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RESUMO 

Uma Experiência de Educação Permanente na Estratégia de 

Saúde da Família no Município de Petrópolis: a participação dos 

Agentes Comunitários de Saúde 

A presente pesquisa descreve e analisa aspectos de uma experiência de Educação Permanente 

em Saúde (EPS) realizada em Unidades de Saúde da Família (USF), com ênfase na 

participação e contribuição dos agentes comunitários de saúde (ACS). Essas USF são 

cogerenciadas pela Faculdade de Medicina de Petrópolis/Faculdade Arthur Sá Earp Neto 

(FMP/FASE), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Cidade de 

Petrópolis, localizada na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Mediante o que é 

preconizado pelo Ministério da Saúde acerca das suas devidas atribuições, o ACS tem como 

função orientar adequadamente os usuários dentro da lógica de funcionamento da rede de 

saúde e fornecer feedback sobre o andamento da saúde da comunidade adscrita aos membros 

da equipe da USF. A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a participação dos 

Agentes Comunitários de Saúde nas atividades de Educação Permanente em Saúde e sua 

contribuição para a problematização do processo de trabalho das Estratégias de Saúde da 

Família. O presente estudo tem natureza quali-quantitativa, retrospectiva e exploratória. Está 

baseado na análise documental dos registros das atividades de Educação Permanente em 

Saúde realizadas nas Sessões Interativas em Educação Permanente em Saúde, no período de 

2006 a 2009. A análise documental foi realizada aplicando a Análise de Conteúdo (Bardin 

2011) e utilizado a participação observante da autora da pesquisa no campo, atuante como 

médica de família e comunidade em uma das USF da FMP/FASE no período de realização da 

atividade. 

Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde, Estratégias de Saúde da família, Educação 

Permanente em saúde, problematização, Sessões Interativas em Educação Permanente em 

Saúde. 



 
 

ABSTRACT 

Experience of Continuing Education in the Family Health 

Strategy in the city of Petropolis: the participation of Community 

Health Agents 

 
This study describes and analyzes aspects of an experience of Continuing Health Education 

held in the Family Health Units, with emphasis on participation and contribution of 

community health agents. These Family Health Units are co managed the Faculty of Medicine 

of Petrópolis/Faculty Arthur Sa Earp Neto (FMP/FASE), in partnership with the Municipal 

Health Department of the city of Petrópolis, located in the mountainous region of the State of 

Rio de Janeiro. By what is recommended by the Ministry of Health about their due 

responsibilities, community health agents have as function properly orient users within the 

health system operating logic and provide feedback on the progress of health ascribed 

community members Team. This study aimed to analyze the participation of Community 

Health Agents in the Continuing Education activities in Health and its contribution to the 

questioning of the working process of the Family Health Strategies. This study is qualitative 

and quantitative, retrospective and exploratory. It is based on documentary analysis of records 

of Permanent Education in Health activities held in the Interactive Sessions in Continuing 

Education in Health, from 2006 to 2009. The document analysis was performed by applying 

the content analysis (Bardin 2011) and used the observant participation author of the research 

in the field, acting as a family doctor and community in one of the Family Health Units FMP / 

FASE the timing of the activity. 

Keywords: Community Health Agent, Family Health Strategies, Continuing Education in 

Health, questioning, Interactive Sessions in Continuing Education in Health. 
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1) Introdução 

A presente pesquisa descreve e analisa aspectos de uma experiência de Educação 

Permanente em Saúde (EPS) realizada em Unidades de Saúde da Família (USF), com ênfase 

na participação e contribuição dos agentes comunitários de saúde (ACS). Essas USF são 

cogerenciadas pela Faculdade de Medicina de Petrópolis/Faculdade Arthur Sá Earp Neto 

(FMP/FASE), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Cidade de 

Petrópolis, localizada na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.  

Primeiramente, gostaria de esclarecer ao leitor o porquê da escolha deste tema e 

cenário. Formada em 2006, iniciei naquele ano minhas atividades como médica na área de 

Saúde da Família e Comunidade, em Petrópolis, onde trabalhei em uma das USF gerenciadas 

pela FMP/FASE até o início de 2010. Por quatro anos participei de uma atividade chamada 

Sessões Interativas em Educação Permanente em Saúde (SIEPS), descrita ao longo desta 

pesquisa. 

Participei do esforço de coordenação da atividade contribuindo na dinâmica de 

preparação de sessões que envolviam profissionais de saúde que compunham as equipes de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) da FMP/FASE e os alunos desta instituição de ensino.  

Os objetivos das SIEPS eram: buscar o aperfeiçoamento profissional, melhorar a 

integração dos profissionais no processo de trabalho e aumentar a efetividade no atendimento 

aos pacientes cuja problemática era objeto das sessões, aumentando a capacidade dos 

envolvidos em manejar situações complexas no dia-a-dia de trabalho. Essa iniciativa estava 

inserida no contexto de implantação e desenvolvimento do trabalho em rede, tendo a Atenção 

Primária à Saúde (APS) como eixo condutor do cuidado prestado no município. 

Isso é consequência do fato de que, no Brasil, desde a década de 1990, com a criação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), baseado nas leis 8.080/90 e 8.142/90, buscava-se uma 
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mudança no modelo assistencial a partir da adoção de uma concepção ampliada de saúde-

doença que demanda articulação do setor de saúde com outros setores de atividade 

(intersetorialidade), destacando-se a interface entre serviços de saúde e universidades. 

Essa proposta de mudança do modelo assistencial veio a demandar inúmeras 

iniciativas de inovação no desenvolvimento profissional. Para compreendê-las, vale destacar a 

criação da Estratégia Saúde da Família (ESF), implantada pelo Governo Federal em 1994 

como modelo de organização da atenção primária, propondo ações de promoção e prevenção, 

atuando como porta de entrada preferencial do usuário na rede do SUS, fortalecendo os 

princípios e diretrizes do SUS, através da universalidade, integralidade, longitudinalidade e 

resolubilidade (Pereira e Barcellos, 2006). Nos anos subsequentes, inúmeras iniciativas foram 

empreendidas para induzir a formação de pessoal para compor as equipes atuantes na ESF.  

Segundo Starfield (2002), o fato de haver subespecialidades dentro do sistema de 

saúde, acaba por acarretar problemas relacionados a questão da equidade, um dos princípios 

do SUS. Ainda é dito que, com a subespecialização, a saúde torna-se mais cara e, muitas 

vezes, pouco acessível a muitos usuários que possuem limitações financeiras, ou seja, quanto 

maior o recurso financeiro, melhor torna-se a saúde. Assim, comprova-se influência de 

condições sociais com saúde e a APS surge com o objetivo de integrar as condições sociais e 

físicas às enfermidades propriamente ditas, a partir de atributos e funções, melhores descritas 

a seguir.  

A APS, âmbito do cuidado no qual se insere a ESF, demanda novas competências 

profissionais para  incorporar atributos e funções como os apontados por Mendes (2012): (1) 

ser preferencialmente o primeiro contato do paciente dentro da rede de saúde; (2) estabelecer 

condições para a longitudinalidade e a integralidade; (3) realizar a coordenação do cuidado; 

(4) focalizar a atenção na família e estabelecer orientação comunitária (o que implica em 

conhecimento da equipe sobre a estrutura e características das famílias acompanhadas, bem 
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como de suas necessidades) e; (5) a competência cultural (neste caso, havendo respeito em 

relação à cultura dos indivíduos residentes da área adscrita). 

Este mesmo autor aponta para três funções essenciais: resolubilidade (em torno de 

85% das demandas), responsabilidade (conhecimento mínimo sobre os determinantes de 

saúde no território, relacionando a população adscrita a este) e comunicação (a APS atuaria 

como centro de comunicação dentro da Rede de Atenção à Saúde, ordenando o fluxo de 

pacientes entre os vários pontos de atenção à saúde, assim como informações e produtos) 

(Mendes, 2012 & MS, 2010). Todas essas novas incumbências demandam superar um modelo 

de atenção à saúde baseado no atendimento aos sintomas e com ênfase nos procedimentos 

técnicos. Todas essas novas incumbências demandam superar um modelo de atenção à saúde 

baseado no atendimento aos sintomas e com ênfase nos procedimentos técnicos. 

 As unidades da ESF atuam em territórios que abrangem uma população adscrita a 

estas, com características semelhantes que podem abranger aspectos culturais, políticos, 

sociais, ambientais e epidemiológicos (pelo compartilhamento de macrodeterminantes de 

saúde). O território pode compreender um bairro, parte do mesmo ou até vários bairros, 

muitas vezes apresentando como limites as barreiras físicas ou até mesmo as vias de acesso 

(Monken, 2007). É fundamental que os profissionais da ESF conheçam as características do 

território ao qual estão vinculados (Pereira e Barcelos, 2006 & Brasil, 2011). Segundo a 

Política Nacional de Atenção Básica (2012), cada USF deve se responsabilizar pela cobertura 

de 600 a 1.000 famílias residentes no território, não ultrapassando 4.000 habitantes por 

equipe, sendo recomendado 3.000 pessoas (Brasil, 2012).  

A chamada “equipe básica” da ESF é composta por: um médico, um enfermeiro, um 

auxiliar ou técnico de enfermagem, assim como agentes comunitários recrutados no território. 

O número de agentes comunitários de saúde (ACS), deve ser suficiente para cobrir 100% das 

famílias adscritas, com um ACS responsável por até 150 famílias ou 750 pessoas. Algumas 
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equipes de saúde contam com os profissionais de saúde bucal (um dentista e um auxiliar ou 

técnico em saúde bucal) (Brasil, 2011). 

Por vivenciarem a realidade da comunidade, os ACS contribuem para associar 

fenômenos relativos ao processo de saúde-doença com variáveis socioambientais, ampliando 

o entendimento da saúde no seu conceito ampliado, participando de ações de promoção e 

prevenção na comunidade. São profissionais que, em boa parte de seu processo de trabalho 

diário, fazem educação em saúde, podendo ocorrer de forma espontânea, sem necessariamente 

haver consciência de sua intenção (Morosini, 2007). 

