ANÁLISE CRÍTICA
Independentemente dos bons resultados obtidos até o momento, é importante destacar que
muitos usuários tabagistas do município não sabem da disponibilidade do tratamento oferecido
pelo Ministério da Saúde. Cabe, então, às equipes de saúde aumentar a divulgação para garantir uma
melhor promoção e prevenção em saúde para os usuários do SUS. Considerando-se que somente
4 grupos com 67 pacientes foram formados em um município com 6 Unidades de Saúde e mais de
14.000 habitantes, faz-se necessário o desenvolvimento de ações que garantam a inserção de mais
usuários tabagistas no Programa. O fato de muitos deles desconhecerem a existência de tratamentos
para parar de fumar é evidência de que está faltando aprimorar o trabalho das equipes de saúde com
apoio dos Agentes Comunitários na Atenção Básica.

CONCLUSÕES
É de vital importância, portanto, fortalecer as parcerias entre as equipes de saúde e as lideranças,
entidades do governo, Organizações Não Governamentais e Igrejas a fim de aumentar a participação
da comunidade na inserção de usuários no Programa Nacional de Controle do Tabagismo, por meio
de:
•• Convocação de uma reunião entre as lideranças do município e as equipes para explicar a
importância do Programa Nacional de Controle do Tabagismo;

•• Divulgação da disponibilidade do tratamento no município através da mídia, das redes sociais
ou de qualquer meio de divulgação massiva;

•• Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde para incrementar a inserção dos usuários
tabagistas e a sua participação no Programa;

•• Definição de um espaço no município onde usuários em tratamento possam interagir e dar
apoio e estímulo uns aos outros.
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10

PREVENÇÃO DE FATORES DE RISCOS SOCIAIS E INDIVIDUAIS RELACIONADOS
À INCAPACIDADE E DEPENDÊNCIA NA POPULAÇÃO IDOSA ATENDIDA NA
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA GUANUMBI, NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE

OBJETO DA EXPERIÊNCIA

AUTORAS

Promoção da saúde e prevenção de fatores de riscos sociais e individuais associados a doenças
que acarretem incapacidade e dependência nos idosos pertencentes à área de cobertura da Unidade
Básica de Saúde de Guanumbi, no município Buíque/PE.

SORAIA DE OLIVEIRA PEQUENO
Enfermeira

OBJETIVOS DO TRABALHO
OBJETIVO GERAL
Promover a saúde com foco nos fatores de riscos e doenças crônicas mais comuns que implicam
a incapacidade ou dependência de usuários com 60 anos ou mais.

ZOILA REYES HERRERA
Médica

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Janeiro a dezembro de 2015.

EIXO 2
Promoção à saúde, prevenção de agravos e
intersetorialidade na Saúde da Família.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

•• Planejar estratégias para melhorar ou manter o estado funcional dos usuários maiores de 60
anos;

•• Estimular a funcionalidade e autonomia dos pacientes maiores de 60 anos;
•• Realizar ações educativas para melhorar a saúde das pessoas idosas;
•• Estimular uma atenção integral e multidisciplinar às pessoas idosas.
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METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
A Unidade Básica de Saúde de Guanumbi se encontra localizada no povoado de Guanumbi,
segundo distrito do município Buíque, a 18 km leste da sede do mesmo. A localidade caracteriza-se
pela pecuária, região da maior bacia leiteira do município. A equipe de saúde trabalha com grupos
específicos na organização e no planejamento tanto de consultas como de visitas domiciliares. Será
desenvolvido um estudo individualizado, observacional e transversal, acoplado a uma intervenção,
envolvendo toda a equipe de saúde e os usuários maiores de 60 anos. Inicialmente, será realizado um
levantamento com toda a população de idosos, de ambos os sexos, que apresentem alguns fatores
de risco ou doença crônica não transmissível que limitem sua capacidade funcional, provocando
incapacidade ou dependência e comprometendo uma adequada qualidade de vida. Os critérios
de inclusão serão: prévio consentimento dos sujeitos de ambos os sexos, cadastrados na área de
abrangência, com idade igual ou superior a 60 anos; sujeitos com acompanhamento pela equipe de
saúde e portadores de fatores de riscos sociais e individuais capazes de provocar limitação funcional;
e sujeitos portadores de doenças crônicas não transmissíveis cujas complicações provoquem incapacidade ou dependência. Os critérios de exclusão serão: sujeitos em acompanhamento temporário
ou em trânsito; sujeitos procedentes de outras regiões por motivo de viagem, passeio etc.; sujeitos
portadores de transtornos mentais que não conseguirem responder ao questionário; e sujeitos que
não deram seu consentimento. Para se atingir os objetivos propostos, serão analisadas variáveis
demográficas: idade pelas faixas etárias de 60–65 anos, de 66–70 anos, de 70–75 anos, de 76–80
anos e de 81 ou mais anos, sexo e estado conjugal; variáveis socioeconômicas: escolaridade, renda
familiar, convivência (se vive sozinho ou não), acompanhamento de cuidador; variáveis de saúde,
avaliadas pelos fatores de riscos: tabagismo, hábitos alimentares saudáveis, características do sono,
prática de atividades físicas (tomando como referência o mínimo de três vezes por semana, por pelo
menos trinta minutos), consumo de álcool (estabelecido em razão das quantidades consideradas
de risco pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, consumo diário de bebida alcoólica maior
que duas doses para homens e uma dose para mulheres, sendo uma dose equivalente a uma lata
de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose padrão de bebida destilada). Aos pacientes que não
conseguem se enquadrar nesses limites de consumo, deve-se sugerir o abandono do consumo de
bebidas alcoólicas. Para a avaliação das demais variáveis, será tomado como referência padrão o
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que é estabelecido pelos Cadernos de Atenção Básica de Hipertensão Arterial do Ministério da Saúde
(2006)1 (BRASIL, 2013).
Para o estudo das doenças crônicas não transmissíveis com complicações, serão investigados
os antecedentes de hipertensão arterial, infarto, acidente vascular cerebral, câncer, diabetes,
doenças respiratórias crônicas, doenças degenerativas osteoarticulares, depressão, sequelas por
quedas, alterações na visão, alterações na audição e déficit cognitivo. A incapacidade funcional será
investigada levando-se em consideração a realização ou não das Atividades Básicas da Vida Diária
(ABVD): vestir-se, banhar-se, alimentar-se, fazer a higiene pessoal, deambular, controlar bexiga e
intestino, utilizar o banheiro, caminhar e subir escadas. Estes itens foram adaptados em forma de
questões para serem respondidas pelos pacientes através de questionário, o qual receberá uma
pontuação (de 0 a 2 pontos), segundo o estado do entrevistado quanto às seguintes categorias:
independente (I), requer assistência (A) e dependente (D), sendo I = 2, A = 1, D = 0, de acordo com a
escala de pontuação contínua de Katz, como forma de detectar comprometimento funcional mais
cedo.
Utilizando-se a mesma escala de pontuação, também serão consideradas as Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD): utilizar meios de transporte, manipular medicamentos, realizar
compras, realizar tarefas domésticas leves e pesadas, utilizar o telefone, preparar refeições e cuidar
das próprias finanças.
Para a coleta dos dados, serão revisados os prontuários médicos e será aplicado um questionário
que responda tanto às variáveis socioeconômicas como às questões de saúde e capacidade funcional,
sendo tal questionário respondido pelo usuário entrevistado. As informações serão codificadas
segundo o instrumento de coleta de dados de cada uma das variáveis medidas. Será elaborado
um banco de dados utilizando-se programas para edição de textos e planilhas. Cada sujeito será
esclarecido sobre o teor da pesquisa e lhe será garantido o anonimato, a privacidade e a desistência
a qualquer momento, sem prejuízo nenhum para o mesmo. Após sua aceitação livre e esclarecida
em participar do estudo, será pedido ao sujeito que assine o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. As visitas domiciliares serão feitas pelas investigadoras principais (médica e enfermeira)
para aqueles casos que, por limitações físicas ou de saúde, incluindo-se os residentes mais distantes
da unidade, não podem ir a consultas na Unidade Básica de Saúde para responder ao questionário.
Também serão utilizados panfletos e cartazes para disseminar informações sobre a intervenção. Além
1

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da
pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2013. 128 p. (Cadernos de Atenção
Básica, n. 37). Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_37.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2017.
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desses elementos, serão desenvolvidas atividades em grupo a fim de proporcionar a convivência
social entre os idosos, com a criação de jogos que estimulem sua atenção e memória, assim como a
expressão de suas experiências, medos e contradições, favorecendo a interação entre eles próprios e
com toda a equipe de saúde. Sendo assim, será definido um plano de ação com as metas propostas
para o alcance do objetivo principal e a promoção de descobertas e significados do envelhecer. Os
temas abordados pela equipe multiprofissional serão sobre autocuidado, prevenção e controle de
doenças características da faixa etária, isto é, temas capazes de contribuir para uma melhor atitude
do usuário frente à vida saudável. Para isso, será estabelecida a educação permanente de todo o
pessoal que trabalha na USF Guanumbi, no município Buíque.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Esta proposta é uma estratégia de intervenção dirigida à população idosa para possibilitar
uma maior aproximação da equipe de saúde com o contexto de vida dos pacientes, por meio de
ações participativas da comunidade e de educação permanente dos profissionais para promover o
envelhecimento saudável. Com este projeto, espera-se ampliar o nível de informação em 100% não
só da população estudada, mas também de toda a comunidade pertencente à área de cobertura
da Unidade Básica de Saúde, bem como diminuir em 5% os fatores de riscos à saúde que podem
provocar doenças crônicas não transmissíveis complicadas, prevenindo-se, assim, alguma incapacidade ou dependência. Além disso, espera-se elevar em 100% o grau de satisfação da população
quanto à atenção prestada pela equipe, aumentando-se, dessa forma, a participação nas atividades
de educação em saúde fornecidas na unidade de saúde.
O objetivo fundamental é garantir que as ações sejam executadas de forma coerente e sincronizadas pelos responsáveis designados para o projeto, com o estabelecimento de prazos para a
obtenção de resultados com qualidade.

ANÁLISE CRÍTICA
Conhecer a capacidade funcional, os diferentes fatores de riscos, as dependências e as limitações
da população idosa é importante para os profissionais de saúde, pois lhes permite determinar
necessidades dessa população para a manutenção das atividades da vida diária, bem como para
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o cuidado da própria saúde. Nessa perspectiva, o bem-estar da população idosa está relacionado
ao resultado de uma interação entre várias dimensões que compreendem as condições socioeconômicas, a saúde física, a independência e a autonomia. Mesmo que os idosos apresentem uma
ou mais doenças crônicas, se mantiverem essas enfermidades controladas por meio de educação
para a saúde adequada, acompanhamento médico adequado e interação social, conseguindo
manter a autonomia, poderão ser considerados indivíduos idosos saudáveis. Por isso, é preciso
desenvolver ações visando à sua potencialização e possibilitando, assim, que o idoso viva da forma
mais independente possível.
Faz-se necessária, portanto, uma abordagem integral a fim de transformar o contexto atual
na produção de um ambiente social e cultural favorável à população idosa, tendo por princípio o
respeito à dignidade de cada um. Para isso, são de suma importância a participação e o esforço do
profissional de saúde, priorizando formas de envelhecimento saudável e, por consequência, uma
boa qualidade de vida. Daí que a educação em saúde voltada para o grupo populacional em questão
é a pedra angular das estratégias para alcance de uma longevidade saudável. O trabalho com os
idosos facilita uma maior reflexão sobre os assuntos discutidos, além de promover a troca de experiências, as mudanças de comportamento e a comunicação tanto com o doente quanto com a família
e a comunidade em geral.