A PNAB - Política Nacional de Atenção Básica, lançada em 2012 (Brasil, 2012), 

ampliou as atribuições dos ACS em relação à PNAB que vigorou anteriormente (Brasil, 

2006). O Quadro 1 demonstra as atribuições comuns a todos os profissionais de saúde de 

todas as ESF, incluindo os ACS.  

Quadro 1: Atribuições comuns aos profissionais de saúde na Estratégia de Saúde da 

Família 
ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS PROFISSIONAIS: 

PNAB 2006: 
I - participar do processo de territorialização e 

mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 

riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da 

atualização contínua dessas informações, priorizando as 

situações a serem acompanhadas no planejamento 

local;  

II - realizar o cuidado em saúde da população adscrita, 

prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no 

domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações, entre outros), quando necessário;  

III - realizar ações de atenção integral conforme a 

necessidade de saúde da população local, bem como as 

previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 

IV - garantir a integralidade da atenção por meio da 

realização de ações de promoção da saúde, prevenção 

de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da 

demanda espontânea, da realização das ações 

programáticas e de vigilância à saúde;  

V - realizar busca ativa e notificação de doenças e 

agravos de notificação compulsória e de outros agravos 

e situações de importância local;  

VI - realizar a escuta qualificada das necessidades dos 

usuários em todas as ações, proporcionando 

atendimento humanizado e viabilizando o 

estabelecimento do vínculo;  

VII - responsabilizar-se pela população adscrita, 

mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando 

esta necessita de atenção em outros serviços do sistema 

de saúde;  

PNAB 2012: 
I - Participar do processo de territorialização e 

mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a 

riscos e vulnerabilidades;  

II - Manter atualizado o cadastramento das famílias e 

dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo 

gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os 

dados para a análise da situação de saúde, considerando 

as características sociais, econômicas, culturais, 

demográficas e epidemiológicas do território, 

priorizando as situações a serem acompanhadas no 

planejamento local;  

III - Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, 
prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e, 

quando necessário, no domicílio e nos demais espaços 

comunitários (escolas, associações, entre outros);  

IV - Realizar ações de atenção à saúde conforme a 

necessidade de saúde da população local, bem como as 

previstas nas prioridades e nos protocolos da gestão 

local;  

V - Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade 

por meio da realização de ações de promoção, proteção 

e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da 

garantia de atendimento da demanda espontânea, da 

realização das ações programáticas, coletivas e de 

vigilância à saúde;  
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VIII - participar das atividades de planejamento e 

avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos 

dados disponíveis;  

IX - promover a mobilização e a participação da 

comunidade, buscando efetivar o controle social;  

X - identificar parceiros e recursos na comunidade que 

possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, 

sob coordenação da SMS;  

XI - garantir a qualidade do registro das atividades nos 

sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; 

XII - participar das atividades de educação permanente; 

e XIII - realizar outras ações e atividades a serem 

definidas de acordo com as prioridades locais. 

VI - Participar do acolhimento dos usuários realizando 

a escuta qualificada das necessidades de saúde, 

procedendo à primeira avaliação (classificação de risco, 

avaliação de vulnerabilidade, coleta de informações e 

sinais clínicos) e identificação das necessidades de 

intervenções de cuidado, proporcionando atendimento 

humanizado, responsabilizando-se pela continuidade da 

atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 

VII - Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos 

de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local;  

VIII - Responsabilizar-se pela população adscrita, 

mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando 

necessitar de atenção em outros pontos de atenção do 

sistema de saúde;  

IX - Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades 

e grupos sociais que visa a propor intervenções que 

influenciem os processos de saúde-doença dos 

indivíduos, das famílias, das coletividades e da própria 

comunidade;  

X - Realizar reuniões de equipes a fim de discutir em 

conjunto o planejamento e avaliação das ações da 

equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; XI 

- Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações 

implementadas, visando à readequação do processo de 

trabalho;  

XII - Garantir a qualidade do registro das atividades 

nos sistemas de informação na atenção básica; XIII - 

Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, 

integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes 

formações;  

XIV - Realizar ações de educação em saúde à 

população adstrita, conforme planejamento da equipe; 

XV - Participar das atividades de educação 

permanente;  

XVI - Promover a mobilização e a participação da 

comunidade, buscando efetivar o controle social;  

XVII - Identificar parceiros e recursos na comunidade 

que possam potencializar ações intersetoriais; e  

XVIII - Realizar outras ações e atividades a serem 

definidas de acordo com as prioridades locais.  

 
Fonte: PNAB 2006 e 2012 

Quanto ao ACS, observa-se na PNAB (2012), além das atribuições comuns a toda 

equipe, fica evidente a grande expectativa de contribuições ao processo de trabalho, em uma 

jornada de trabalho de 40 horas semanais. O quadro 2 sistematiza o aumento das atribuições 

dos ACS, comparando a PNAB de 2006 com 2012.  
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Quadro 2: Atribuições relacionadas aos Agentes Comunitários de Saúde 

ATRIBUIÇÕES DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

PNAB 2006 

I - desenvolver ações que busquem a integração entre a 

equipe de saúde e a população adscrita à UBS, 

considerando as características e as finalidades do 

trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos 

sociais ou coletividade; II - trabalhar com adscrição de 

famílias em base geográfica definida, a microárea; III - 

estar em contato permanente com as famílias 

desenvolvendo ações educativas, visando à promoção 

da saúde e à prevenção das doenças, de acordo com o 

planejamento da equipe; IV - cadastrar todas as pessoas 

de sua microárea e manter os cadastros atualizados; V - 

orientar famílias quanto à utilização dos serviços de 

saúde disponíveis; VI - desenvolver atividades de 

promoção da saúde, de prevenção das doenças e de 

agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas 

domiciliares e de ações educativas individuais e 

coletivas 46 nos domicílios e na comunidade, mantendo 

a equipe informada, principalmente a respeito daquelas 

em situação de risco; VII - acompanhar, por meio de 

visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 

responsabilidade, de acordo com as necessidades 

definidas pela equipe; e VIII - cumprir com as 

atribuições atualmente definidas para os ACS em 

relação à prevenção e ao controle da malária e da 

dengue, conforme a Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro 

de 2002. Nota: É permitido ao ACS desenvolver 

atividades nas unidades básicas de saúde, desde que 

vinculadas às atribuições acima. 

 

PNAB 2012: 

I - Trabalhar com adscrição de famílias em base 

geográfica definida, a microárea; II - Cadastrar todas as 

pessoas de sua microárea e manter os cadastros 

atualizados; III - Orientar as famílias quanto à 

utilização dos serviços de saúde disponíveis; IV - 

Realizar atividades programadas e de atenção à 

demanda espontânea; V - Acompanhar, por meio de 

visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 

responsabilidade. As visitas deverão ser programadas 

em conjunto com a equipe, considerando os critérios de 

risco e vulnerabilidade de modo que famílias com 

maior necessidade sejam visitadas mais vezes, 

mantendo como referência a média de uma 

visita/família/mês; VI - Desenvolver ações que 

busquem a integração entre a equipe de saúde e a 

população adscrita à UBS, considerando as 

características e as finalidades do trabalho de 

acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou 

coletividade; VII - Desenvolver atividades de 

promoção da saúde, de prevenção das doenças e 

agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas 

domiciliares e de ações educativas individuais e 

coletivas nos domicílios e na comunidade, por 

exemplo, combate à dengue, à malária, à leishmaniose, 

entre outras, mantendo a equipe informada, 

principalmente a respeito das situações de risco; e VIII 

- Estar em contato permanente com as famílias, 

desenvolvendo ações educativas, visando à promoção 

da saúde, à prevenção das doenças e ao 

acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, 

bem como ao acompanhamento das condicionalidades 

do Programa Bolsa-Família ou de qualquer outro 

programa similar de transferência de renda e 

enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo 

governo federal, estadual e municipal, de acordo com o 

planejamento da equipe. É permitido ao ACS 

desenvolver outras atividades nas Unidades Básicas de 

Saúde, desde que vinculadas às atribuições acima. 

 
Fonte: PNAB 2006 e PNAB 2012 

 Alcançar a resolubilidade de 85% das demandas nas ESF significa que as equipes de 

APS necessitam de competências sofisticadas, fazendo-se necessárias oportunidades de 

desenvolvimento profissional. Essas podem ser viabilizadas mediante adoção de dois tipos 

complementares de estratégias: a Educação Continuada (EC) e a Educação Permanente (EP). 

A Educação Continuada privilegia a atualização de conhecimento técnico pelo profissional de 

saúde prestando-se para a incorporação de novas técnicas e conhecimentos. No entanto, não 

resolve problemas relativos ao modelo assistencial que passam pela necessidade de rever 

práticas tradicionalmente estabelecidas nos serviços (Ribeiro e Motta, 1996).  
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Com essa clareza, em 2004, o Ministério da Saúde implementou a Política Nacional de 

Educação Permanente (Portaria nº 198 GM/MS), que foi revista posteriormente pela Portaria 

GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. Essa política busca, a partir do conceito 

pedagógico de Educação Permanente em Saúde (EPS), fomentar a problematização do 

processo de trabalho, agregando aprendizagem associada a reflexões críticas sobre as práticas 

nos serviços (atenção clínica, práticas de prevenção e promoção em saúde, atuação em redes 

de atenção, entre outros). A Metodologia da Problematização permite explorar situações-

problema identificadas como relevantes pelos profissionais, buscando a resolubilidade e a 

responsabilidade, atributos da atenção primária. (Brasil, 2007; Cyrino, 2004). 

 Aplicada à APS, a EPS é uma potente estratégia de desenvolvimento profissional que 

pode contribuir para a mudança no modelo assistencial (Silva Junior, 2007), e se baseia na 

análise do cotidiano das famílias, inserção das mesmas na comunidade onde residem, com 

atividades que visam enfrentar os problemas que podem causar efeitos deletérios, tanto do 

ponto de vista individual quanto do coletivo. Permite ampliar, assim como estimular a 

autonomia e a autodeterminação dentro da equipe no processo de trabalho (Brasil, 2007).  

 No que tange ao trabalho em equipe, segundo Peduzzi (2013), a reforma do modelo 

assistencial e profissional demanda oportunidades de avançar na educação interprofissional e 

na interdisciplinaridade, sendo que a primeira está relacionada à integração entre os 

profissionais de saúde e, a segunda, à integração entre os conhecimentos. Isto é fundamental 

no atual contexto de mudanças relacionadas ao perfil epidemiológico e demográfico da 

população brasileira, que envelhece e passa a apresentar, crescentemente, quadros de 

patologia crônica. Uma abordagem em equipe mais integrada caminha para superar de noção 

de equipe multiprofissional onde múltiplos profissionais trabalham quase isoladamente 

(Peduzzi, 2013). 
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 Com tantas incumbências sofisticadas na promoção da integração da equipe e na 

solução de problemas complexos, o desenvolvimento da EPS se beneficia da integração entre 

academia e serviços de saúde, possibilitando a mobilização de saberes dos profissionais de 

saúde, no diálogo com especialistas docentes para troca de informações a partir das 

necessidades identificadas no processo de trabalho. Em muitas instituições, encontros entre 

profissionais da academia e dos serviços, com a participação de estudantes, desenvolvem 

“reflexões” aplicadas na prática do dia-a-dia, visando aumentar a capacidade resolutiva da 

APS. Sendo assim, as Universidades possuem papel importante quando se trata de 

qualificação de profissionais (Brasil, 2007).  

Em Petrópolis, com vista a apoiar a melhoria da atenção à saúde da população, 

avançando na integração entre serviço/academia, ensino/serviço, a FMP/FASE iniciou, em 

março de 2006, uma supervisão de clínica médica nas cinco USF, com a participação apenas 

dos médicos das Unidades, residentes de Medicina de Família e Comunidade e os estudantes 

do sexto ano de medicina (embora o convite fosse dirigido a todos os profissionais de saúde 

das cinco USF) para discussão de casos clínicos. 

Em 2008, as sessões passaram a ter uma abordagem mais ampla, na linha da EPS, 

avançando para a problematização da assistência prestada, que buscou aproximar a clínica e a 

discussão das questões sociais, emocionais e ambientais, a partir de contribuições dos 

diversos profissionais envolvidos neste processo.  

Nesta fase, além dos médicos, residentes e estudantes de medicina, passaram a 

participar, também, as enfermeiras, auxiliares de enfermagem, ACS, nutricionistas, estudantes 

do sétimo período de enfermagem e de nutrição das cinco USF- FMP/FASE e residentes de 

Medicina de Família e Comunidade de intercâmbio, provenientes da Espanha. Foi quando as 

sessões clínicas deram origem às Sessões Interativas em Educação Permanente em Saúde 

(SIEPS), no ano de 2007 e que serão analisadas no presente trabalho. 
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Mediante planejamento cuidadoso, nas SIEPS os “casos” eram discutidos buscando-se 

as abordagens biopsicossocial e ambiental. Essa análise das situações, feita de modo coletivo, 

definia desdobramentos para solucionar os problemas identificados, o que poderia se 

desdobrar em iniciativas de qualificação técnica de profissionais ou de toda a equipe, a partir 

de atividades de Educação Continuada, com apoio da Faculdade. 

 Uma característica interessante dessa experiência foi o engajamento dos ACS, 

elementos importantes no trabalho de educação em saúde por possuírem saberes populares e 

científicos, vinculando situações de risco existentes no território, além de promoverem 

atividades de promoção em saúde (Nunes, 2002). Mais que meros expectadores, os ACS eram 

partícipes com certo grau de protagonismo, chegando a indicar, em várias sessões, qual a 

situação problema que deveria ser abordada. A presente pesquisa busca ampliar o 

conhecimento sobre o planejamento e monitoramento das atividades de EPS, fomentar a 

discussão sobre a participação do agente comunitário de saúde na EPS a partir da experiência 

realizada em cinco USF em Petrópolis.  

Como já mencionado, o ACS é responsável por estabelecer o elo ou ponte de 

comunicação da equipe de saúde com a população adscrita à unidade de saúde (Morosini, 

2007). Ele é o trabalhador que está em constante comunicação com a comunidade e que 

estabelece a troca de conhecimentos técnicos de saúde com o conhecimento tácito oriundo de 

sua experiência de vida como membro da comunidade, estabelecendo um trabalho de 

mediação com aqueles com os quais dialoga. Sendo assim, a presença dos ACS nas SIEPS 

passou a influenciar as escolhas e as condutas traçadas para esses pacientes e famílias, pois 

apresentavam um olhar ampliado da problemática abordada (realidade familiar, influências 

ambientais e culturais, conhecimento dos macrodeterminantes) atuando ainda na coordenação 

do cuidado junto à equipe técnica. 
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O ACS possui diversas atribuições complexas e sobrepostas e grande responsabilidade 

na qualidade das ações desenvolvidas. Essa sobrecarga, aliada a condições insuficientes de 

trabalho e pouca oferta de oportunidades de EC e EPS, pode gerar redução na sua qualidade 

de trabalho (Thomaz, 2002). Dentre suas atribuições específicas, englobam: conhecimento de 

área de atuação, de tal forma que as famílias devem ser todas cadastradas para monitoramento 

de risco (caso exista), assim como atividades de promoção e vigilância em saúde e auxilio em 

relação ao trajeto terapêutico do usuário; visitas domiciliares permanentes a estas famílias; 

atualização periódica em relação às informações sobre saúde (EP); buscar equipamentos 

sociais para integrar as atividades em educação em saúde que possam vir a ser desenvolvidas 

(Andrade, 2004). 

Apesar de todas essas atribuições elencadas acima sobre os ACS, a desvalorização 

deste profissional de saúde ainda é um problema a ser discutido, devido à remuneração 

insatisfatória, comparada com a carga de trabalho intensa, associada à falta de “estímulos e 

gratificações”, assim como condições inadequadas de trabalho, pela exposição de doenças de 

pacientes na comunidade em visitas domiciliares, assim como exposição solar (Santana, 

2009). Também, passam por dilemas decorrentes da característica de ser morador e vizinho da 

população assistida e representante do poder público atuando como profissional de saúde. 

 Para aprofundar essa temática, a presente dissertação inicialmente apresenta uma 

revisão de literatura sobre Atenção Primária em Saúde, com ênfase na importância do 

trabalho em equipe, e de Educação Permanente e Continuada na problematização do processo 

de trabalho. Em seguida, descreve elementos da experiência de Educação Permanente em 

Petrópolis e, assim, estabelecer objetivos e apresentar a metodologia adotada para descrever e 

analisar a experiência das SIEPS, com foco na contribuição dos ACS.  
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2)  Breve Histórico e características da Atenção Primária no Brasil 

Em busca de revisar o modelo assistencial centralizado no pronto atendimento e na 

atenção hospitalar, e pensar sobre um novo modelo ainda a ser construído, a partir de 

questionamentos e intervenções no combate a endemias nos países em desenvolvimento, foi 

realizada, em 1978, a Conferência Internacional sobre a Atenção Primária e Saúde, a partir da 

articulação entre a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para 

a infância (Unicef), em Alma-Ata, cidade localizada no Cazaquistão. A conferência abordou a 

saúde a partir de intervenções relacionadas a medidas sanitárias, mas também sociais. 

Apoiava-se em experiências de intervenções como o trabalho dos “médicos descalços 

chineses” (p.496), que atuavam em zonas rurais, utilizando a medicina tradicional, cuidados 

curativos e preventivos (Giovanella, 2008).  

Vale lembrar que, no Brasil, a assistência em saúde no século XX priorizou a 

assistência de doença, centralizada em ambiente hospitalar, envolvendo várias especialidades 

médicas. Mesmo com a passagem dos anos, a medicina se manteve voltada para o tratamento 

curativo, em que tecnologia dura (uso de equipamento) era mais utilizada que a tecnologia 

leve (relação médico-paciente). Apenas na década de 70, começou a haver debate em cima do 

assunto de Atenção Primária e Saúde, caracterizada por uma medicina de base comunitária, 

mas que aos olhos de muitos, era vista como uma medicina básica para a população carente” 

(Silva Júnior, 2007). 

É a partir da Conferência de Alma-Ata que é adotado um conceito de saúde, mais 

abrangente, “A saúde - estado de completo bem-estar físico, mental e social, não 

simplesmente a ausência de doença ou enfermidade – é o direito humano fundamental” 

(p.498), além de entendimento sobre a atenção primária e saúde e estabelecimento de “meta 

de Saúde para todos no Ano 2000” (p.495). Para tal, caberiam ações como a utilização de 

outros níveis de prevenção (cura, proteção, reabilitação), com a atenção primária 
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representando o primeiro nível de atenção dentro do sistema em saúde, que deve ser apoiado 

por outros sistemas, objetivando melhora das necessidades das famílias (Giovanella, 2008). 

 A Atenção Primária deveria reconhecer e trabalhar os determinantes de saúde 

incluindo condições socioeconômicas das comunidades, estimulando a participação popular e 

buscando superar o modelo médico centrado. Já emergia a necessidade da ação intersetorial, 

cabendo a articulação com outros setores de acordo com as necessidades da comunidade em 

questão (Giovanella, 2008). 

A perspectiva é de não somente atender a necessidade do núcleo familiar, mas também 

estimular a responsabilidade nos cidadãos pelo seu bem-estar e saúde, assumindo poder de 

influenciar e determinar prioridades dentro da lógica de funcionamento da comunidade onde 

residem. Adotando medidas de promoção e prevenção de custo acessível, tendo como 

diretrizes a universalidade e a equidade na saúde (Starfield, 2002), a APS investe na Educação 

em Saúde, saneamento básico, atenção materno-infantil, programa de imunização, 

contracepção e planejamento familiar (Mendes, 2012). 
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2.1) Atenção Primária em Saúde no Brasil: dinâmica da implementação e características 

do processo de trabalho 

A implantação do Programa de Saúde da Família (PSF) ocorreu a partir de 1994, com o 

intuito de modificar o modelo assistencial oferecido pelo SUS. Mas a partir da Política 

Nacional da Atenção Básica (PNAB), o PSF passa a ser considerado uma estratégia dentro do 

nível de APS. (Rodrigues, 2011). O Ministério da Saúde, a partir da Portaria nº 648/GM de 28 

de março de 2006, aprovou a PNAB, organizando diretrizes e normas operacionais, nas 

estratégias prioritárias como no PSF e no Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 

(PNAB, 2006). A partir da PNAB, a Atenção Primária passa a ser descrita como um conjunto 

de ações na saúde, visando a aplicação de todos os níveis de prevenção (primário, secundário, 

terciário e quaternário), utilizando, nesta dinâmica, tecnologia de alta complexidade e baixa 

densidade tecnológica, objetivando resolução de questões de relevância ao território adscrito, 

assim como aplicação dos princípios do SUS. Tais princípios incluem: universalidade 

(caracterizada por ser porta de entrada, preferencialmente, dentro do Sistema de saúde), 

integralidade, longitudinalidade, equidade, participação social (Matta, 2007), coordenando o 

cuidado dos usuários adscritos, de forma mais humanizada. Somada a estes princípios, a 

Atenção Básica, em um de seus fundamentos, valorizaria seus profissionais a partir de 

programas de formação e capacitação constantes no âmbito do processo de trabalho (tendo 

como atores responsáveis por tal processo as Secretarias de Saúde, tanto da esfera estadual 

como municipal) (PNAB, 2012). 