CONCLUSÕES
A proposta apresentada é uma estratégia de intervenção dirigida à população idosa para
possibilitar uma maior aproximação da equipe de saúde com o contexto de vida dos idosos, por meio
de ações participativas da comunidade e de educação permanente dos profissionais participantes
para promover o envelhecimento saudável. Serão desenvolvidas atividades em grupo, proporcionando a convivência social entre os idosos. O trabalho poderá influenciar no sentido de uma
melhor atitude da população idosa em relação à adoção de uma vida saudável, proporcionando-lhe
bem-estar e qualidade de vida. Além disso, a intervenção possibilitará o acúmulo de experiência no
trabalho com a população mais envelhecida, não só na unidade de saúde, podendo também ser
estendida a todo o município.
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11

INCENTIVAR O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NAS GESTANTES E
PUÉRPERAS ATÉ OS SEIS MESES PÓS-PARTO

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Elevação do nível de conhecimento das gestantes e puérperas sobre o aleitamento materno
exclusivo até os seis meses pós-parto. O leite materno, considerado também sangue branco, constitui-se como o alimento natural da espécie humana pelos benefícios que tem para as crianças.
Sendo assim, os profissionais da saúde têm a responsabilidade de garantir que as crianças sejam
alimentadas exclusivamente com o peito até os primeiros seis meses depois de nascidas, uma vez
que o consumo de qualquer outro alimento é plenamente desnecessário no período, podendo,
inclusive, ser prejudicial à saúde da criança, salvo em restritas situações de exceção. As ações para
elevar a porcentagem de crianças com aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida
podem ser alcançadas com a elevação do nível de conhecimento de gestantes e puérperas, de
maneira que as mesmas conheçam as vantagens e o que isso representa para a vida das crianças. Os
profissionais da saúde reconhecem que o aleitamento materno proporciona várias vantagens para
a saúde, incide no adequado crescimento e no desenvolvimento das crianças, diminuindo o risco
de aparição de doenças agudas e crônicas. Nas últimas décadas, observou-se uma diminuição do
número de mulheres que amamentam seus filhos, fenômeno relacionado aos novos estilos de vida,
à incorporação da mulher ao mundo laboral e à influência da cultura da mamadeira. Portanto, as
atividades de promoção de saúde têm um papel fundamental na Atenção Básica à Saúde.

AUTORA
GRECHEL CHAVECO BAUTISTA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Março de 2014 a março de 2015.

EIXO 1
Assistência, tecnologias do cuidado e
integralidade na Saúde da Família.
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OBJETIVOS DO TRABALHO
OBJETIVO GERAL
Incentivar o aleitamento materno exclusivo nas gestantes e puérperas até os seis meses do
pós-parto no Posto de Saúde da Família (PSF) Nossa Senhora de Fátima, em Poção-PE.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•• Descrever os fatores que influem no aleitamento materno exclusivo em gestantes e puérperas
ate os seis meses do pós-parto;

•• Modificar o conhecimento do aleitamento materno exclusivo nas gestantes e puérperas até os
seis meses do pós-parto;

•• Sensibilizar, conscientizar e capacitar as gestantes e puérperas até os seis meses pós-parto
sobre o aleitamento materno exclusivo.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO:
1. CENÁRIO DA INTERVENÇÃO
O PSF Nossa Senhora de Fátima localiza-se na zona rural do município Poção em Pernambuco,
composto pelos povoados de Pão de Açúcar de Poção e Gravatá dos Gomes. O município de Poção
foi criado em 29 de dezembro de 1953. O seu principal atrativo é a produção da Renascença, renda
de origem europeia, pela qual o município recebe o título de Capital da Renascença. Sua população
estimada é de 11.135 habitantes, possui uma área territorial de 212km², tem uma altitude média de
1.000 metros sobre o nível do mar e é considerado a segunda cidade mais alta de Pernambuco. O PSF
Nossa Senhora de Fátima dispõe de uma equipe de saúde formada por médica, enfermeira, técnica
em enfermagem, recepcionista, cinco agentes comunitários de saúde, dentista e auxiliar de saúde
bucal. Cobre, em sua área adscrita, 1.671 usuários, com uma população feminina em idade fértil
de 539 mulheres. A equipe de saúde costuma trabalhar com grupos populacionais específicos em
conjunto com o Núcleo de Apoio da Saúde da Família (NASF).

45

VOLTAR PARA O SUMÁRIO
2. CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS
Participaram da intervenção 22 gestantes e 39 puérperas, com idades entre 15 e 40 anos, atendidas
na unidade de saúde.
3. PROCEDIMENTOS DA INTERVENÇÃO
Para o alcance dos objetivos propostos, foram realizados os seguintes procedimentos:
3.1 Identificação das gestantes e puérperas, entre os usuários cadastrados e assistidos na
unidade de saúde;
3.2 Recrutamento das gestantes e puérperas para a realização da consulta, em que as informações
foram coletadas para registro de dados, papel realizado pelos agentes comunitários como
grandes protagonistas da ação;
3.3 Agendamento de reunião com as gestantes para explicação, de maneira mais detalhada,
das características da investigação, bem como para a apresentação dos participantes e a
definição dos temas de interesse para as atividades de educação em saúde: vantagens e
importância do aleitamento materno; como preparar os mamilos para amamentar; tempo
de duração e intervalo de cada mamada; uso de medicamentos, álcool e tabaco pela mãe.
Os encontros tiveram uma periodicidade quinzenal e foram realizados no horário da tarde.
A metodologia utilizada foi dinâmica com esclarecimento de dúvidas, já que cada usuária
pôde expressar livremente sua opinião;
3.4 Aplicação de questionário para conhecer o nível de conhecimento do grupo, a fim de
incentivar o aleitamento materno exclusivo nas gestantes e puérperas até os seis meses
pós-parto;
3.5 Planejamento das atividades relacionadas ao tema do grupo em questão: como preparar-se
para amamentar, vantagens e importância do aleitamento materno; tempo de duração e
intervalo de cada mamada; uso de medicamentos, álcool e tabaco pela mãe; aparição de
doenças. Para isso, empregaram-se diferentes técnicas de comunicação, como parcerias e
projeção de vídeos;
3.6 Desenvolvimento de educação permanente, tanto na unidade de saúde como na comunidade,
com os profissionais de saúde e agentes de saúde, com o apoio dos familiares e lideranças
da comunidade;
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3.7 Realização de visitas, entrevistas, discussões em grupos e\ou consultas para a troca de
experiência, avaliando-se o grau de aderência ao tema nas consultas através da exploração
de dados (interrogatório, exame físico das mamas e avaliações do peso da criança que é
amamentada exclusivamente com leite materno).
4. RECURSOS NECESSÁRIOS

•• Humanos: equipe de saúde da família.
•• Materiais: prontuários das gestantes, caderneta das crianças e cartão promocional.
RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Os profissionais da saúde têm um papel fundamental para que as gestantes e puérperas conheçam
a importância do aleitamento materno exclusivo até os primeiros seis meses de vida das crianças. As
ações de saúde aplicadas mostraram que a educação constitui o centro na Atenção Básica à Saúde
para o êxito do aleitamento materno exclusivo.

ANÁLISE CRÍTICA
Consideramos que o tema tratado é de muita importância, devendo sempre ser abordado como
um problema de saúde permanente pelo pessoal da saúde. Sua importância não é só porque diz
respeito à saúde da criança, mas também porque afeta um grupo grande de pessoas. O pessoal
da saúde precisa ser responsável por dar seguimento e cumprimento da amamentação por parte
das mães, já que isso incide na saúde das crianças, além de constituir-se como uma avaliação do
trabalho desenvolvido pela equipe, demonstrando qualidade na atenção oferecida pelo profissional
da saúde.
Promovendo-se a amamentação também se previne o surgimento de doenças a curto e longo
prazo, porque uma criança que não é amamentada adequadamente pode ter dificuldades com o
crescimento e desenvolvimento tanto físico como cognitivo para toda a vida. Destaca-se, ainda, que,
quando se promove essa prática dentro da família, mantém-se a harmonia e estreitam-se os laços

47

VOLTAR PARA O SUMÁRIO
amorosos. Além do mais, tem vital importância para a economia mundial, porque, a cada dia, o preço
do leite aumenta no mercado internacional. Com o incentivo ao aleitamento materno exclusivo, a
sociedade diminui os gastos econômicos, uma vez que o governo pode economizar na disponibilidade de leite a ser ofertado, e as famílias passam a não ter que investir tanto dinheiro na compra
de leite. Além do mais, o governo economiza também nos gastos com medicamentos e internações
relacionados a doenças contraídas por crianças que não são amamentadas exclusivamente. Faz-se
importante ressaltar que o ato de mamar, além dos benefícios à saúde, traz para a criança felicidade,
proteção física e emocional, bem como eleva o seu nível intelectual. A tudo isso, soma-se também
a contribuição para a saúde da mãe, porque o aleitamento materno atua na prevenção de doenças
como o câncer de mama e cérvico-uterino. Não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde
(OMS) tem estratégias e políticas específicas para promover esse hábito, dedicando-lhe um espaço
especial e indicando uma semana específica para sua promoção.

CONCLUSÕES
Alcançou-se que as gestantes e puérperas amamentem as suas crianças até os seis meses pós-parto
com aleitamento materno exclusivo, independentemente da idade, escolaridade e meio socioeconômico em que se desenvolvem. Os conhecimentos e as práticas do aleitamento materno influenciaram favoravelmente as mães com as quais realizamos uma educação sistemática, pois ficaram
sensibilizadas e conscientizadas sobre a importância da prática do aleitamento materno exclusivo,
tendo isso consequências positivas para a qualidade de vida das suas crianças e delas próprias.

RECOMENDAÇÕES
As ações de saúde aplicadas mostraram que a educação é o fator fundamental na Atenção Básica
à Saúde.
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12

CONSULTAS GRUPAIS PARA DOENÇAS CRÔNICAS NO POSTO DE SAÚDE DA
FAMÍLIA SANTA RITA

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Pacientes com doenças crônicas não transmissíveis e familiares.

OBJETIVO DO TRABALHO
Apresentar as experiências das consultas grupais na unidade de saúde Santa Rita.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Adotou-se o método grupal participativo, sendo seguida a metodologia dialógica da educação
popular de Paulo Freire, e empregou-se um modo ativo de ensino-aprendizagem, baseado nos
problemas de saúde dos participantes e em técnicas de automanejo. Foram estabelecidas metas,
definiu-se um de plano de ação e houve tomada de decisão compartilhada, o que contribuiu para
a melhoria da autoeficácia do paciente, diferentemente do que hoje se desenvolve nos grupos
educativos HIPERDIA.
O modelo comum consiste em grupos de 10 a 12 pacientes atendidos pelo médico por um período
de 2 horas. Em um encontro prévio, o médico explica aos pacientes o processo de consultas grupais e
recebe seu consentimento para participar da consulta. Durante os primeiros 20 minutos da consulta
grupal, o médico consulta cada participante separadamente para conhecer suas principais preocupações. Em seguida, ele oportuniza ao grupo de pacientes uma conversação/explicação participativa

AUTORES
ROLANDO BONAL RUIZ
Unidade Básica de Saúde Santa Rita,
município São Benedito do Sul
PAULA BARRETO DE LIMA
Unidade Básica de Saúde Santa Rita,
município São Benedito do Sul

FREQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO
Esporadicamente, sempre que era possível atender
pacientes e/ou familiares com situações complexas
(comorbidade, multipatologias), às vezes com
pacientes de simples e mediana complexidade.

EIXO 2
Promoção à saúde, prevenção de agravos e
intersetorialidade na Saúde da Família.
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de 20 minutos sobre questões sugeridas por alguns dos participantes. No conjunto, pode resolver-se
a principal preocupação de cada participante, permitindo a aprendizagem entre os pares.
A tempestade de ideias (brainstorming) e a técnica de resolução de problemas são usadas sempre
que o uso seja apropriado. No final, cada paciente tem um plano de ação de cuidado e desenvolve
um método de seguimento.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO

•• Aumento da satisfação do paciente e de sua família;
•• Maior controle da doença por parte do paciente;
•• Menor ocorrência de descompensação da doença e menor número de complicações;
•• Maior conhecimento e consciência da doença e de suas complicações;
•• Ampliação das habilidades para controle das doenças: uso de glicosímetro, inaladores,
esfigmomanômetros, entre outros;

•• Melhor comunicação com os cuidadores de saúde;
•• Utilização mais eficaz das técnicas de definição de metas, plano de ação, resolução de
problemas;

•• Menor uso dos serviços de emergência pelos usuários.
ANÁLISE CRÍTICA
As consultas grupais são recomendas pela OPAS para um melhor atendimento centrado no paciente
crônico, a fim de estimular o automanejo (WHO, 2013)1, sendo uma das principais competências no
âmbito da gestão e organização do processo de trabalho do médico de família brasileiro. Contudo,
na revisão de literatura realizada, não foi identificada metodologia própria para a realização da ACG
(Atenção Compartilhada por Grupo) no Brasil e nos demais países latino-americanos, não havendo
1

WHO. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. Geneva: WHO, 2013. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1> . Acesso em: 26 jun. 2017.
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nem mesmo informações sobre como executar um grupo educativo HIPERDIA, que ainda hoje vem
sendo realizado mais por um processo intuitivo do que por evidências científicas de efetividade.

•• Outras limitações para desenvolver as consultas grupais são:
•• Superpopulação na área de cobertura da unidade, forçando a priorizar a demanda espontânea.
Não existe tempo suficiente para fazer uma consulta grupal agendada (o nosso PSF serve a
uma população de 6.000 habitantes e atinge uma população de 4 PSF juntos);

•• Não há incentivos ou reconhecimento para a continuidade da experiência periodicamente,
mesmo nos casos mais necessários. Embora exista um Programa de incentivo aos profissionais
de saúde da Atenção Básica, como o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade
da Atenção Básica (PMAQ-AB), ele não inclui os médicos cubanos;

•• Existem Diretrizes de Práticas Clínicas (DPC) e/ou Cadernos de Atenção Básica (CAB) para
doenças crônicas específicas, mas não existem DPC nem CAB para orientar e aconselhar como
fazer uma consulta grupal com os pacientes crônicos.

CONCLUSÕES
Deve-se delinear melhor o trabalho das consultas em grupo devido às suas inúmeras vantagens
e benefícios, estabelecendo-o, com prévio treinamento, como uma prática habitual do médico de
família.

RECOMENDAÇÕES

•• Desenvolver, nas Diretrizes de Práticas Clínicas e/ou Cadernos de Atenção Básica, metodologias para consultas grupais;

•• Dar incentivo ao trabalho dos grupos educativos, uma vez que envolvem grandes esforços;
•• Não iniciar o trabalho na Unidade Básica de Saúde sem ter a quantidade de população certa
para atender;
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•• Começar a fazer consulta grupal sem experiência e a aperfeiçoar nos próximos encontros.
Um estudo recente2 mostrou que a resistência era uma das barreiras mais duras para a
implementação da ACG pelos médicos de família sem nenhuma experiência anterior, mas, uma
vez iniciado o processo, a resistência diminuía (“síndrome de bicicleta”) (CAREYVA et al., 2016).

2

CAREYVA, B. A. et al. Clinician-Reported Barriers to Group Visit Implementation. J Prim Care Community Health,
Bethesda, v. 7, n. 3, p. 188–193, 2016.
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13

EXPERIÊNCIAS NO ACESSO E NA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE NA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE DE FLEXEIRAS, EM GOIANA/PE

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Divulgação dos resultados das ações realizadas na UBS Flexeiras, produto do trabalho em equipe e
da integração das experiências na área de saúde, que têm melhorado o acesso aos serviços de saúde
dos usuários que residem distante da unidade de saúde e possuem horários de trabalho e estudo
incompatíveis com os horários regulares de atendimento. E, também, divulgação da qualidade
na atenção integral evidenciada em duas experiências clínicas: uma mulher com diagnóstico de
tuberculose ganglionar e uma criança obesa com fatores de risco para Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS) e Diabetes.

AUTORA
ANDREA PERALES ALBUQUERQUE
Médica do Programa Mais Médicos Goiana-PE

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
As experiências relatadas se desenvolveram no
ano 2015, algumas delas em processo de avaliação
constante para melhorar a atenção ao usuário.

EIXO 1
Assistência, tecnologias do cuidado e
integralidade na Saúde da Família.

OBJETIVOS DO TRABALHO

•• Apresentar as estratégias usadas na UBS Flexeiras para favorecer o acesso aos serviços de
saúde dos usuários habitantes das áreas rurais e dos usuários que trabalham ou estudam;

•• Divulgar a atenção à saúde de uma usuária na consulta para exames pré-operatórios por
miomatose uterina, com avaliação integral e diagnóstico posterior de tuberculose ganglionar;

•• Fortalecer a importância da promoção em saúde e redução de fatores de riscos à saúde através
do relato do caso de uma criança obesa e os resultados da intervenção da equipe de saúde.
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METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
A área adscrita à UBS de Flexeiras possui, aproximadamente, 7.500 pessoas, das quais 320 e 380
moram, respectivamente, nas áreas rurais Engenho Mussumbu e Diamante. Uma das estratégias para
aumentar o acesso à atenção à saúde é a visita mensal nas quartas-feiras pela manhã, na segunda e
na quarta semana do mês, realizada pela equipe de saúde da unidade em espaços improvisados, nos
quais desenvolve diferentes ações. Também é realizada uma visita trimestral a usuários acamados
e com dificuldade de ir à UBS, e é feito atendimento em horário alternativo mensal, na terceira
quarta-feira do mês, das 18 às 21 horas, para pessoas que trabalham ou estudam por não poderem
comparecer à UBS no horário regular de funcionamento.

EXPERIÊNCIAS A PROPÓSITO DE 2 CASOS CLÍNICOS:

•• S.G. da S. 6 anos. Índice de Massa Corporal (IMC): 27.12 Kg/m². Obesidade e Acantose nigricans.
•• J. G. F. 52 anos. Tuberculose ganglionar com fistulização dos linfonodos cervicais. PPD (teste
tuberculínico): 30 mm.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Melhora do acesso à atenção médica e odontológica dos usuários que moram a uma distância
aproximada de 5–7km da UBS e dos usuários que, por razões de trabalho ou estudo, não procuravam
a UBS, o que possibilitou que 150–180 pessoas passassem a ser beneficiadas com alguma ação em
saúde. No cuidado integral, observamos que era preciso conciliar a necessidade sentida pelo usuário
com a oportunidade e visão integral da equipe de saúde. No caso da usuária com consulta por um
pré-operatório de miomatose uterina, a breve avaliação permitiu iniciar um processo de diagnóstico
e tratamento de uma tuberculose ganglionar com um diagnóstico precoce. Em relação à criança
obesa com antecedentes familiares de HAS, obesidade e eventos isquêmicos, ela recebeu visitas
domiciliares, orientações nutricionais e quanto ao estilo de vida, havendo redução importante do
seu peso e melhora da sua qualidade de vida e dos seus familiares, que apresentavam hábitos de
alimentação inadequados e sedentarismo.
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ANÁLISE CRÍTICA
Entre os princípios do SUS, destacamos a universalidade e a integralidade, para os quais contribuíram as ações relatadas. Através das estratégias planejadas em reuniões periódicas da equipe,
conseguimos melhorar o acesso e a avaliação do usuário de forma integral na UBS, porta de
entrada do sistema de saúde. Cada usuário é avaliado na consulta, seja agendada ou de demanda
espontânea, oferecendo-se a oportunidade não só de resolver o motivo da consulta, como também
se considerando, de maneira breve, os principais fatores de risco de acordo com a idade, o sexo,
os antecedentes pessoais e familiares, o que permite estabelecer um plano de ação que garanta
a continuidade na atenção à saúde e estender à família a atenção integral à saúde. São ações
importantes porque se deve considerar que muitas pessoas só procuram os serviços de saúde
quando se percebem doentes, por não possuírem uma cultura de prevenção ou por desconhecerem
os riscos do problema que apresentam.

CONCLUSÕES
Desde a incorporação do Programa Mais Médicos, o compromisso assumido pelos intercambistas,
de atuarem com grande responsabilidade, sensibilidade e contribuírem com a troca de experiências
e habilidades, tem determinado a reconstrução de processos de trabalho que permitem que essas
experiências tão satisfatórias sejam apresentadas.
Melhoras no acesso aos serviços de saúde e a garantia de sua integralidade favorecem a qualidade
na atenção primária. Além do mais, as comunidades que careciam de atenção médica passaram a ter
a oportunidade da continuidade na atenção, promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos e
diagnóstico precoce, o que implica mais tratamento oportuno de patologias.
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14

CINE SAÚDE DA ESF 05 DE JULHO EM TAMANDARÉ/PE: UMA EXPERIÊNCIA
INOVADORA

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
O objetivo fundamental do Cine Saúde é o de promover saúde e prevenir agravos, a partir da
produção de uma série de vídeos estrategicamente selecionados para tal fim, que proporcionem um
melhor entendimento da população sobre temas relacionados à saúde e o estreitamento dos laços
da comunidade com os profissionais de saúde.
A proposta da equipe da Unidade de Saúde da Família 05 de Julho do município de Tamandaré
- PE com o Cine Saúde é possibilitar a disseminação de conteúdos que possam estimular a adoção
de práticas e estilos de vida saudáveis utilizando a mídia como um veículo eficiente na sedução de
plateias. A intenção é mostrar que assistir ao Cine Saúde em uma de nossas microáreas faz com que
as informações transmitidas, mesmo as mais técnicas, sejam absorvidas com muito mais naturalidade. A proposta oportuniza também um momento de lazer e interação ao ar livre, pois raramente
a população atendida pela nossa equipe de saúde tem a possibilidade de ir ao cinema.

AUTORES
LEIDY PIÑERO ALBA - Médica
ANNE GABRIELE SOARES DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO
- Cirurgiã-dentista
KATALYNE GALINDO DO NASCIMENTO - Enfermeira
AYSLANE ARAÚJO DOS SANTOS - Agente Comunitária de Saúde
GEONICE MARIA MENDES - Agente Comunitária de Saúde
JOAB ALMEIDA DE SANTANA - Agente Comunitário de Saúde
JOSELITA ALMEIDA DE SANTANA - Agente Comunitária de Saúde
LUCIENE MARIA DA SILVA - Agente Comunitária de Saúde
MARLI MARIA DA CONCEIÇÃO - Agente Comunitária de Saúde
MARIA DAS DORES ALVES - Auxiliar de Saúde Bucal
SÉRGIO DE MELO DOS ANJOS - Agente Comunitário de Saúde
SOLANGE MARIA SILVA PEREIRA - Técnica de Enfermagem Unidade de Saúde da Família 05 de Julho - Tamandaré/PE

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Novembro de 2015 (em curso no período de realização da Mostra).

OBJETIVOS DO TRABALHO
Este trabalho tem como objetivo propagar, de maneira lúdica para a comunidade, estilos de vida
saudáveis, capacitando e habilitando os telespectadores a se conscientizarem sobre boas práticas
de saúde através da mostra de vídeos, bem como proporcionar maior compreensão dos temas
apresentados, reflexão crítica sobre eles e promover uma maior interação entre a comunidade e os
profissionais de saúde.