Então, como aplicar a Atenção Básica? A partir da ESF, a equipe básica de saúde, passa a 

atuar em um território, mantendo cadastramento dos domicílios atualizados, identificando 

determinantes sociais, estabelecendo parcerias com a comunidade adscrita assim como 

atividades intersetoriais (PNAB, 2012). 
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A equipe de saúde da família deve ser composta por, no mínimo, um médico 

generalista ou especialista em saúde da família e comunidade, enfermeiro generalista ou 

especialista em saúde da família e comunidade, auxiliar ou técnico de enfermagem e ACS. 

Estes últimos devem cobrir 100% da população cadastrada, com no máximo 750 pessoas por 

cada agente. Cada equipe deverá ser responsável por 4.000 pessoas, no máximo, apesar da 

média recomendada pelo Ministério da Saúde, em torno de 3.000 pessoas. Tal equipe básica 

pode ser acrescida em sua composição pela equipe de saúde bucal: cirurgião dentista 

generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico de saúde bucal (Portaria 

nº 2488, de 21 de outubro de 2011). Hoje, no Brasil, é possível verificar a partir do 

Departamento de Atenção Básica (DAB), a cobertura de todo o território nacional, de ESF e 

sua população correspondente, de acordo com o cadastro pelo ACS, a seguir.  

Na tabela 1, é possível observar a distribuição de ESF em todo o território nacional, 

separando por cada região os dados relacionados ao total de população habitante, assim como 

à estimativa de população cadastrada nas ESF, total de ACS em cada município e equipes de 

saúde bucal. 

Tabela 1 – Cobertura da ESF no Território Nacional 

 

M o da lida de  I

Nº de  Munic ípio s  

co m ACS

Cadas tradas  no  

Sis tema

Es timativa  da  

P o pulação  co berta

Credenciadas  pe lo  

Minis té rio  da  Saúde

DF DISTRITO FEDERAL 2.648.532 1 237 817.650 1 147

GO GOIÁS 6.154.996 246 1.312 4.105.141 243 1.034

MT MATO GROSSO 3.115.336 141 641 2.035.959 139 398

MS MATO GROSSO DO SUL 2.505.088 79 545 1.716.664 77 820

4 14.423.952 467 2.735 8.675.414 460 2.399

Região UF Es tado P o pulação

A g e nte s  

C o m unitá rio s  de  

S a úde Equipe  de  S a úde  da  F a m í lia

Competência: Outubro  de  2014

Unidade Geográfica: Bras il

Teto, credenciamento e implantação das estratégias de Agentes Comunitários de Saúde, Saúde da Família e Saúde Bucal

MS/SAS/Departamento de Atenção Básica - DAB

Equipe  de  S a úde  B uc a l

Nº de  Munic ípio s  

co m eSB

CENTRO-OESTE

Qtde  de  Es tado s
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A partir da tabela acima, é possível identificar uma grande concentração da população 

na Região Sudeste, correspondendo a 81.565.983 pessoas. É visível uma cobertura de pouco 

mais de 50% da população pela ESF, nesta mesma região, atingindo 41.531.714 pessoas, a 

partir do cadastrado feito pelas equipes de Saúde da Família. Já a região Nordeste conta com 

mais de 80% da população coberta pela ESF. 

 Dando seguimento ao processo de implantação da ESF, os Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) foram criados, em 2008, com o objetivo de ampliar ações em Atenção 

Primária. São constituídos por equipes de diferentes áreas profissionais (psicólogo, 

AL ALAGOAS 3.165.472 102 827 2.394.380 101 650

BA BAHIA 14.175.341 417 3.301 10.010.471 407 2.430

CE CEARÁ 8.606.005 184 2.323 6.878.871 184 1.697

MA MARANHÃO 6.714.314 217 1.993 5.580.979 213 1.416

P B P ARAÍBA 3.815.171 223 1.369 3.585.174 222 1.305

P E P ERNAMBUCO 8.931.028 185 2.154 6.703.811 183 1.720

P I P IAUÍ 3.160.748 224 1.290 3.067.049 222 1.523

RN RIO GRANDE DO NORTE 3.228.198 167 1.028 2.674.182 165 1.217

SE SERGIP E 2.110.867 75 637 1.902.209 74 449

9 53.907.144 1.794 14.922 42.797.126 1.771 12.407

NORDESTE

Qtde  de  Es tado s

AC ACRE 758.786 22 200 587.409 21 135

AP AMAP Á 698.602 16 172 513.206 15 229

AM AMAZONAS 3.590.985 62 634 2.042.663 61 503

P A P ARÁ 7.822.205 144 1.176 3.781.462 126 698

RO RONDÔNIA 1.590.011 51 363 1.143.842 47 237

RR RORAIMA 469.524 15 115 344.759 14 83

TO TOCANTINS 1.417.694 139 475 1.323.369 134 368

7 16.347.807 449 3.135 9.736.710 418 2.253

NORTE

Qtde de  Es tado s

ES ESP ÍRITO SANTO 3.578.067 78 712 2.220.322 70 524

MG MINAS GERAIS 19.855.332 851 5.067 15.517.157 761 2.773

RJ RIO DE J ANEIRO 16.231.365 91 2.388 7.921.623 78 1.422

SP SÃO P AULO 41.901.219 591 4.756 15.872.612 439 3.584

4 81.565.983 1.611 12.923 41.531.714 1.348 8.303

SUDESTE

Qtde de  Es tado s

P R P ARANÁ 10.577.755 398 2.193 6.954.880 361 1.255

RS RIO GRANDE DO SUL 10.770.603 470 1.719 5.420.938 362 1.055

SC SANTA CATARINA 6.383.286 293 1.648 5.045.383 281 1.168

3 27.731.644 1.161 5.560 17.421.201 1.004 3.478

27 193.976.530 5.482 39.275 120.162.165 5.001 28.840To tal Geral

SUL

Qtde de  Es tado s

Obs: A Nota Técnica  contém informações a respeito da origem dos dados e a descrição detalhada dos campos utilizados.

Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE.



29 
 

nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, médico especialista em algumas 

áreas, dentre outros), apoiando os profissionais de saúde da família, a partir de prática de 

matriciamento, através de compartilhamento de saberes, contribuindo para a integralidade do 

cuidado a estes pacientes cadastrados, assim como aumentando a resolubilidade dentro do 

processo de trabalho (PNAB, 2012). 

Existem dois tipos de modalidades para estruturação do NASF. Existe NASF 1 e 

NASF 2, sendo a diferença entre tais modalidades, a questão da carga horária pelos 

profissionais de saúde envolvidos ao núcleo. O primeiro deve apresentar carga horária 

mínima somada pelos profissionais de 200 horas semanais, no mínimo; diferente do NASF 2, 

em que a carga horária mínima é de 120 horas semanais. Para que isto seja possível, no NASF 

1, cada ocupação deve possuir no mínimo de 20 horas e no máximo 80 horas semanais, já no 

NASF 2, deve possuir entre 20 e 40 horas semanais (PNAB, 2012). 

 O NASF também atua de forma integrada às Redes de Atenção à Saúde (RAS). As 

RAS foram criadas para promover integralidade no cuidado, utilizando ações em saúde assim 

como serviços, inicialmente, em uma formatação de pirâmide, organizada em graus crescentes 

de complexidade tecnológica, tendo no topo, alta complexidade no serviço de saúde (Silva 

Júnior, 2007). Hoje, as RAS são reestruturadas de forma horizontalizada, buscando promover 

a integralidade do cuidado nos diversos níveis de atenção através da coordenação do cuidado 

realizado pela atenção primária (Mendes, 2010). 

  Ainda, dentro da lógica de funcionamento dos NASF, não existe uma estrutura física 

para que o paciente seja referenciado pela USF. Assim, a partir do momento em que há 

demanda de pacientes dentro do serviço de saúde da família, os profissionais do NASF são 

contatados pela equipe de saúde para atendimento junto à equipe. O atendimento é realizado 

dentro da estrutura física da ESF ou no território, buscando trocas de saberes entre os 

profissionais de saúde, através da discussão de situação problema para montagem de um 
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plano terapêutico para determinada família/indivíduo, incluindo análise de 

macrodeterminantes de saúde dentro do território, dentre outras funções (PNAB, 2012).  
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2.2) O papel do Agente Comunitário de Saúde na Atenção Primária e Saúde Brasileira  

Em relação ao ACS, ele deve realizar atividades previstas na Portaria nº 2488, de 21 

de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica para a ESF e Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Sendo assim, cada ACS deve possuir uma 

microárea de responsabilidade para monitoramento, estando em contato permanente com as 

famílias, em busca de realizar ações de promoção e prevenção em saúde, sejam elas via visita 

domiciliar ou na comunidade (PNAB, 2012). 

 Inicialmente, o ACS era o protagonista do PACS, implementado em 1987 na Região 

Nordeste do Brasil, sendo prevista a supervisão de seu trabalho por enfermeiro (Ferreira, 

2009). Nos anos subsequentes, houve expansão deste programa para outras regiões do país, 

em toda a região Nordeste e, também, em região Norte e, posteriormente, região Centro-Oeste 

(Ferreira, 2009). 