EIXO 2
Promoção à saúde, prevenção de agravos e
intersetorialidade na Saúde da Família.
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METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Idealizado pela equipe da ESF 05 de Julho da cidade de Tamandaré - PE, o Cine Saúde tem a
proposta de apresentar filmes relacionados à saúde. Para executarmos o nosso projeto, estratégia e
objetivos, contamos, mensalmente, com uma reunião prévia na qual é planejada com todo o grupo a
seleção da microárea a ser escolhida. Após a escolha, é identificado o agravo com maior necessidade
de ser abordado para o público-alvo. A partir da seleção do tema, definimos a faixa etária do público
que será convidado. Posteriormente, os vídeos e slides são selecionados. No dia em que o Cine
Saúde é realizado, a equipe faz uso de Datashow e retroprojetor para que sejam passados os vídeos.
Também fazemos uso de cadeiras para acolher melhor o público. No momento em que está sendo
mostrado o vídeo, são distribuídas pipocas para todos os participantes. Após as exibições, são
realizadas discussões sobre o filme.
A população escolhida para a realização dessa experiência foi a da área atendida pela Unidade de
Saúde da Família 05 de Julho, no município de Tamandaré - PE, sendo de, aproximadamente, 4.258
pessoas. O Cine Saúde é realizado no período noturno, quando toda a população está presente,
sendo desenvolvido uma vez por mês em cada microárea do nosso território e dele participa toda
a equipe. O Cine Saúde aborda temas relacionados à educação em saúde, envolvendo a saúde do
idoso, saúde mental, saúde da criança, saúde do adolescente, saúde da mulher, saúde do homem,
câncer, obesidade, tabagismo, alcoolismo, drogas e saúde bucal.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Desde que iniciou o Cine Saúde, a equipe da ESF 05 de Julho conseguiu perceber que as pessoas
das microáreas que assistem aos vídeos vêm propagando os conhecimentos adquiridos para outros,
disseminando a proposta. Além disso, por onde o Cine Saúde percorreu, todos os usuários se demonstraram muito satisfeitos com a equipe, o que veio a estreitar ainda mais os laços dos profissionais
com a comunidade. A partir de relatos, os mesmos justificam que acham importante o Cine Saúde e
acreditam que contribui para uma melhora da compreensão e reflexão.
Além da satisfação dos profissionais de saúde em conseguir realizar tal iniciativa de repassar
conhecimentos sobre saúde a seus usuários, a população também se mostrou bastante interessada
em participar do “Cine Saúde”, uma vez que os participantes relatam adquirir muitos conhecimentos,
melhorando alguns hábitos relativos à sua saúde, de uma forma inovadora.
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ANÁLISE CRÍTICA
A posposta do Cine Saúde, que percorre as ruas da comunidade, tornou-se um atrativo a mais
para a população de Tamandaré, cidade interiorana de Pernambuco que não possui cinema. O
cinema, por ser um local prazeroso e que exerce várias funções, como: entreter, ensinar e, acima de
tudo, persuadir o público, torna-se ideal para os objetivos que a atenção primária deseja atingir, que
é promover saúde e prevenir doenças. Percebeu-se que o expectador compreende todo o conteúdo
de maneira satisfatória, pensa e questiona mais sobre o tema tratado. O Cine Saúde vem aguçando
o conhecimento da comunidade e criando um ambiente de sociabilidade.
Para a realização de atividades de educação em saúde, os profissionais, em sua grande maioria,
utilizam apenas palestras, cartazes e panfletos como recursos de atuação. Trata-se de um modelo
de comunicação unilinear que precisa ser superado nas práticas de saúde coletiva vigentes. Ampliar
a concepção da comunicação na atenção à saúde para fora dos muros dos serviços fomenta
uma reflexão sobre possíveis utilizações de novas tecnologias de comunicação. Dessa forma,
transformamos as ações desenvolvidas pela equipe da Unidade de Saúde da Família 05 de Julho,
tornando-as de caráter inclusivo e participativo, com objetivo de empoderamento e posicionamento
dos diversos atores sociais.

CONCLUSÕES
Concluímos que, para trabalhar a prevenção de doenças com a população e promover saúde
de maneira satisfatória, é preciso sempre inovar e buscar novas maneiras e artifícios, de modo
que o público-alvo não receba as informações de forma desinteressante e monótona. Portanto, o
Cine Saúde vem derrubando barreiras e experimentando efeito transformador de conhecimentos,
construindo cidadãos mais conhecedores da arte de cuidar, promover saúde e prevenir doenças,
conhecimentos que devem ser propagados pela Estratégia Saúde da Família.
Pode-se perceber que essa experiência serve como ferramenta de auxílio para a realização de
ações de caráter educativo que visam à promoção da saúde e à prevenção de doenças, trazendo,
dessa forma, benefícios não só para os usuários que são alvos das ações, mas também para os profissionais que transformam suas práticas e conseguem, com o auxílio do Cine Saúde, ampliar as ações
de educação em saúde.
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15

CLÍNICA AMPLIADA NA ATENÇÃO BÁSICA COM A INTEGRAÇÃO DA REDE DE
ATENÇÃO ESPECIALIZADA

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Acolher a demanda de usuários numa perspectiva do cuidado integrado e continuado, bem como
construir, com o NASF e a Atenção Especializada, uma proposta de atenção à saúde de pacientes
crônicos que não buscavam cuidado na Atenção Básica.

AUTORES
GILBERSON MOURA DE BRITO
Médico do PROVAB
JANAÍNA DA ROCHA PESSOA
Coordenadora da Atenção Básica,
Secretaria Municipal de Saúde de Barreiros/PE

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

OBJETIVO DO TRABALHO

Desde julho de 2015 (em curso até o
período de realização da Mostra).

Relatar a experiência na construção de uma clínica ampliada para o cuidado integral a pacientes
com doenças crônicas na Comunidade de Rio Una, Barreiros - PE.

EIXO 1
Assistência, tecnologias do cuidado e
integralidade na Saúde da Família.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
O estudo consiste num relato de experiência de enfoque qualitativo e prospectivo. Através dos
ACSs, foi realizada uma busca ativa de pacientes obesos e hipertensos, convidando-os a participarem
de atividades de prevenção, promoção e tratamento na Unidade de Saúde da Família, em conjunto
com o NASF.
A partir dessas atividades, alguns pacientes começaram a procurar o serviço de atendimento
clínico individualizado na unidade de saúde. Foram realizadas anamneses e identificados problemas
e questões específicas das condições de vida e da situação de saúde dos usuários, que possivelmente
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interferiam no tratamento da doença crônica. Posteriormente, os casos atendidos foram discutidos
em equipe, e, por serem casos crônicos, foi decidida a necessidade de intervenção do NASF e da
clínica especializada, em especial psicólogos e nutricionistas. Com a equipe da Atenção Especializada, foram estabelecidos diálogos para a discussão dos casos atendidos e das intervenções
propostas.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Foram selecionados 20 pacientes, entre eles 10 homens e 10 mulheres. Em ambos os grupos,
a adesão ao tratamento foi de 100%, com a ajuda dos ACSs e da clínica especializada (psicólogo
e nutricionista). Em números, 5 pacientes foram diagnosticados com hipertensão; 7 pacientes
eram hipertensos, porém não faziam uso de medicações; 12 pacientes iniciaram drogas anti-hipertensivas; 3 foram diagnosticados com Diabetes Mellitus tipo 2; destes, 2 eram diabéticos e não faziam
uso de medicações; 5 iniciaram uso de drogas hipoglicêmicas. Dos 5 diabéticos, todos também
eram hipertensos. Do grupo de 20 pacientes, havia no total 12 hipertensos, 5 diabéticos além de
hipertensos, e 16 se encontravam dentro do perfil de Síndrome Metabólica, sendo 10 mulheres e 6
homens; 4 homens somente estavam acima do peso, sem hipertensão e sem diabetes.

ANÁLISE CRÍTICA
Por ser um trabalho voltado para as principais doenças da Atenção Básica, sendo elas a Hipertensão
Arterial Primária e a Diabetes Mellitus II, houve muito campo para colher informações. Porém, foi
visto que é preciso um projeto terapêutico singular para casos nos quais haja a necessidade da clínica
especializada. Foi identificado também que, na população, ainda existem pessoas sem assistência
e que, por diversos motivos, não procuram a Unidade de Saúde da Família. A principal crítica,
sendo ela negativa, foi a demissão em massa de profissionais de saúde no município de Barreiros,
fundamentada na crise atual por que o país passa, principalmente da clínica especializada, ocorrendo
um aumento exacerbado da demanda para os profissionais restantes, sendo inviável a continuidade
do trabalho com a clínica especializada.
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CONCLUSÕES
Todos os pacientes estão sendo acompanhados, principalmente pela equipe da Unidade de
Saúde da Família, e encontram-se fazendo controle das doenças, perdendo peso e fazendo acompanhamento psicológico, o que os levou a uma melhoria da qualidade de vida. Porém, com a demissão
dos profissionais, está difícil a continuidade das atividades devido ao aumento da demanda. Atingir
uma estabilidade na saúde não é tarefa fácil, mas, com a vinda do PROVAB/Programa Mais Médicos,
houve uma melhoria na saúde local, embora ainda não haja uma neutralidade. Por isso, devemos
trabalhar em conjunto para o bem-estar não só de um grupo específico, mas também de toda a
população.
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16

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL EM ÁGUAS BELAS/PE

OBJETO DA EXPERIÊNCIA

AUTORES

Este relato tem como objeto o município de Águas Belas e a sua participação no Programa Mais
Médicos para o Brasil (PMMB). Águas Belas é um município de 42.563 habitantes, localizado no Agreste
Meridional de Pernambuco. Apresenta um dos menores IDH do estado e conta com uma rede de 11
Unidades de Saúde da Família. No final de 2013, o município recebeu 8 médicos cooperados. Nesse
período, 2 médicos solicitaram fim de missão, e uma médica veio para substituir uma das vagas há
um ano (o município ainda aguarda a reposição da outra vaga). Em março de 2016, mais 3 médicos
brasileiros integraram a equipe. A supervisão iniciou seus trabalhos em janeiro de 2014. A instituição
de ensino supervisora é a Universidade Federal de Pernambuco/Caruaru.

CAROLINA ALBUQUERQUE DA PAZ
ANA CLAUDIA MENDONÇA
GILSON LOPES
GERALDO HEBER ANDRADE BARBOSA
JOSÉ BARBOSA JUNIOR
LISET MARIA CRUZ FERRER
LIUBA RUDY COLEBROOK
MANUEL ALEJANDRO BARREIRO BROCHE
ODELQUIS VIRGEM PEREZ
YOSLEINE VILTREZ ALVAREZ
YOSVANI FERNANDEZ LUIS
YOULIN MAGANA ROMAIN
YOUNIER CENTENO RIVERA

OBJETIVOS DO TRABALHO
A motivação inicial de realizar os momentos de avaliação foi a comemoração dos 3 anos do
Programa, que coincide com o término da missão da maioria dos médicos cooperados do município.
Este relato visa a apresentar o resultado da avaliação do PMMB em Águas Belas. De forma específica,
os objetivos do trabalho são: refletir sobre as ações e contribuições dos médicos participantes do
PMMB no município; comentar as principais dificuldades e oportunidades dessas ações e contribuições; pensar o impacto da vinda de médicos estrangeiros para o município; apontar os caminhos
para a continuidade do Programa.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Junho e julho de 2016.

EIXO 5
Gestão na Saúde da Família.
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METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Propusemos dois momentos de avaliação: um apenas com os médicos participantes e a supervisão;
e outro com a gestão da secretaria de saúde, conselho municipal de saúde, médicos participantes
e supervisão. Realizamos o primeiro momento em junho de 2016, com a presença de 8 médicos
cooperados, um médico brasileiro participante do Programa e a supervisão. Esse encontro ocorreu
em uma das USFs do município. O segundo encontro foi na Secretaria de Saúde de Águas Belas em
julho de 2016, com a participação da gestão (secretária de saúde e coordenação de Atenção Básica),
do presidente do conselho municipal de saúde, de 8 médicos cooperados, de um médico brasileiro
participante do Programa e da supervisão. Nos dois encontros, a supervisão realizou dinâmicas que
davam a oportunidade de todos participarem. A relatoria e a sistematização desse encontro também
foram realizadas pela supervisão.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Como oportunidades destacaram-se: (1) o aumento do acesso da população ao cuidado médico,
inclusive o domiciliar; (2) a mudança da cultura de atendimento médico e de funcionamento das
unidades; (3) a presença ativa da supervisão do Programa; (4) a relação com a equipe e a população;
(5) a melhoria da estrutura física de algumas unidades; (6) a oportunidade dos médicos cooperados
de lidarem com problemas de saúde que tinham visto na teoria.
Como pontos negativos, apontaram-se: (1) dificuldade do acesso a exames complementares,
medicamentos e especialistas; (2) a pobreza em muitas comunidades com pouco acesso a serviços
que melhorem a situação de saúde; (3) dificuldade de adaptação inicial dos médicos cooperados
com a gestão e a equipe; (5) transporte inadequado dos médicos; (6) estrutura física inadequada em
algumas unidades; (7) pouca integração dos médicos com a gestão e com ações ou campanhas de
promoção da saúde e prevenção de doença, gerando um sentimento de desvalorização do médico.