Diferentemente do médico, que desde 2011 pode escolher sua carga horária de 

trabalho (20, 30 ou 40 horas semanais) (Brasil, 2012), o ACS deve cumprir carga horária de 

40 horas semanais, sendo supervisionado pelo enfermeiro da unidade de saúde. Cada 

enfermeiro pode supervisionar, no máximo 12 ACS e, no mínimo 4, segundo a PNAB (Brasil, 

2012). Ele tem maior oportunidade de aproximação com a realidade das famílias adscritas à 

USF, devido às visitas domiciliares periódicas (Santos, 2011), cabendo zelar pela 

confidencialidade das informações (Fortes, 2004).  

 Segundo Nunes (2002), apontam-se duas atribuições importantes (e merecedoras de 

destaque), mediante o preconizado pelo Ministério da Saúde, acerca das atribuições dos ACS 

dentro da APS. A primeira refere-se ao ACS ter como função de orientar adequadamente os 

usuários dentro da lógica de funcionamento da rede de saúde; a segunda, fornecer feedback 

sobre o andamento da saúde da comunidade adscrita aos membros da equipe da USF.  
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A partir de processo de desenvolvimento profissional os ACS, já portadores de saberes 

populares, associado aos conhecimentos e às pendências relacionadas ao território, passam a 

integrar em seu conhecimento, o saber técnico, potencialmente causador de certa valorização 

perante os usuários (Nunes, 2002). Ainda, tais conhecimentos somados ao vínculo criado com 

a comunidade, tornam os ACS, atores que contribuem para a resolutividade das ações 

(Ferreira, 2009). 

Os ACS são trabalhadores da área onde residem, pelo fato de serem conhecedores das 

necessidades (além de detectarem fatores causadores de doença) do local e contribuem com 

atividades de educação em saúde (Nunes, 2002), num conjunto de ações de promoção e 

prevenção em saúde trabalhadas por tais atores, de uma forma  próxima a realidade dos 

usuários (Ferreira, 2009).  

Ainda, cabe ressaltar que, por ser conhecedor da dinâmica do território, o ACS possui 

um olhar diferenciado em relação aos aspectos culturais que dinamizam o território e 

influenciam na saúde e doença da comunidade. Alguns desses profissionais demonstram 

postura de líder na comunidade, o que pode tornar as ações propostas mais adequadas à 

realidade local. Dentre tais ações, destaca-se a busca ativa dos usuários e também, orientações 

e encaminhamentos (Menegolla, 2003 ). 

Apesar de funções importantes, segundo Santos (2011), uma equipe pouco integrada 

pode ser fator de baixa motivação de ACS prejudicando sua qualidade de trabalho. Nessa 

mesma linha a literatura sobre o assunto destaca situações em que a equipe de saúde não 

valoriza o trabalho do ACS e sua contribuição ao cuidado prestado na comunidade, 

desqualificando-o como profissional (Ferreira, 2009). 

Mas o ACS, por ser elo da comunidade com os profissionais, identifica situações de 

saúde-doença, observáveis em visitas domiciliares. Esse ator deve manter uma postura de 
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morador ou vizinho, mas também ser o profissional de saúde, separando informações que são 

de sigilo de equipe, o que não é simples. Também pode ter conhecimento de situações ilícitas, 

na comunidade, o que gera uma exposição a situações de risco  (Fortes, 2004). 

Menegolla (2003) realizou estudo com nove ACS em um município do Estado do Rio 

Grande do Sul. Uma das dificuldades identificadas decorreu da falta de compreensão da 

comunidade em relação ao trabalho dos ACS, sendo confundidos como enfermeiros do posto, 

tendo como demanda sucessiva em seu trabalho a solicitação da comunidade para que 

realizassem aferição da pressão arterial e até mesmo aplicassem injeções. Além disso, 

enfrentavam desconfiança das pessoas na comunidade, pelo fato do ACS desejar entrar nas 

casas destes usuários para realizar seu trabalho, de acordo com suas competências como 

profissional de saúde. Somado a isto, olhares desconfiados dos usuários pelo motivo de 

violência nos bairros onde residem. Os ACS sofriam pressões devido a uma demora no 

agendamento de consultas nas unidades de saúde. Também foi apontado nesta pesquisa a 

rotatividade de profissionais de saúde na unidade, o que tornava os ACS apreensivos, pela 

interrupção constante da relação profissional de saúde com o ACS. 

É a partir do desempenho de inúmeras funções e atribuições que o ACS precisa se 

capacitar para promover o trabalho da ESF, que depende dos profissionais de saúde de nível 

superior, mas também dos conhecimentos, habilidades e atitudes dos ACS. No entanto, é 

histórica a falta de acesso destes profissionais a oportunidades de desenvolvimento 

profissional antes e após sua entrada nas equipes. Em um estudo realizado por Santana 

(2009), no município de Sete Lagoas (MG), os ACS reclamaram da inexistência de 

treinamentos, ou treinamentos muito curtos ou tardios (realizados após terem iniciado seus 

trabalhos dentro das unidades de saúde).   

É a partir da necessidade de treinamentos, muitas vezes frágeis ou inexistentes, que se 

faz link, no momento, com o quadro institucional atual, apontando para a necessidade de 
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investimento em oportunidades de Educação Continuada e Permanente que contribuam para 

fortalecer e qualificar as ações dos ACS, como será discutido a seguir.  

 

  

 

  



35 
 

3) Educação Continuada e Permanente: Premissas e Estratégias de Desenvolvimento 

Segundo Batista (2013), antes mesmo da constituição do SUS, a formação de 

profissionais de saúde foi objeto de críticas refletidas em movimentos e propostas de mudança 

como as retratadas nas Conferências Nacionais de Saúde (CNS) e de Recursos Humanos. 

Ainda segundo esta autora, agrega-se a educação como um instrumento de 

transformação nas práticas, além da possibilidade de reorganização e articulação de serviços, 

seja no processo de trabalho em parceria com as instituições de ensino, tanto nos cursos de 

graduação como de pós-graduação, voltadas para a formação de futuros profissionais de 

saúde, ou nos que já estão inseridos no próprio serviço.  

 Algo importante a ser destacado é o fato das universidades necessitarem refletir e 

implementar mudanças de seus currículos e suas metodologias de ensino. Assim, tanto os 

profissionais de saúde como os estudantes (ainda em formação), articulam-se por várias 

noções ligadas a Educação Continuada e Permanente, o que Batista (2013) pontua como 

educação em serviço. Essa política de educação na saúde requer um comportamento ativo 

entre os setores e ministérios envolvidos, que possibilite por exemplo determinar as diretrizes 

dos currículos dos cursos em saúde e, também, dos programas voltados para as faculdades) 

(Batista, 2013).  

A formatação dessa política de educação para trabalhadores e futuros profissionais da 

saúde do Ministério da Saúde (MS) incorpora recomendações da Organização Pan-Americana 

de Saúde (OPAS) (Batista, 2013). Os problemas de inadequação e a distância existente entre a 

formação dos profissionais de saúde e a realidade da população e do modelo de assistência em 

construção, estimulam universidades a se aproximarem do serviço de saúde e repensarem seus 

conteúdos e modelos pedagógicos, estabelecendo uma política de formação em saúde mais 

apropriada ao SUS (Batista, 2013). 
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Durante a IV Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1977, em que aparece, pela 

primeira vez, o tema da “Educação Continuada”, ficou evidente a necessidade de profissionais 

de saúde ampliarem seus conhecimentos após sua formação. Outras Conferências, posteriores 

como a VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, estabeleceram em relatório 

final que a Educação Continuada viesse associada a propostas de integração da educação com 

o processo de trabalho. Em 1993, com a II Conferência de Recursos Humanos, foi criado e 

fundamentado os programas de educação continuada de uma forma descentralizada (Ribeiro e 

Motta, 1996). 

 Mas, o que seria Educação Continuada (EC)? Segundo Paim (1992), buscava-se com 

a EC o aprimoramento de profissionais a partir de uma assimilação teórica de informações, 

sendo posteriormente aplicados à prática de trabalho. Quando não havia esse esboço e 

discussão de material teórico de EC, os profissionais discutiam situações relacionadas aos 

“recursos humanos”, a partir da premissa de organização e reestruturação da prática nas 

Ciências em Saúde, mas que não fomentariam críticas sobre o assunto. Nesse sentido Batista 

(2013) afirma que a EC é uma ação para atualização após a “escolarização”, ocorrendo sem 

conexão com outras atividades, com o objetivo de atualização dos conhecimentos dos 

profissionais, utilizando-se de cursos de capacitação profissional, além de seminários 

estruturados em temas técnico-científicos, por exemplo. 

Nessa direção, o MS, no documento “Educar SUS” (Brasil, 2004c), reforça a definição 

de Educação Permanente que se contrapõe aos preceitos da Educação Continuada, em vista 

que na EC há transmissão de conteúdos e técnicas que passarão a ser absorvidos pelos 

profissionais de saúde. Tais saberes aplicados na prática teriam consequentemente, 

modificação na sua prática no trabalho. Diferentemente, a EPS centra-se na gestão do trabalho 

e na equipe de trabalhadores de forma crítica, em sua convivência e no sistema de trabalho 

potencializando a mudança de hábitos dentro das instituições. Contudo, para Karina Batista e 
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Otília Gonçalves (2011), os conceitos de EC e EPS não são tão antagônicos assim. Para estas 

autoras, a EC, mesmo sendo mais restrita quanto a transformação da organização do trabalho 

ou das práticas de saúde dentro de um serviço, pode, também, adotar metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem, e com isso facultar aos profissionais um embasamento mais técnico e 

que possam trazer considerações importantes aos padrões utilizados (Batista, 2013; 

Miyamoto, 2014). 

Com a Reforma Sanitária e implementação do SUS complexificou-se o trabalho em 

saúde, trazendo à tona novas situações que demandam algumas reflexões.  A EC segue muito 

utilizada, ainda hoje, no meio de profissionais em saúde, estando evidente em cursos, 

congressos ou algum evento, em geral baseado na atualização técnica. Porém há autores que 

observam que essas oportunidades de atualização técnica não ajudam a superar a 

fragmentação do cuidado, nem fomentam o processo de trabalho em equipe (Ribeiro e Motta, 

1996; LOPES, 2007 e CECCIM, 2005). Ou seja, a EC baseia-se na busca de atualização ou 

ampliação do conhecimento, mas tal conhecimento adquirido ou atualizado, muitas vezes, 

acaba não sendo utilizado, quando o profissional se depara com situações de seu cotidiano por 

impossibilidades dentro do serviço (Ribeiro e Motta, 1996). 

A partir da década de 1970, a OPAS, percebendo a formação inadequada das equipes 

de saúde frente à realidade dos serviços, introduziu o debate para a construção de um novo 

modelo pedagógico para a mudança das práticas de saúde. Iniciaram-se, então, pesquisas nos 

países latino-americanos com o intuito de desenvolver alternativas mais efetivas na formação 

dos profissionais de saúde. A proposta da EPS foi disseminada pela América Latina como 

estratégia para alcançar o desenvolvimento da relação entre o trabalho e a educação em saúde. 

Os países seguiram as propostas da EPS com resultados muito variados. A indecisão política 

do setor saúde, em geral, era a causa da ausência de políticas de recursos humanos para a 

saúde nestes países (CECCIM, 2005; LOPES, 2007). 
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No Brasil, antes mesmo da EPS ser pauta de conferências internacionais sobre 

formação de recursos humanos, as Conferências Nacionais de Saúde já apontavam a 

inadequação da formação dos trabalhadores da saúde para a realidade encontrada nos serviços 

de saúde brasileiros (CECCIM, 2005; LOPES, 2007).  

Sendo assim, em 1996, em busca de um aperfeiçoamento profissional, a Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde (NOB/RH-SUS) 

resgatou o conceito Educação Permanente em Saúde (EPS), que é utilizado até o momento 

atual. A partir da aprovação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 

apresentada pelo Departamento de Gestão da Educação na Saúde, do MS, em 2003, formulou-

se uma política que buscava educação na saúde, termo inexistente até então, superando a 

programação da capacitação e atualização de recursos humanos. Esta estratégia convocou a 

participação de todos os atores envolvidos neste processo com o intuito de aumentar a 

qualidade dos serviços prestados (BRASIL, 2009; CECCIM, 2005; LOPES, 2007). 

Essa Política Nacional, objetivava uma ação descentralizada com disseminação da 

capacidade pedagógica operacionalizada por meio de Pólos de Educação Permanente em 

Saúde, que congregavam, numa dada área de abrangência, Universidades, Escolas de Saúde 

Pública, Hospitais de Ensino, estudantes da área de saúde, trabalhadores de saúde, Conselhos 

Municipais e Estaduais de Saúde, Centros Formadores, Núcleos de Saúde Coletiva, além de 

entidades da sociedade civil. 

Tal política tem como objetivo articular o processo de trabalho e fortalecer a 

implementação dos princípios e diretrizes do SUS, retomando a compreensão do significado 

da integralidade da ação em saúde, assim como aumento da resolubilidade e também do 

compromisso do profissional de saúde, ofertando acolhimento no setor e facilitando trocas 

entre os usuários e as equipes de saúde (Ribeiro e Motta, 1996; Lopes, 2007 e Ceccim, 2005).  
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Hoje, o modelo da EPS é apontado como transformador do processo de trabalho, 

ampliando olhar da equipe em relação ao questionamento sobre a qualidade de atendimento e 

do serviço, a partir do aprendizado da problemática diária, tornando-se significativo e 

produzindo sentido dentro da sua prática profissional. É a junção entre os dois mundos: o 

pedagógico e o do trabalho, tornando este último mais organizado, qualificando profissionais 

e tornando-os aptos a transmitir seus conhecimentos a partir do que aprenderam, assim como 

permite aos profissionais de saúde de se articularem para criar estratégias em relação às 

problemáticas do dia-a-dia, de acordo com os conteúdos assimilados e garantidos para a 

aplicação (Ribeiro e Motta, 1996; Lopes, 2007; Ceccim, 2005; MS, 2004).  

Nesse sentido, a EPS utiliza-se, para a sua estruturação, de metodologias ativas de 

aprendizagem. Surge como resposta inovadora o enfoque problematizador, que busca a 

articulação entre teoria e prática em saúde, a participação ativa do estudante sobre situações 

reais no cotidiano. Fundamenta-se no diálogo entre o educando e o educador, num aprender 

mútuo (transmissão dos saberes bilateralmente). A construção do saber é coletiva, crítica e 

inserida no contexto social (CYRINO, 2004; BATISTA, 2005; LOPES, 2007). 

 A lógica da Educação Permanente não é centrada na informação, com o intuito de 

tornar todos os membros da equipe como protagonistas do processo de trabalho, enfatizando a 

multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Não somente potenciando a melhoria das 

condições de trabalho em benefício da qualidade de serviço, a Educação Permanente também 

está vinculada à integração da graduação, pós-graduação, e controle social neste setor (MS, 

2004). Segundo Barra (2011), isto é possível a partir de trocas dentro de um conjunto de 

saberes inerentes a de cada formação profissional.  

Assim surgem as dimensões problematizadoras, as quais propõem a construção de um 

saber a partir de reflexões que serão construídas dentro da apropriação de dados vinculados à 

realidade, tomando-a como ponto de partida e chegada do processo de ensino-aprendizagem, 
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propondo a criação de ações integradas dentro da equipe de saúde, a partir de elaboração dos 

conhecimentos, considerando a rede de determinantes contextuais, as implicações pessoais e 

as interações entre os diferentes sujeitos que aprendem e ensinam, sejam estes profissionais 

ou mesmo estudantes (BATISTA, 2005). 

 Esses conhecimentos são operacionalizados a partir de um somatório entre o 

conhecimento do trabalho vivo com o trabalho morto. O conceito de trabalho morto é trazido 

pelo contexto da existência de uma matéria-prima, isto é, aquilo que já está instituído, pré-

existente, como no caso, o antigo modelo de saúde, de foco curativo. Já o trabalho vivo, 

relaciona-se às mudanças trazidas pelos profissionais dentro da lógica assistencial, em que o 

cuidado passa a ser evidenciado dentro do atendimento ao usuário, trazendo autonomia 

profissional, estabelecendo prioridades dentro do processo de trabalho, a partir da escuta ao 

usuário dentro do atendimento humanizado (BARRA, 2011). 

A EP, a partir da lógica de trabalho na APS, direciona a proposta da integralidade da 

atenção à saúde articulando o trabalho em saúde para um processo transdisciplinar e 

multiprofissional. A integralidade envolve a compreensão dos problemas de saúde em suas 

várias dimensões, sendo facilitador para a orientação do cuidado e possibilitando a 

formulação de políticas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores do SUS, coerentes 

com a acolhida e a responsabilidade do conjunto integrado do sistema. Envolve não somente a 

relação de cuidado como comentado acima, mas também promovendo um comprometimento 

com o processo e as pessoas (BATISTA, 2006; GARCIA, 2007). 
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3.1) Educação Permanente em Saúde: O impacto no processo de trabalho em equipe 

Na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) temos o seguinte conceito de modelo 

de atenção à saúde proposto pelo SUS, em que: 

“A Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de 

descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo 

da vida das pessoas, em que deve ser o contato preferencial dos 

usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação 

com toda a Rede de Atenção à Saúde. Para que esse modelo de 

atenção ocorra é fundamental que se oriente pelos princípios da 

universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 

cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social.” (Brasil, 

2012) 

Nesses termos citados acima, impõe-se a necessidade de transformação permanente do 

funcionamento dos serviços e do processo de trabalho das equipes, exigindo de seus atores 

maior capacidade de análise, intervenção e autonomia para o estabelecimento de práticas 

transformadoras, a gestão das mudanças e o estreitamento dos elos entre concepção e 

execução do trabalho (Ricaldoni, 2006). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) trabalha com práticas interdisciplinares 

desenvolvidas por equipes que se responsabilizam pela saúde da população a ela adstrita e na 

perspectiva de uma atenção integral humanizada, considerando a realidade local e valorizando 

as diferentes necessidades dos grupos populacionais. No trabalho das equipes da Atenção 

Básica/Saúde da Família, as ações coletivas na comunidade, as atividades de grupo, a 

participação das redes sociais dos usuários são alguns dos recursos indispensáveis para 

atuação nas dimensões cultural e social. Pretende-se que a ESF seja a porta de entrada do 

cliente no SUS (atributo principal), tendo como referência a rede de serviços especializada de 

média e alta complexidade. No entanto, não se pode conceber a reorganização das práticas de 

atenção à saúde, sem que, de forma concomitante, se invista em uma nova política de 
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formação e num processo permanente de treinamento dos recursos humanos (BRASIL, 2000; 

GIL, 2005; BESEN, 2007).  

A partir da Portaria nº 198 GM/MS, revista posteriormente pela Portaria GM/MS nº 

1.996, de 20 de agosto de 2007, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde, com o objetivo de capacitar profissionais de 

saúde/trabalhadores e promover formação de novos profissionais de saúde, dentro da lógica 

do novo modelo assistencial proposto pelo SUS. 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde é:  

“... uma estratégia do SUS para formação e desenvolvimento de 

profissionais, a partir da problematização dentro do processo de 

trabalho, assim como gestão, controle social e organização dos 

serviços de saúde. Fez-se necessário esta política, para 

consolidação da reforma sanitária no Brasil, a partir do momento 

em que se evidenciou a importância da estratégia da integração 

ensino-serviço de saúde, articulando gestores-atenção-

participação popular com a qualificação da prática de saúde e de 

capacitação profissional dos membros envolvidos.” (BRASIL, 

2000) 

Até 2001 a Política Nacional de Educação Permanente era operacionalizada em forma 

de Polos de Educação em Saúde, compostos por instâncias de articulação entre as diversas 

instituições, cujo objetivo era a articulação e a pactuação de instituições de formação 

profissional com trabalhadores do SUS e serviços de saúde, assim como um espaço para 

identificar necessidades para qualificação profissional e de gestão, fortalecimento do controle 

social e formação de novos profissionais de saúde (MS, 2007). 