ANÁLISE CRÍTICA
A quantidade de médicos trabalhando e vivendo no município hoje é muito maior do que antes
do Programa, e isso faz com que a população conte mais com o atendimento médico. Além disso,
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lugares de difícil acesso também passaram a ser cobertos por cuidados médicos. Com a presença
dos médicos no município, a população agora sabe o que é ter um atendimento médico longitudinal
e contínuo, aumentando as chances de cobrar por essa qualidade de atendimento em locais que
ainda não existe. O fato de haver médicos vivendo no município trouxe também uma mudança na
visão da população sobre eles, fazendo com que sejam vistos como participantes ativos da cidade,
e não apenas como profissionais que só trabalham no município. A dificuldade de acesso a medicamentos, exames complementares e especialistas é crônica e deve ser resolvida com políticas públicas
efetivas de integração de rede e aumento de oferta para áreas de difícil acesso. Isso também se aplica
às demais dificuldades apresentadas.

CONCLUSÕES
A palavra que resumiu a avaliação foi sucesso. Isso significa que, apesar das dificuldades, o PMMB
em Águas Belas resultou numa mudança significativa na atenção à saúde no município, o que deixará
um legado em longo prazo. Destaca-se também a importância estruturante da supervisão da universidade na construção dessa relação dos médicos com a gestão, equipe e comunidade, fortalecendo o
trabalho dos médicos. Por fim, recomenda-se que o município trabalhe na resolução das dificuldades
para dar continuidade aos avanços do PMMB.
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17

CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL EM PACIENTES MAIORES DE 60 ANOS
ACOMPANHADOS NA UBS BRASÍLIA

OBJETO DA EXPERIÊNCIA

AUTORA

Projeto de intervenção que tem como objetivo o controle da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)
em idosos da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Brasília.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

ANA MARTHA CASARREAL GUERRA
Médica do Programa Mais Médicos de Garanhuns

A definir.

OBJETIVOS DO TRABALHO
OBJETIVO GERAL

EIXO 1
Assistência, tecnologias do cuidado e
integralidade na Saúde da Família.

Realizar o controle da HAS em pacientes maiores de 60 anos cadastrados na UBS Brasília I
- Garanhuns.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•• Cadastrar 100% dos idosos hipertensos;
•• Elevar a adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico;
•• Aumentar o nível de conhecimentos de pacientes e familiares acerca da HAS;
•• Melhorar a qualidade de vida dos pacientes;
•• Acompanhar sistematicamente os pacientes do estudo na UBS;
•• Diminuir internamentos, complicações e mortalidade por HAS.
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METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Identificação dos pacientes idosos hipertensos através dos prontuários e ficha de cadastro;
estratificação de risco cardiovascular através de consultas e visitas domiciliares, exames clínicos e
laboratoriais; atividades educativas com pacientes e familiares; reunião de equipe; monitoramento
dos pacientes; e avaliação dos resultados.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
O trabalho consiste num projeto de intervenção que apresenta resultados pretendidos,
requerendo, em um segundo momento, um novo estudo para análise dos resultados alcançados.

RESULTADOS PRETENDIDOS
Cadastrar 100% dos pacientes maiores de 60 anos hipertensos da UBS Brasília I; aumentar em
50% os conhecimentos da população em estudo sobre HAS; melhorar a adesão ao tratamento em
60%; controlar em 60% a HAS da população estudada; diminuir em 60% a incidência de complicações por HAS; promover longevidade e qualidade de vida da população estudada.

ANÁLISE CRÍTICA
A HAS é considerada um problema de saúde pública. Adotar medidas de prevenção e controle,
sobretudo esclarecimentos sobre o problema de saúde, e estimular a adesão ao tratamento
farmacológico e não farmacológico garantem melhor controle, bem como redução de complicações
e hospitalizações, diminuindo os custos para saúde e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.
Foram cadastrados 520 idosos na UBS Brasília I, dos quais 326 são hipertensos e serão acompanhados pelo estudo. O projeto de intervenção é simples, requer os recursos já disponíveis no Município,
como medicamentos para controle da HAS, exames laboratoriais e equipe de saúde da família. No
entanto, o grande desafio é o monitoramento dos pacientes, que se dá de forma “artesanal”. As
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ferramentas de acompanhamento seriam bem mais eficazes se fossem informatizadas e disponibilizassem relatórios sobre o risco cardiovascular dos pacientes, o atingimento das metas de controle,
os faltosos, os que foram hospitalizados, enfim, dados relevantes para avaliação.

CONCLUSÕES
O projeto de intervenção foi elaborado como pré-requisito para a obtenção de título de especialista
em Saúde das Famílias e das Comunidades e contou com apoio de toda a Equipe de Saúde da Família
da unidade. Todos se mostraram envolvidos e comprometidos com a realização desse trabalho, o
que fez com que ele passasse a ser, de fato, viável e os resultados pretendidos se tornassem possíveis
de serem alcançados. Recomendamos que um novo estudo seja feito no futuro a fim de analisar os
resultados do projeto. Vale ressaltar, ainda, que uma plataforma informatizada pode ser muito útil
no monitoramento e análise de dados dos pacientes.
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18

ADESÃO DE HIPERTENSOS AO GRUPO DE HIPERDIA NA ATENÇÃO INTEGRAL À
SAÚDE EM ZONA RURAL DO INTERIOR DE PERNAMBUCO

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Favorecer a adesão dos pacientes hipertensos ao grupo de Hiperdia da Unidade de Saúde da
Família Nossa Senhora da Conceição, no Sítio Gancho do Galo em Surubim - PE.

OBJETIVOS DO TRABALHO

AUTORA
MAGDALEY RIVERO HERNÁNDEZ
Médica do Programa Mais Médicos na USF Nossa
Senhora da Conceição, no município de Surubim/PE

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
A definir.

EIXO 5

OBJETIVO GERAL

Gestão na Saúde da Família.

Favorecer a adesão dos pacientes hipertensos a um grupo de Hiperdia na zona rural do interior
de Pernambuco.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•• Realizar busca ativa dos usuários hipertensos cadastrados na USF Nossa Senhora da Conceição;
•• Identificar fatores de risco de Hipertensão Arterial Sistêmica presentes na comunidade;
•• Verificar quais aspectos influenciam os usuários da comunidade na adesão ou não ao grupo
de Hiperdia;

•• Potencializar

complicações.

atividades de educação em saúde, promoção de saúde e prevenção de
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METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Trata-se de um projeto de intervenção que será desenvolvido na Unidade de Saúde da Família
(USF) Nossa Senhora da Conceição, localizada no sítio Gancho do Galo, zona rural da cidade de
Surubim, que fica situada no Agreste Pernambucano. A unidade abarca uma área geográfica de
aproximadamente 8km2 e conta com uma população de 1.753 habitantes, estando em fase de
crescimento com fluxo migratório importante. A localidade, ao norte, limita-se com o povoado de
Lério; ao sul, com a cidade de Surubim; ao leste, com o sítio Jucá Ferrado; e ao oeste, com o povoado
de Salgado. A equipe de Saúde da Família é composta por uma médica, uma enfermeira, uma técnica
em enfermagem, uma técnica em farmácia, uma cirurgiã-dentista, uma técnica em saúde bucal, cinco
agentes comunitários de saúde e uma pessoa para serviços gerais. A unidade funciona de segunda
a sexta-feira, com um cronograma seguido por toda a equipe, que contempla consultas agendadas,
visitas domiciliares e demanda espontânea. Também dispõe do apoio mensal do Núcleo de Apoio
à Saúde (NASF), que oferece atendimento pela nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta e educador
físico. O município tem o Programa Academia da Saúde, mas não abrange a área do sítio onde a USF
está situada.
Participarão da pesquisa pacientes hipertensos cadastrados na USF. Com base em critérios de
inclusão, serão selecionados pacientes hipertensos com mais de 18 anos de idade, de ambos os
sexos e atendidos no posto de saúde. Para o desenvolvimento do projeto, participarão todos os
profissionais da USF e a equipe do NASF. O período proposto para a intervenção será de 6 meses, e,
após esse tempo, o programa será avaliado pelos profissionais, pelos usuários e pelos gestores, pois
é difícil mudar hábitos e estilo de vida, uma vez que isso se constitui como um processo que leva
tempo. A incorporação de conhecimentos é paulatina e requer conscientização.

RESULTADOS PRETENDIDOS COM O TRABALHO

•• Conseguir 75% de adesão dos pacientes hipertensos ao grupo de Hiperdia;
•• Identificar 100% dos pacientes hipertensos existentes na área com fatores de risco modificáveis;
•• Garantir 90% das atividades educativas e dos planos de acompanhamento desses pacientes
hipertensos;

•• Sensibilizar para mudança de 30% do comportamento/atitude desses pacientes hipertensos,
respeito a modos e estilos de vida.
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ANÁLISE CRÍTICA
Na Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora da Conceição do povoado de Gancho do Galo,
em Surubim - PE, existe uma alta prevalência de pacientes hipertensos associados a fatores de
riscos modificáveis, que, em sua maioria, não participam do grupo de Hiperdia e não cuidam de
sua doença, motivo pelo qual desenvolvemos um projeto de intervenção. Este projeto pretende
conscientizá-los da importância de participar do grupo, incorporar conhecimentos novos, modificar
os fatores de risco que os afetam, bem como realizar possíveis ações para minimizar a doença e suas
complicações. No que diz respeito à execução, a unidade possui uma extensa área para o desenvolvimento das atividades, e a equipe está bastante motivada, pois conhecemos as necessidades da
população e a importância de modificar hábitos e estilos de vida para melhorar o seu estado de
saúde. Serão empregados recursos humanos e materiais disponíveis na unidade de saúde, como
esfigmomanômetros e estetoscópios, além de outros de baixo custo que a secretaria de saúde já
possui. Salientamos que a realização da intervenção é totalmente viável.

CONCLUSÕES
A educação em saúde é uma aliada para analisar, discutir e buscar alternativas a fim de amenizar
os danos causados pela falta de prevenção e controle da pressão arterial. Além disso, é capaz de
eliminar o desconhecimento sobre modo e estilo de vida saudáveis, evitando, assim, as complicações
da hipertensão arterial. Concluímos nosso projeto de intervenção com a clareza de que necessitamos
de muito mais esforço e integração para conseguirmos os objetivos finais e estendermos as ações a
toda população para a melhoria de modos e estilos de vida.
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19

UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA MOODLE COMO FERRAMENTA DE SUPORTE NA
SUPERVISÃO

OBJETO DA EXPERIÊNCIA

AUTORA

Plataforma Moodle como ambiente virtual de suporte científico através de discussões de casos
clínicos, debates de artigos científicos, aulas e textos.

TEREZA CRISTINA MARTINS DE PAULA
Supervisora do Programa Mais Médicos

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
2016.

OBJETIVOS DO TRABALHO

EIXO 1

OBJETIVO GERAL

Assistência, tecnologias do cuidado e
integralidade na Saúde da Família.

Ampliar o processo pedagógico de supervisão para além dos momentos presenciais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•• Interagir com os supervisionados através de chats, fórum de dúvidas e fórum de notícias;
•• Manter uma biblioteca na plataforma virtual;
•• Realizar discussões de casos clínicos e artigos científicos;
•• Tornar acessível, para os supervisionados, todos os conteúdos discutidos presencial
virtualmente, como aulas, artigos, textos, dúvidas e casos clínicos;

ou

•• Produzir um ambiente de integração e compartilhamento de experiências.
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METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Ambiente Virtual - plataforma Moodle. O Moodle é um software livre, utilizado como ferramenta
de apoio à aprendizagem e que possibilita a integração dos participantes por meio da utilização
das ferramentas (fóruns, chats, bibliotecas, videotecas e outras) disponíveis na plataforma. Não
exige nenhum pré-requisito além dos conhecimentos básicos de acesso à internet e à plataforma. A
comunicação entre os participantes está fundamentada nesses pressupostos e, portanto, o sistema
requer o mínimo de familiarização com suas funções específicas, o que é uma tarefa muito simples
e que evolui à medida que os conteúdos e atividades propostos são disponibilizados. Desse modo, a
aprendizagem torna-se mais dinâmica, eficiente e produtiva. A plataforma está dividida por tópicos,
e cada tópico está relacionado a um tema discutido presencialmente. Toda a produção e todos os
conteúdos estarão acessíveis, como aulas, textos, artigos, entre outros, assim como um fórum de
dúvidas para cada tema.

RESULTADOS ESPERADOS COM O TRABALHO
O ambiente virtual está em fase de implantação, e os resultados esperados são: interação entre
os supervisionados; organização didática dos conteúdos discutidos presencialmente; discussão de
casos clínicos e artigos científicos; atualização científica; esclarecimentos de dúvidas com possibilidade de discussão e interação de todos; disponibilização de biblioteca virtual e divulgação de
eventos e notícias importantes no processo pedagógico.

ANÁLISE CRÍTICA
Mesmo ainda em processo de implantação, é possível evidenciar que a plataforma Moodle, como
suporte às atividades presenciais, ampliou as possibilidades de utilização dos diferenciados materiais
didáticos, uma vez que iniciou um processo de interação entre os participantes com a perspectiva
de um maior compartilhamento de experiências. Os supervisionados já tinham alguma experiência
com ambiente virtual, o que facilitou o entendimento da plataforma e seu uso. Cabe-nos, agora, dar
continuidade ao processo e criar mecanismos para que seja explorado todo potencial interativo do
Moodle.
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CONCLUSÕES
Com o uso dessa ferramenta, o processo de supervisão, que se inicia com a visita presencial,
acompanhamento e avaliação das atividades do supervisionado, vai ser ampliado, sobretudo no que
diz respeito ao suporte pedagógico, que passará a ser um momento de contínuo aprendizado e troca
de experiências. Ao longo do processo, habilidades com o ambiente virtual vão sendo adquiridas,
possibilitando acesso às diversas experiências didáticas que o Moodle oferece.
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20

ATIVIDADE COLETIVA SOBRE CONTROLE DO TABAGISMO NA BARRA DO
SIRINHAÉM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Atividade coletiva para o controle do tabagismo entre os pacientes de Barra do Sirinhaém.

OBJETIVOS DO TRABALHO
Relatar a experiência do distrito da Barra do Sirinhaém com o desenvolvimento do primeiro
grupo de atividades coletivas para controle do tabagismo, bem como a importância do vínculo e
envolvimento entre a equipe de saúde da família e os pacientes do primeiro grupo, iniciado com a
participação de 18 pacientes.

AUTORAS
KESSIA CHRISTINE FIDELIS PAIVA
Médica do PROVAB/2015
LUCY TENÓRIO BRASILEIRO
Enfermeira
JULLY ANNE DE FREITAS SILVA
ACS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Abril a julho de 2015.

EIXO 1
Assistência, tecnologias do cuidado e
integralidade na Saúde da Família.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Trata-se de um relato de experiência no qual buscamos demonstrar os pontos positivos e
negativos na implementação do grupo de atividades coletivas para o controle de tabagismo no
distrito da Barra do Sirinhaém. Os agentes de saúde realizaram busca ativa dos pacientes que
manifestavam o desejo de parar de fumar. Depois de identificados, os pacientes preenchiam uma
ficha de avaliação que evidencia fatores de risco associados e outras comorbidades, assim como
complicações do fumo. Eram realizados grupos semanais com palestra educativa sobre os efeitos
deletérios do fumo, através de uma sequência lógica e estimulando a participação dos usuários por
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meio do saber popular. Inicialmente, sempre partilhávamos as experiências positivas e negativas do
dia-a-dia. Os pacientes que apresentavam descompensação, como aumento dos níveis tensionais
ou de glicemia, eram acompanhados durante a semana em consultas individuais. A participação nos
grupos era fator condicionante para uso da medicação antitabagismo.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
O grupo foi iniciado com 18 pacientes. Todos os pacientes deveriam frequentar o grupo
semanalmente. Cada paciente foi avaliado de acordo com a necessidade de medicação, que era
entregue toda semana. Todos os pacientes deveriam estar com os níveis tensionais e glicêmicos
controlados, por isso eram acompanhados semanalmente. Dos 18 pacientes, houve 4 desistências
durante a realização do grupo, e uma paciente não parou de fumar. Recentemente, 1 paciente foi a
óbito com câncer de pulmão e houve 4 recaídas. No total, 9 pacientes permanecem em abstinência e
com níveis tensionais controlados.

ANÁLISE CRÍTICA
O primeiro grupo foi desenvolvido no período de abril a julho de 2015, e os pacientes permaneceram
em acompanhamento individual até janeiro de 2016. Após o início do grupo, a procura foi imensa,
mas, infelizmente, não possuíamos medicação para iniciar o segundo grupo, por deficiência no
abastecimento da farmácia do município. Por mais proveitosas que fossem as palestras, a medicação
antitabagismo foi um fator condicionante para o real sucesso do grupo. Por essa razão, não foi
possível iniciar o segundo grupo. A falta de proatividade dos ACSs também foi um fator limitante,
uma vez que era sempre necessária a participação da médica, caso contrário o grupo não acontecia.
Mas, os resultados demonstram que um trabalho desta natureza, por menor que seja, sempre trará
bons frutos e deverá ser sempre estimulado. Mesmo nos casos de recaídas, houve redução de danos
de 2 carteiras para meia carteira de cigarro por dia, pois o saber popular foi enriquecido e qualificado
com as informações sobre a saúde do tabagista.
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CONCLUSÕES
O impacto na saúde e na vida dos pacientes que reduziram ou cessaram a carga tabágica foi
significativo, devendo o trabalho ser estimulado e continuado. Só foi possível iniciar o programa
quando havia medicação disponível para todos os participantes, pois não poderia ser feito um
trabalho descontinuado e frustrante para os pacientes. A disponibilidade da medicação é um fator
limitante do acesso dos pacientes, uma vez que a distribuição medicamentosa é realizada de maneira
irregular. Os pacientes se interessam pelo conhecimento científico, e o entendimento de como o
corpo funciona é importante para o fortalecimento do conhecimento popular.
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21

IMPORTÂNCIA DE CONSULTAS ALTERNADAS ENTRE MÉDICO E ENFERMEIRO NO
ATENDIMENTO DE PRÉ-NATAL E PUERICULTURA: FERRAMENTA NA MELHORIA DA
QUALIDADE DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJETO DA EXPERIÊNCIA

AUTORAS

A experiência foi desenvolvida com o intuito de ampliar o acesso e a qualidade da assistência na
Unidade Básica de Saúde, através da implantação da consulta multiprofissional de pré-natal e de
puericultura como rotina, após a chegada do profissional do Programa Mais Médicos.

JUANA MARIA RODRIGUEZ TORRES
Médica do Programa Mais Médicos
VIVIANE ALVES CAVALCANTI
Enfermeira da Unidade Básica de Saúde da Família
LOUISE REIS MOREIRA BARRETO
Coordenação de Atenção Básica, Palmares/PE

OBJETIVOS DO TRABALHO
Construir matriz de intervenção para o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade (PMAQ);
implantar consulta de pré-natal e de puericultura intercalada entre os profissionais médico e
enfermeiro; discutir os casos de maneira multidisciplinar; garantir e ampliar a melhoria do acesso e
da qualidade da assistência à saúde da gestante e da criança.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
1 a 30 de novembro de 2015.

EIXO 5
Gestão na Saúde da Família.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
O estudo foi realizado no período de 1 a 30 de novembro de 2015, através da avaliação qualitativa
dos prontuários das gestantes e das crianças de zero a dois anos de idade, atendidas na Unidade de
Saúde da Família Santo Onofre III do município dos Palmares/PE.
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RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Com a adesão ao Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade, no ano de 2013, pelo município
dos Palmares, foi iniciado um planejamento frente a subdimensões e foi construída a matriz de
intervenção, utilizada como ferramenta fundamental na construção do processo de implantação da
consulta multiprofissional na puericultura e no pré-natal. A equipe de saúde apresentava dificuldade
na adesão do médico ao atendimento desse tipo de consulta de rotina, mas, com a chegada do
profissional da Programa Mais Médicos, o cenário foi modificado devido à maior disponibilidade da
profissional e à maior acessibilidade a ela. A dificuldade foi superada com os benefícios, em longo e
curto prazos, que essa atividade traz aos pacientes e à própria equipe, como a redução de intercorrências e detecção precoce de patologias, uma vez que possibilita uma resolução em tempo hábil do
problema identificado durante o pré-natal ou a consulta de puericultura.

ANÁLISE CRÍTICA
É notória a importância da interdisciplinaridade na discussão de uma melhor qualidade no
acesso e na assistência à saúde do usuário do Sistema Único de Saúde. Observamos que o trabalho,
quando realizado de forma multidisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais
diferentes, garante a assistência adequada ao usuário. O desenvolvimento de ações que priorizem
alguns grupos de risco, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças
ou danos evitáveis à saúde do usuário, torna-se essencial para o trabalho da estratégia de saúde da
família. A consulta multiprofissional é um instrumento com ótimo potencial para prover uma atenção
integral, contínua e organizada à população adscrita no território.

CONCLUSÕES
É de fundamental importância para um parto sem intercorrências e o adequado desenvolvimento
das crianças, com detecção precoce de agravos e patologias, que os atendimentos de pré-natal e
puericultura sejam alternados entre o médico e o enfermeiro da Equipe de Saúde da Família. É de
grande relevância a discussão dos casos entre os membros da equipe para que se chegue a uma
solução em comum, porque, dessa maneira, o indivíduo é visto de forma integral.
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22

ACEITAÇÃO DA COMUNIDADE DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Fazer um levantamento da aceitação em relação aos benefícios trazidos pelos profissionais
médicos do Programa Mais Médicos, inseridos no município de Goiana - PE.

AUTORA
VIVIANE DA VEIGA E SILVA
Enfermeira - Diretora da Atenção Básica, Goiana/PE

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Janeiro de 2015 a janeiro de 2016.

OBJETIVOS DO TRABALHO
Promover visitas técnicas nas USFs - Unidades de Saúde da Família; realizar conversas informais
com pacientes que estão cadastrados e utilizam os serviços de saúde nas USFs; investigar formas e
meios de relação entre comunidade e médico.

EIXO 2
Promoção à saúde, prevenção de agravos e
intersetorialidade na Saúde da Família.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
O presente estudo foi do tipo descritivo de abordagem qualitativa, através de perguntas informais
em entrevistas observadas e registradas por escrito. A pesquisa foi realizada nas USFs de Flexeiras,
Nova Goiana, Mutirão, Bela Vista e Rua das Quintas, localizadas na sede no município de Goiana,
estado de Pernambuco. A escolha do local da coleta de dados aconteceu pelo fato de existir um
grande número de pacientes cadastrados nessas USFs. A população foi constituída por 30 pacientes
que possuem cadastros nas unidades citadas e que utilizam o serviço delas. A amostragem foi de 10
pacientes, usuários dos serviços prestados nas unidades de saúde.
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RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Entrevistas:
Para salvaguardar a identidade dos pacientes, adotamos os números de um a dez para identificá-los. Aqui serão apresentados trechos de quatro das dez entrevistas realizadas. As perguntas e
respostas serão, respectivamente, identificadas por P. e R.
ENTREVISTADA 1
P.
R.
P.
R.
P.
R.