No passado, os Polos de Educação Permanente (compostos por gestores de saúde e de 

educação, instituição de ensino com cursos da área de saúde, hospitais de ensino, 

trabalhadores de saúde, conselhos municipais e estaduais) possuíam como  funções básicas: 

(1) identificar necessidades  para qualificação dos trabalhadores; (2) formar gestores para 

integrar a rede de atenção com os cuidados aos pacientes; (3) implementação de novas 
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diretrizes curriculares para os cursos da área de saúde (adotando a problemática real do 

processo de trabalho prático como aprendizado, adotando a multi e interdiscliplinaridade para 

garantir a integralidade e desenvolvimento de currículos integrados); (4) fortalecimento da 

capacidade de docentes; dentre outras. Ainda, cada Polo teria a responsabilidade por um 

determinado território (MS, 2007). 

Hoje, a Política Nacional de EPS é operacionalizada por meio de Comissões de 

Integração Ensino e Serviço (CIES) compostas por “instâncias intersetoriais e 

interinstitucionais”. Quem participa das CIES? São os trabalhadores do SUS, gestores tanto 

municipais como estaduais, instituições de ensino que possuam área de saúde no seu curso. 

Sobre as suas atribuições, tem como possibilidade de pontuar: cooperação técnica do 

Colegiado de Gestão Regional, buscando montagem de planos de EP, dentro da esfera 

regional; capacitação de profissionais em todo o sistema de saúde e, além disso, promover 

educação; pactuação com Instituições de Ensino na busca por EPS na formação dos futuros 

profissionais e também dos trabalhadores (MS, 2009). 

A junção do desenvolvimento da educação permanente à estratégia de apoio 

institucional pode catalisar o desenvolvimento de competências de gestão e de cuidado na 

APS, na medida em que aumenta as alternativas para o enfrentamento das dificuldades 

vivenciadas pelos trabalhadores em seu cotidiano (Brasil, 2012; Ricaldoni, 2006). 

Nessa mesma linha, é importante promover diversificação das ações, introduzindo 

mecanismos de apoio e cooperação horizontal, tais como trocas de experiências e discussão 

de situações entre trabalhadores, comunidades, grupos de estudos, matriciamento dos 

profissionais; estudos sistemáticos de experiências inovadoras, etc (Brasil, 2012). 

Assim, a Política de Educação Permanente busca, a partir da problematização do 

processo de trabalho, havendo aprendizado diário a partir do dia-a-dia de trabalho (Brasil, 

2004; Anexo III, Portaria 198 GM/MS). Desse modo, estabelece melhorias pactuadas ao 
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processo de trabalho e avanço na construção da integralidade em busca de qualidade na 

atenção individual e coletiva, de forma humanizada, com o aprendizado contínuo e prática 

multiprofissional, além de articulação da saúde com instituições de ensino (Portaria GM/MS 

nº 1.996, de 20 de agosto de 2007; Machado, 2007; Carotta, 2009). 

A Metodologia da Problematização tem como primeira referência o Método do Arco, 

de Charles Maguerez, em que apresenta corte da realidade a partir de cinco etapas: 

Observação da Realidade, Ponto Chave, Teorização, Hipótese de solução e Aplicação da 

Realidade. A primeira etapa, Observação da Realidade, identifica os problemas; na segunda 

etapa (Ponto-Chave), o profissional reflete sobre possíveis causas sobre problemas levantados 

anteriormente, considerando que a problemática social geralmente é um assunto mais 

complexo e multideterminante; já na terceira etapa, Teorização, buscam-se informações sobre 

cada problema do ponto chave selecionado. Na quarta etapa, Hipóteses de Solução, em que 

são elaboradas possibilidades de soluções. Por último, Aplicação à Realidade, das hipóteses 

elencadas na etapa anterior. Muitas vezes, tais decisões ultrapassam a esfera intelectual e 

atingem esfera social e política. Assim, é completado o Arco de Maguerez (Berbel, 1998). 

Nesse sentido, a EP, além da sua evidente dimensão pedagógica, deve ser encarada 

também como uma importante ferramenta administrativa, estimulando construção de 

mudanças a partir de provocações dos profissionais no cotidiano dos serviços de saúde, como 

um processo que se dá no local e nos métodos de trabalho (Brasil, 2012). 

 Para situar a experiência de EPS, que motivou a presente pesquisa, e analisar a 

contribuição dos ACS à mesma, a seguir descrevo elementos do Município de Petrópolis e da 

prestação de serviços de saúde, assim como uma iniciativa da FMP/FASE em desenvolver 

EPS dentro das USF gerenciadas por esta instituição de ensino.  
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4) Oferta de serviços de saúde no Município de Petrópolis 

 Petrópolis é um município localizado na Região Serrana, no alto da Serra da Estrela, 

no Estado do Rio de Janeiro, a uma altitude de 809,5 m, com uma área de 811 Km², 

distribuídos em 5 distritos: Petrópolis, Cascatinha, Itaipava, Pedro do Rio e Posse. Faz 

fronteira com alguns municípios: Sapucaia (ao Norte); Miguel Pereira e Duque de Caxias 

(ambas ao Sul); Magé e Teresópolis (a Leste); e Três Rios, Paraíba do Sul e Vassouras (a 

Oeste). É o município mais populoso da Região Serrana com 330.390 habitantes, sendo 

distribuído em um total de 141.601 de população do sexo masculino e 155.591, do sexo 

feminino, de acordo com dados do DATASUS – 2012.  

 A cidade foi fundada em 1859, tendo se tornado local de veraneio da família Real, 

motivado pelo clima semelhante ao da residência na Europa. A partir daí, a cidade passa a se 

tornar a capital do Brasil nos períodos de permanência da família no local. O nome da cidade 

vem do latim “petrus”, que significa Pedro, e do grego “pólis”, significando cidade. Sendo 

assim, a cidade é nomeada de Cidade de Pedro, primeira cidade planejada das Américas. Em 

relação à parte econômica, a cidade se desenvolveu economicamente a partir do final do 

século XIX e início do século XX, com a fixação de indústrias têxteis na região, sofrendo 

aumento do fluxo migratório a partir da década de 50. No final da década de 70, houve a 

queda e falência das indústrias, por não conseguirem acompanhar o avanço da tecnologia 

neste setor. A economia passa por uma crise, e a cidade passa a se tornar “cidade dormitório”. 

(Almeida, 2011) 

 Hoje, Petrópolis expandiu sua economia a partir do turismo, comércio de moda, assim 

como o polo moveleiro e surgimento e implantação de empresas consideradas de grande porte 

no município, que no momento são: GE-Celma, Dentsply, Huyck, Sola Optical, Aalborg, 

Werner e Cervejaria Itaipava.  (Sebrae, 2010) 
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 A cidade ainda dispõe de três escolas de nível superior: Faculdade de Medicina de 

Petrópolis/Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FMP/FASE), Universidade Católica de Petrópolis 

(UCP) e Universidade Estácio de Sá (UNESA). 

No município de Petrópolis, em se tratando da Rede de Saúde, o nível da APS conta 

com quarenta e sete unidades, sendo que trinta e cinco destas correspondem ao modelo 

proposto pela ESF (cobertura de 35,16% da população de Petrópolis (PONTES, 2013). Ainda, 

destas trinta e cinco unidades, cinco são dirigidas pela FMP/FASE, sendo duas destas 

implantadas no ano de 2000 e, as outras três, em 2003, ano que houve expansão no município 

em relação à implantação de USF. (Pontes, 2013) 

  O nível de atenção secundário é composto por dois ambulatórios de especialidade, um 

ambulatório de DIP (Doenças Infecto Parasitárias), um Serviço de Epidemiologia, um CAPS 

infantil e adulto, um CAPSAD, o AMBE (Ambulatório Escola – FMP/FASE), um 

Ambulatório de Saúde Mental, um Centro de Saúde Coletiva, um Centro de Referência da 

Mulher, dois Centros de Especialidade Odontológica.  

Em relação à saúde do município, dispõe de 9 hospitais conveniados ao SUS, sendo 

destes, 2 do próprio município de Petrópolis, 2 são filantrópicos e, os 5 restantes, contratados. 

Trinta e cinco por cento da população do território de Petrópolis, apresentam cobertura do 

serviço de Saúde da Família, que está distribuída tanto na região urbana quanto na região 

rural. Deste percentual populacional, 15% são cobertos pelas cinco USF da FMP/FASE, 

localizadas no bairro Cascatinha (2º Distrito). Neste local, há uma grande concentração de 

pacientes idosos acompanhados pelos profissionais médicos de família e enfermeiros, que são 

preceptores desta instituição de ensino.  
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4.1) As Unidades de Saúde da família gerenciadas pela Faculdade de Medicina de 

Petrópolis/Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FMP/FASE) 

A FMP/FASE, implantou, em cogestão com a Secretaria Municipal de Saúde, as USF, 

localizadas no Bairro Cascatinha (2º Distrito de Petrópolis), que são: USF Estrada da Saudade 

I e II (inaugurados em 2003), USF Boa Vista (inaugurado em 2003), USF Nova Cascatinha e 

USF Machado Fagundes, ambas inauguradas em 2001. 

Por ocasião da inauguração das duas primeiras USF, os profissionais da equipe técnica 

(médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem) foram contratados pela própria faculdade, 

assim como os ACS; posteriormente, os agentes passaram a ser vinculados ao PAC S. Em 

2010, houve concurso de agentes comunitários de saúde pela Prefeitura de Petrópolis, para 

ocupação de vagas anteriormente não preenchidas no município (contratação em regime de 

CLT). 

   Desde os primeiros anos da pós-inauguração das unidades, houve inserção dos alunos 

de medicina nas atividades. Em 2005, os alunos de enfermagem passam a ser inseridos e 

iniciam sua atuação nas unidades de saúde. 

A rotatividade de profissionais segue sendo um problema recorrente. Até a presente 

data, houve grande mudança em relação ao corpo técnico: (1) USF Estrada da Saudade II: já 

passaram nove médicos, dois enfermeiros e dois auxiliares de enfermagem; (2) Estrada da 

Saudade I: três médicos, dois enfermeiros e cinco auxiliares de enfermagem; (3) Boa Vista: 

dois médicos, cinco enfermeiros e três auxiliares; (4) Machado Fagundes: cinco médicos, dois 

enfermeiros, um auxiliar de enfermagem; (5) Nova Cascatinha: oito médicos, três enfermeiros 

e três auxiliares de enfermagem. Apesar da alta rotatividade de profissionais, isto não será um 

empecilho na realização da pesquisa, pois a rotatividade ocorreu antes e após a atividade que 
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será descrita mais a diante, com exceção dos residentes médicos de Medicina de Família e 

Comunidade. 