Caro paciente, o senhor utiliza os serviços deste posto normalmente? Quantas vezes por mês?
Uso sim. Uso três vezes por mês. Sou diabético e preciso estar sempre me consultando.
O que acha do ambiente do posto?
Eu acho muito legal. As pessoas me atendem bem.
O que acha do médico?
Acho que é muito legal. Trabalha com satisfação, faz a gente se sentir à vontade. Isso mostra
competência. Era desse tipo de atendimento que a gente precisava.
P. Que nota o senhor daria para o médico? Por quê?
R. Eu daria nota dez, porque estou sendo atendida como sempre desejei.
ENTREVISTADA 2
P. A senhora é usuária constante desse posto?
R. Sou sim, pois sou pobre e não posso procurar médico particular. Também não tenho dinheiro
para comprar remédio, e aqui a gente é indicado para pegar remédio na farmácia da saúde do
município.
P. Tem alguma reclamação a fazer sobre o atendimento por parte das atendentes e enfermeiras?
R. Não. Para mim o atendimento é normal.
P. E o atendimento médico?
R. Minha filha, nunca fui mal atendida por esse médico. Ele sempre me faz várias perguntas na
hora da consulta. E, todas elas mostram uma preocupação. Sou muito bem atendida.
P. Que nota a senhora daria para o posto e esse médico?
R. Para o posto, daria nota 9,5 porque tem vários tipos de pessoas, né? Mas, para o médico, daria
nota dez.
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ENTREVISTADA 3
P. A senhora sempre utilizou esse posto?
R. Não. Antes usava outro. Me mudei para cá faz quatro meses.
P. Percebeu alguma diferença no atendimento?
R. Olhe, moça, o atendimento não é muito diferente, pois as atendentes e enfermeiras sempre me
atenderam bem, mas, nesse posto aqui, a gente se sente em casa. O médico conversa com a
gente, olhando de frente.
P. A senhora gostaria de mudar de posto?
R. Não. Jamais. Aqui está muito bom para mim.
P. Que nota a senhora daria para o posto e para o médico?
R. Ora, moça! A nota só poderia ser 10.
ENTREVISTADO 4
P. O senhor é usuário constante daqui?
R. Não, venho aqui só quando sinto que alguma coisa não vai bem. Agradeço a Deus que não sou
uma pessoa doente.
P. Como tem sido o atendimento aqui?
R. Tem sido muito bom, não tenho nada a reclamar. Esses médicos do Programa do Governo
mostram que têm interesse em nossa saúde.

ANÁLISE CRÍTICA
Pelos expostos, observamos um ótimo nível de satisfação, o que significa que o Projeto está dando
bons resultados, pelo menos é o que percebemos no município de Goiana. Acabou aquele comportamento diário que os comunitários demonstravam indo fazer denúncia na rádio local. Isso tem nos
dado ânimo para continuar um bom trabalho.
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CONCLUSÕES
Todo projeto que se destina ao atendimento ao ser humano tem que passar por uma experiência
para análise dos resultados. O Programa Mais Médicos, com três anos, já vem alcançando bons
resultados. Quem dá testemunho disso é o próprio paciente ou usuário. Apenas as ações de auscultar
e dar remédio não fazem o bom profissional. A interação com o paciente é um fator para melhorar a
qualidade de atendimento em saúde, concomitante a uma boa qualidade de vida.
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23

A SAÚDE BRILHA PARA TODOS

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Trabalhar com grupos de comunidades, hipertensos, diabéticos, idosos e grupos prioritários com
estratificação do risco.

AUTORA
YSLEIDYS LOMBILLO PERALTA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Dezembro de 2013 a julho 2016.

OBJETIVOS DO TRABALHO
Prevenir doenças e promover saúde com a atuação conjunta da comunidade e a integração da
Equipe de Saúde da Família com outros pontos da rede – NASF.

EIXO 1
Assistência, tecnologias do cuidado e
integralidade na Saúde da Família.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Realização de atividades educativas com os diferentes grupos de risco em nossa área de
abrangência, desenvolvendo atividades de promoção com diversos temas da saúde, tais como:
saúde bucal, doenças crônicas, trabalho em grupos (Hiperdia), saúde do homem (Novembro Azul),
Saúde da Mulher (Outubro Rosa), trabalho com idosos, na comunidade e atenção domiciliar para
prevenção de doenças prevalentes, além do desenvolvimento de práticas integrativas em conjunto
com a área social.
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RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Alcançou-se uma melhor interação entre a comunidade e a equipe de saúde. O trabalho em equipe,
integrado ao NASF, conseguiu mudar hábitos de vida e de alimentação, aumentando o número de
pacientes em consultas de controle de doenças crônicas, o que melhorou a qualidade de vida de
muitas pessoas que tinham sequelas de doenças.

ANÁLISE CRÍTICA
O trabalho foi feito por toda a equipe de saúde, com o principal objetivo de incluir a comunidade
em todas as ações de saúde realizadas, interagindo com vários grupos de risco.

CONCLUSÕES
Recomenda-se a ação integrada e conjunta das equipes tendo como finalidade a saúde dos
usuários.
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24

SUPERVISÃO E TUTORIA NO PMMB: DIFICULDADES, POTENCIALIDADES E
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
O processo de supervisão e tutoria do Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) foi um aprendizado
para todos os atores envolvidos: as equipes que não estavam acostumadas com alguém “de fora”
indo visitá-las com regularidade, os médicos que nunca tinham sido supervisionados e os próprios
supervisores, aprendizes durante sua própria prática.

OBJETIVO DO TRABALHO

AUTORA
PAULETTE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
2013 a 2016.

EIXO 1
Assistência, tecnologias do cuidado e
integralidade na Saúde da Família.

Refletir sobre a prática da supervisão e da tutoria no PMMB e sobre os aprendizados, dificuldades
e potencialidades do processo.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Análise dos relatórios de supervisão, dos registros em diário de supervisão e dos relatórios de
reuniões e oficinas locorregionais.
Foram identificados núcleos de sentido, situações-potência e situações-limite, categorizadas de
acordo com o tema para serem discutidas à luz da literatura.
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RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Foram identificadas como situações-limite a resistência à supervisão, caracterizada através da
pouca ou nenhuma participação nas discussões propostas, falta e atraso ao trabalho e a indisponibilidade da equipe em reunir-se com a supervisão.
Outra situação-limite foi caracterizada pelo pouco ou nenhum registro das consultas em prontuário
do paciente, com conivência da equipe e pelo registro feito pela equipe, incluindo os ACSs.
Como situações-potência, destacamos a implantação do acolhimento para a reorganização do
processo de trabalho, para a melhoria do acompanhamento dos usuários com doenças crônicas e
para o estímulo à mudança do estilo de vida.
Os núcleos de sentido identificados referiram-se às discussões de caso, compartilhamento de
conflitos entre a equipe, dificuldades de marcação de exames, de recebimento de resultados de
exames e de encaminhamento para consultas especializadas.
No geral, identificou-se que a supervisão centrou-se em temas importantes para os profissionais
que puderam aceitá-la.

ANÁLISE CRÍTICA
Todo processo de trabalho novo gera receios e apreensões quanto à forma, às consequências, ao
investimento necessário tanto de tempo quanto de outros recursos. Com a supervisão, não poderia
ser diferente. O profissional médico que até então era um “ser intocável” na equipe, inquestionável
em suas condutas, passa a receber uma visita de supervisão, de uma pessoa da universidade,
representando o Ministério da Saúde e da Educação. Isso tende a gerar mudanças em todos: nos
supervisores, nas universidades, nas equipes e nos próprios médicos. Muitos trabalhos têm se voltado
para essas questões na área da administração e dos recursos humanos, porém, na saúde, poucos
autores discutem o tema. No ensino, já se falava em filmar as consultas e avaliá-las. A supervisão do
PMMB é muito potente e precisa ser bem mais discutida e avaliada.
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CONCLUSÕES
Conclui-se que a supervisão e a tutoria foram de grande importância para o PMMB, atuando
em temáticas importantes para o processo de trabalho e para a atuação clínica dos profissionais.
Recomenda-se investir na qualificação e motivação dos supervisores, bem como no desenvolvimento de espaços de troca com a gestão das secretarias municipais, visto que as mudanças seriam
mais úteis se implantadas em nível do município.
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25

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA MINIMIZAÇÃO DO USO INDISCRIMINADO DE
BENZODIAZEPÍNICOS NA ÁREA ADSTRITA DA USF MATADOURO - VITÓRIA DE
SANTO ANTÃO/PE

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
O abuso de benzodiazepínicos por usuários da UBS do Matadouro.

OBJETIVOS DO TRABALHO
OBJETIVO GERAL
Reduzir o uso indiscriminado de benzodiazepínicos por pacientes da área de abrangência da UBS
do Matadouro.

AUTOR
JOSIAS ROSA NETTO
Médico bolsista participante do Programa Mais Médicos
para o Brasil, em Vitória de Santo Antão/PE

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Janeiro a setembro de 2015.

EIXO 1
Assistência, tecnologias do cuidado e
integralidade na Saúde da Família.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•• Avaliar o uso de benzodiazepínicos (BDZ) por pacientes da área de abrangência da UBS;
•• Reduzir o consumo inapropriado de benzodiazepínicos;
•• Vincular as práticas integrativas ao tratamento desses pacientes;
•• Iniciar a redução de danos nos casos de dependência, assim como o desmame dos fármacos.
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METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
O projeto se realizou na área adstrita à UBS Matadouro, com pacientes que obedeciam aos seguintes
critérios: serem pacientes da área da UBS; estarem registrados como usuários de BDZ; usarem algum
BDZ há mais de 4 meses; não terem realizado consulta médica com psiquiatra nos últimos 6 meses;
apresentarem no último mês queixas de insônia, ansiedade ou transtornos de humor.
O projeto se deu através da pactuação com os atores da equipe da Atenção Básica, além da
gestão e outros serviços de saúde, do cadastro dos usuários, da definição diagnóstica, do desmame
medicamentoso e do apoio psicossocial, seguidos de avaliação em todo o processo pelo formulário
AMAQ - Autoavaliação para Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, adaptado a pontos
diretamente ligados ao uso inadequado de benzodiazepínicos.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Redução de 66,76% (n=109) de usuários de benzodiazepínicos; conclusão diagnóstica de >95%
dos usuários; utilização de fitoterapia na conduta terapêutica de transtornos leves e moderados;
aproximação da gestão com a UBS na democratização de decisões; manutenção da Educação
Permanente em Saúde na busca pela qualificação e reciclagem periódica dos profissionais.

ANÁLISE CRÍTICA
O projeto se mostrou viável pelo baixo custo de sua implantação devido à existência de grande
maioria dos materiais e disponibilidade dos profissionais envolvidos, havendo apenas gastos
mínimos com matérias de papelaria, quando não disponibilizados pela gestão. A realização no
próprio território de adscrição da UBS permitiu uma maior adesão dos pacientes ao tratamento,
com a diminuição expressiva do número de usuários crônicos, melhorando a qualidade de vida dos
pacientes com transtornos psicossociais.
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CONCLUSÕES
Faz-se necessária a elaboração de um protocolo municipal de atenção à saúde mental contendo
informações relevantes a todos os níveis de complexidade: funcionamento dos serviços disponíveis,
fluxo de atenção, assim como lista de medicamentos disponíveis e material de apoio à conduta
clínica para manejo dos pacientes com as queixas mais habituais.
Com o objetivo de institucionalizar a cultura da avaliação, deve-se realizar o processo de avaliação
de forma sistemática, dinâmica e participativa. Isso trará um melhor conhecimento sobre o meio que
rodeia todos os protagonistas da saúde e sobre a qualidade do cuidado, da atenção sanitária e das
políticas públicas de saúde.
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26

ABORDAGEM DE PREVENÇÃO DO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
COM ADOLESCENTES DA UBS RAFAEL MACIEL, EM AGRESTINA/PE

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Mostrar um enfoque da medicina humanista na atenção integral aos adolescentes como seres
biopsicossociais, tomando-se como referência a família como célula fundamental da sociedade.

AUTORA
MAYTE SALVADORA COLLAZO ROMEO
Médica do PMMB

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Abril até agosto do 2015.

OBJETIVO DO TRABALHO
Prevenir o consumo de álcool e outras drogas através de ações de promoção da saúde em um
grupo de adolescentes vulneráveis, residentes na área adscrita à USF Rafael Maciel.

EIXO 2
Promoção à saúde, prevenção de agravos e
intersetorialidade na Saúde da Família.

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Neste projeto de intervenção, foi escolhida uma mostra de 100 adolescentes com idades entre
12–19 anos, sendo considerados os fatores de risco que tornam os mesmos suscetíveis ao consumo
de álcool e outras drogas. Os encontros foram realizados uma vez por semana, com tempo de uma
hora cada. Como recurso, utilizaram-se palestras expositivas, diálogos, estimulação de participação
ativa com reflexão, vídeos e debates, prezando-se por uma relação amigável e buscando-se fortalecer
a família, com o compartilhamento das seguintes perguntas: Você está satisfeito com sua família?
Sente o amor da família e amigos? Quais são as metas para seu futuro? Você ama sua família? Qual é
a visão que você tem de si mesmo?

91

VOLTAR PARA O SUMÁRIO

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Foi ampliada a experiência a todos os adolescentes vulneráveis da área adscrita à USF Rafael
Maciel, com o objetivo de promover a saúde. Consolidamos a interrelação adolescente-família-escola,
mostrando soluções com uma prática humanista e exitosa na atenção integral ao adolescente, com
impacto na comunidade. Foi colocada em prática uma nova intervenção de saúde com o intercâmbio
de soluções através dos vídeos, debates e diálogo reflexivo, com repercussão positiva quanto ao
desafio de lutar por uma sociedade com cultura de paz e sem violência.

ANÁLISE CRÍTICA
Foi preciso que os resultados do trabalho fossem estendidos a 100% dos adolescentes para evitar
possíveis doenças e ampliar a repercussão na saúde biológica e psicológica. Não foram suficientes
os contatos estabelecidos com as autoridades e líderes da comunidade para obter resultados mais
exitosos.

CONCLUSÕES
Foi analisado e estudado um tema polêmico, que constitui um desafio para os profissionais da
saúde, uma vez que traz consequências negativas e evidentes para a sociedade atual, bem como
tem repercussão na saúde geral. Recomendamos que seja dada continuidade à atividade educativa
relatada para promover atenção integral ao referido grupo etário, pois, em relação a ele, aumentam,
a cada dia, nas Unidades de Saúde da Família, as estatísticas de doenças psicossomáticas, acidentes
e mortes precoces por déficit de abordagem.
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27

A QUESTÃO DA MICROCEFALIA: A BUSCA PELO CUIDADO INTEGRAL EM ÁREA DE
SUPERVISÃO DO PMMB E PROVAB

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Municípios da III Gerências Regionais de Saúde de Pernambuco e da I Regional (com exceção dos
municípios de Recife, Igarassu, Camaragibe, Vitória, Pombos e Chã Grande) nos quais 23 supervisores
acompanham em torno de 160 médicos do PMMB e PROVAB nas USF dos municípios: Abreu e Lima,
Água Preta, Barreiros, Belém de Maria, Cabo de Santo Agostinho, Catende, Cortes, Escada, Gameleira,
Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Maraial, Moreno, Olinda, Palmares, Paulista,
Primavera, Quipapá, São Benedito do Sul e Tamandaré.

AUTORAS
MARIA BERNADETE DE CERQUEIRA ANTUNES
Faculdade de Ciências Médicas - Universidade
de Pernambuco - UPE
PAULETTE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Faculdade de Ciências Médicas - Universidade
de Pernambuco - UPE
DANIELLE MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Hospital Universitário Oswaldo Cruz Universidade de Pernambuco – UPE

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

OBJETIVOS DO TRABALHO

2016–2017.

OBJETIVO GERAL

Promoção à saúde, prevenção de agravos e
intersetorialidade na Saúde da Família.

EIXO 2

Contribuir com a oferta de cuidados para crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e microcefalia associada à síndrome da Zika vírus, atendidas nos municípios de supervisão
da UPE no PMMB e PROVAB, no período 2016/2017.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•• Fortalecer a Atenção Básica à Saúde (ABS) a partir da descentralização do cuidado às crianças
com sinais e sintomas da síndrome da Zika vírus;
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•• Contribuir para o aprimoramento da rede de cuidados dessas crianças;
•• Promover a ressignificação do acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor das
crianças na Atenção Básica (puericultura).

METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVER O TRABALHO
Foram realizadas capacitações presenciais dos profissionais das equipes da ABS, em que atuam
os médicos dos municípios já referidos. Também estão sendo programadas atividades a distância
para os municípios onde não poderão ser realizadas atividades presenciais, utilizando-se os cursos
da UNA-SUS, já disponíveis, e teleconferência. As atividades presenciais serão desenvolvidas durante
as supervisões locorregionais dos dois programas, por meio de rodas de conversa, discussão de
casos, matriciamento e atendimento compartilhado. Após a capacitação das equipes, serão feitas
articulações com os municípios e as gerências das regionais de saúde no sentido de identificar
técnicos e serviços de referência para encaminhamentos dos usuários. Também serão realizadas
atividades para qualificação do acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor na ABS,
mais precisamente, na puericultura. Além disso, um grupo de trabalho da UPE trabalhará na análise
do banco de dados de crianças acompanhadas e na articulação de suas famílias com as equipes de
Atenção Básica.

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
Etapa 1 - Formação do grupo de trabalho - está formado por supervisores, residentes dos Programas
de Residências Multiprofissionais em Saúde da Família, Saúde Coletiva e Saúde Mental e estudantes
da área de Saúde do Campus Santo Amaro da Universidade de Pernambuco.
Etapa 2 - Oficina de capacitação da estimulação precoce para crianças acometidas pela síndrome da
Zika vírus.
Realizadas duas oficinas sobre estimulação precoce de crianças com neuropatia congênita para
médicos e equipe, por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, com o objetivo de
otimizar o acompanhamento dessas crianças na Atenção Básica.
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Etapa 3- Capacitação dos supervisores do PMMB-PROVAB - realizada, pela Prof. Dra. Maria Ângela
Rocha, com o objetivo de atualizar o histórico da síndrome, caracterização das crianças e desafios
futuros. As informações estão sendo reproduzidas pelas equipes, inicialmente pelos próprios
supervisores e tutores nas supervisões presenciais e, em seguida, em aula por meio eletrônico.

ANÁLISE CRÍTICA
O trabalho ainda está em desenvolvimento, porém já vem trazendo bons resultados para a
promoção da saúde das crianças que necessitam de um olhar diferenciado, mostrando que as ações
adotadas na puericultura com outras crianças devem ser mantidas para essa população acometida
pela Síndrome do Zika Vírus. Sendo assim, deve-se prezar pelas orientações e pela busca da rede de
reabilitação para favorecer o desenvolvimento neuropsicomotor de tais crianças.

CONCLUSÕES
Conclui-se que a Atenção Básica é parte integrante e fundamental na atenção às crianças
portadoras da Síndrome do Zika Vírus, às suas famílias e à comunidade, ressignificando a estruturação
e o fortalecimento de fluxos assistenciais, bem como firmando a ABS como ordenadora do cuidado,
de acordo com a condição clínica das crianças (com ou sem microcefalia). Conclui-se também que os
Programas de provimento de médicos do SUS no Estado têm oportunizado à universidade cumprir
seu papel social diante dos eventos epidemiológicos, ao mesmo tempo em que qualifica a formação
na saúde, de acordo com as necessidades da população.
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28

A TELESSAÚDE COMO FERRAMENTA DE APOIO ASSISTENCIAL E EDUCAÇÃO
PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS MAIS MÉDICOS E PROVAB:
UMA EXPERIÊNCIA DA REDE DE NÚCLEOS DE TELESSAÚDE DE PERNAMBUCO

OBJETO DA EXPERIÊNCIA
Análise da oferta do serviço de teleconsultoria para profissionais dos Programas Mais Médicos e
PROVAB pela Rede de Núcleos de Telessaúde de Pernambuco (RedeNUTES).

OBJETIVO DO TRABALHO
Analisar a oferta do serviço de teleconsultoria para profissionais dos Programas Mais Médicos e
PROVAB pela Rede de Núcleos de Telessaúde de Pernambuco.

AUTORAS
MAGDALA DE ARAÚJO NOVAES
Coordenadora NUTES-HC-UFPE/RedeNUTES
KAROLINA DE CÁSSIA LIMA DA SILVA DUARTE
Assistente de Relacionamento, NUTES-HC-UFPE
LUCIENE DE SOUZA COUTINHO
Assistente de Relacionamento, NUTES-HC-UFPE

PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Janeiro de 2014 a junho de 2016.

EIXO 1
Assistência, tecnologias do cuidado e
integralidade na Saúde da Família.

METODOLOGIA UTILIZADA
Relato de experiência vivenciado pelo Núcleo de Telessaúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, Programa RedeNUTES, referente à oferta do serviço de teleconsultoria para profissionais do Programa Mais Médicos (PMM), instituído pela Lei nº 12.871, de 22 de
outubro de 20131, e Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB), instituído

1

BRASIL. Lei no 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis no 8.745, de 9 de dezembro de
1993, e no 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências. Diário Oficial de União, Poder Executivo, Brasília, 23 out. 2013.
Seção 1, p. 1. Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=23/10/2013>.
Acesso em: 26 jun. 2017.
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pela Portaria Interministerial nº 2.087/MS/MEC, de 21 de setembro de 20112, alterada pela Portaria
Interministerial nº 3.031/MS/MEC, de 26 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2011, 2012, 2013)3. O período
de referência da análise foi de janeiro de 2014 a junho de 2016

RESULTADOS OBTIDOS COM O TRABALHO
A Coordenação Nacional do Telessaúde Brasil Redes (SGTES/MS) designou Núcleos de Telessaúde
para prover serviços de teleconsultoria para dúvidas clínicas, discussão de casos clínicos ou dúvidas
de processo de trabalho para médicos participantes, intercambistas e/ou supervisionados dos
Programas. De acordo com o Ministério da Saúde (2015), em Pernambuco foram providos 980 profissionais para 157 municípios. Apenas 368 (37%) médicos dos Programas foram cadastrados pela
RedeNUTES para acesso aos serviços de telessaúde, sendo 194 vinculados ao PMM e 174 ao PROVAB.
Em 2014, foi facultada a transferência do Mais Médicos para o PROVAB pelo Edital nº 01 de 2014
SGTES/MS.
A teleconsultoria foi ofertada 24h por dia, 7 dias por semana, através da Plataforma de Telessaúde
HealthNet. No período de janeiro de 2014 a junho de 2016, houve a solicitação de 82 teleconsultorias
por 60 profissionais, sendo 9 do PROVAB e 51 do PMM. Em 2016, não houve registro de consumo de
serviços de telessaúde por esse público.

ANÁLISE CRÍTICA
Os Programas Mais Médicos e PROVAB preveem oferta de curso de especialização, estímulo pela
telessaúde e bolsa de estudos. Os profissionais inscritos, participantes e intercambistas, foram
oriundos de chamamentos que compreendem a abertura de editais de adesão. No entanto, a lista
2

BRASIL. Portaria Interministerial no 2.087, de 1o de setembro de 2011. Institui o Programa de Valorização do Profissional da Atenção
Básica. Diário Oficial de União, Poder Executivo, Brasília, 2 set. 2011. Seção 1, p. 92. Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/
imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=92&data=02/09/2011>. Acesso em: 26 jun. 2017.

3

BRASIL. Portaria Interministerial no 3.031, de 26 de dezembro de 2012. Altera a Portaria Interministerial nº 2.087/MS/MEC, de 1º
de setembro de 2011, que institui o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica. Diário Oficial de União, Poder
Executivo, Brasília, 27 dez. 2012. Seção 1, p. 201. Disponível em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=201&data=27/12/2012>. Acesso em: 26 jun. 2017.
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de contatos dos profissionais não foi compartilhada sistematicamente pelo Ministério da Saúde e
demais atores envolvidos com os Programas no estado de Pernambuco. Houve falhas na comunicação
entre o Ministério da Saúde, Comissão de Coordenação dos Programas no Estado de Pernambuco e a
RedeNUTES, e o cadastro de supervisores para uso da Telessaúde não foi efetuado de forma a atuarem
como teleconsultores dos profissionais. Ademais, mesmo sendo obtidas informações para contato
com os médicos de diversas nacionalidades, muitas estavam desatualizadas e/ou incompletas ou
mesmo eles não possuíam e-mail ou acesso à internet nos municípios onde estavam lotados.

CONCLUSÕES
A telessaúde, quando utilizada pelos profissionais dos PMM e PROVAB, possibilitou a discussão de
casos clínicos, dúvidas clínicas e compartilhamento acerca do processo de trabalho na realidade local,
possibilitando um processo de gestão da clínica por meio da Plataforma de Telessaúde HealthNet.
Sugere-se que temáticas discutidas nos momentos de supervisão pelos médicos supervisores das
Instituições de Ensino sejam formalmente registradas via telessaúde e que o planejamento, monitoramento e avaliação das ações sejam realizados junto à Comissão de Coordenação dos Programas
no Estado de Pernambuco.
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