A Residência em Medicina de Família e Comunidade teve início no ano de 2003, 

tendo formado, até o ano de 2012, quatorze especialistas. Com a implantação da residência 

médica, houve demanda dos residentes em relação à Clínica Médica, a partir de casos 

vivenciados durante os atendimentos nas Unidades de Saúde. Uma das professoras de Clínica 

Médica da FMP foi escalada para fortalecer a formação profissional destes residentes. O 

formato adotado inicialmente era: os residentes levavam alguma situação problema e a 

professora ajudava na avaliação do paciente em questão, o que gerou um pedido dos 

médicos/preceptores das unidades para que a atividade fosse estendida para incluí-los.  
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4.2) Antecedentes da Educação Permanente em Saúde em Petrópolis 

 Para facilitar a compreensão sobre este engajamento, cabe situar breve histórico sobre 

a FMP/FASE. Em 1965, o Reitor Arthur Sá Earp criou a Faculdade de Medicina de Petrópolis 

(FMP). Porém, apenas em 1998, houve ampliação da instituição com a criação da Faculdade 

Arthur Sá Earp Neto – FASE, sendo que hoje, passa a ser conhecida como FMP/FASE. A 

FASE passa a oferecer outros cursos de graduação (Enfermagem, Nutrição, Administração - 

Hospitalar, Gestão de Sistemas de Informação e em Marketing). Buscando acompanhar as 

mudanças do novo modelo de saúde brasileira, a FMP/FASE passa a descentralizar o ensino 

hospitalocêntrico e investe na promoção da saúde e prevenção de agravos na APS, fundando 

as cinco USF comentadas na sessão anterior (FOG, 2007). 

 Sendo assim, com a criação das USF cogerenciadas pela FMP/FASE e demandas em 

relação aos saberes de profissionais de saúde, médicos preceptores dos estudantes de 

medicina da FMP/FASE, houve início de capacitação dos mesmos através de casos clínicos.  

 A FMP/FASE iniciou, em março de 2006, uma supervisão de clínica médica nas cinco 

Unidades de Saúde da Família, com a participação apenas dos médicos das Unidades, 

residentes de Medicina de Família e Comunidade e os estudantes do 6º ano de medicina para 

discussão de um caso clínico. Um paciente era selecionado previamente pelo médico, pelo 

residente ou mesmo pelo estudante de graduação de medicina para ser estudado devido à 

doença de base descompensada ou dificuldade de aderência ao tratamento prescrito.  

 Já a partir de 2008, as sessões passaram a ter uma abordagem mais ampla das questões 

sociais, emocionais e ambientais. Como será aprofundado no capítulo de resultados, nesta 

fase, além dos médicos, residentes e estudantes de medicina, passaram a participar também as 

enfermeiras, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, nutricionistas, e 

estudantes de graduação de Enfermagem e de Nutrição, ambos do 7º período que estivessem 
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atuando nas cinco USF- FMP/FASE. Foi quando as sessões clínicas deram origem às Sessões 

Interativas em Educação Permanente em Saúde (SIEPS). 

 Mas, por que analisar tal experiência? Porque a FMP/FASE ultrapassou seu limite de 

território, como instituição de ensino e incentivou a prática da EPS em algumas USF 

gerenciadas pela SMS de Petrópolis, fortalecendo o desenvolvimento dos profissionais de 

saúde da prefeitura, assim como era realizado com os profissionais das USF cogerenciadas 

pela faculdade. 

 A FMP/FASE e a SMS do Município de Petrópolis participaram de um dos cinco  

Polos de Educação Permanente, o da Região Serrana, estabelecidos no Estado do Rio de 

Janeiro como consequência da  Portaria 198/GM/MS. Os municípios envolvidos no Polo da 

Região Serrana eram, além da cidade de Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim, São José do 

Vale do Rio Preto, Sumidouro, Carmo, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, 

Duas Barras, Cordeiro, Macuco, Cantagalo, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e 

Santa Maria Madalena.   

Em relação ao Polo da Região Serrana, ficava a cargo da instituição de ensino 

FMP/FASE, responsável pelo projeto – Acolhimento na Atenção Básica, a responsabilidade 

por capacitar profissionais de saúde na região serrana, apesar de não ter havido profissionais 

de saúde do Município de Teresópolis (“antiga sede do Polo de Educação Permanente em 

Saúde na região serrana”) para esta capacitação. (CIES - Serrana, 2010) 

  

http://www.proeps.uerj.br/PortariaGM198.pdf
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5) Objetivos 

 

Objetivos Geral 

  Analisar a participação dos ACS nas atividades de EPS e sua contribuição para a 

problematização do processo de trabalho das ESF;  

 

Objetivos Específicos 

1) Descrever a dinâmica das sessões de Educação Permanente na FMP/FASE; 

2) Descrever a dinâmica dos mecanismos de planejamento e monitoramento das SIEPS. 
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6) Metodologia 

O presente estudo tem natureza quali-quantitativa, retrospectiva e exploratória. Está 

baseado na análise documental dos registros das atividades de EPS realizadas nas SIEPS, no 

período de 2006 a 2009, compilados em três volumes e que somam aproximadamente 1250 

páginas. Os registros incluem sessões de 49 casos clínicos, 49 SIEPS e 19 treinamentos, como 

será detalhado adiante. O método inclui ainda elementos de observação da autora, partícipe 

das SIEPS, que serão apontados na medida em que se faça necessário contextualizar aspectos 

não registrados em documentos.  

Quando uma pesquisa trata de um estudo quantitativo, Minayo (1993), pontua em 

diferença básica em relação ao método qualitativo, por utilizar atributos mensuráveis, que 

podem variar de um indivíduo dentro de um grupo estudado em um intervalo de tempo. 

Abaixo, dois quadros mostram a comparação destes dois tipos de estudo, qualitativo e 

quantitativo, segundo Gerhardt e Silveira (2009): 
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Quadro 3 – Pesquisa Quantitativa x Pesquisa Qualitativa 

Quadro 4 – Comparação método qualitativo x quantitativo 

Já no estudo retrospectivo, segundo Gerhardt e Silveira (2009), são coletados dados 

para uma pesquisa a partir de um evento que já ocorreu, e a partir daí, há criação de relações, 

hipóteses e impactos sobre os fenômenos estudados. No estudo exploratório, segundo 

Gerhardt e Silveira (2009), dá-se uma compreensão melhor sobre o problema que estará sendo 

envolvido na pesquisa, tornando-o mais palpável no sentido de pontuar possíveis hipóteses, 

discutidas posteriormente no estudo.  
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O principal método adotado nessa pesquisa foi a Análise Documental, abordando as 

contribuições que a problematização ofereceu no período de 2006 a 2009 para o trabalho dos 

profissionais de saúde da FMP/FASE. Foram analisados os registros das sessões interativas 

nos três Livros de registro (início de 2006 até o final da atividade, em 2009). Esses registros 

incluem atividades listadas abaixo.   

 

6.1) Coleta de dados 

6.1.1) Reuniões de gestão da EPS 

Dois tipos de reunião ocorriam com o objetivo de planejamento de mudanças e 

adaptações em caso de necessidade e monitoramento dos acontecimentos para posterior 

análise: (1) reuniões de Gerenciamento de (cinco) Equipes para discussão, realizadas entre 

2008 e 2009, além de (2) reuniões de Núcleo Organizador. Ambas as reuniões ocorriam 

concomitantemente. Na primeira, todas as equipes se reuniam, mas de forma assistemática. 

As reuniões ocorriam de acordo com a necessidade, para avaliar a atividade e melhorar 

aspectos considerados negativos. Os resultados referentes a estas reuniões serão apresentados 

a seguir, apontando principais pontos que foram discutidos e registrados nos livros ata e as 

presenças de acordo com a categoria profissional. 

Com o estabelecimento do Núcleo Organizador, em 2008, com o objetivo de 

sistematizar as cinco equipes de saúde da FMP/FASE, foram eleitos representantes de cada 

categoria profissional, dois médicos (sendo um destes, relator da reunião), um enfermeiro, um 

auxiliar/técnico de enfermagem e um ACS, além da coordenadora (docente de Clínica 

Médica) com o objetivo de planejar e analisar considerações pertinentes à atividade, assim 

como pontos a serem discutidos nas reuniões de equipe. A criação do Núcleo Organizador 

implicou na realização de 9 encontros (deveria ter periodicidade mensal, mas ocorreram 

encontros fora desta lógica de pactuação, devido a demandas trazidas pelos profissionais de 
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saúde). Tanto nas reuniões de Núcleo Organizador quanto nas de Gerenciamento das Equipes, 

as presenças eram monitoradas por meio de fichas. Em ambas as fichas, haviam os nomes dos 

profissionais para que pudessem assinar ao lado de seus nomes e logo abaixo, um espaço para 

registro da ata da reunião.  

6.1.2) SIEPS 

As sessões de casos clínicos passaram por um aprimoramento, buscando maior 

integração das equipes para discussão do caso-problema em relação ao paciente/família em 

questão. Nas SIEPS, diferente das sessões de casos clínicos, o controle de presenças era feito 

em folha previamente construída e impressa, contendo espaço para assinatura dos médicos ao 

lado de seus nomes, assim como das enfermeiras, auxiliares de enfermagem. Porém, no caso 

dos residentes de medicina de família e comunidade, assim como ACS e estudantes, o espaço 

era em branco, que deveria ser assinado no início da atividade. Isto era formatado desta 

maneira, em decorrência da rotatividade destas categorias, diferente do restante das equipes. 

Ainda nesta ficha de presença, havia duas outras lacunas para a anotação das condutas e do 

plano de cuidado, referentes à discussão da situação problema. Caso houvesse algum 

profissional convidado para a discussão do caso, também seu registro de assinatura era 

colocado nesta ficha. No cabeçalho, indicava-se o número da Sessão, a USF, à qual a sessão 

pertencia, e os temas discutidos. 

6.1.3) Treinamentos 

O termo treinamento era a nomenclatura dada na época em que era desenvolvida a 

atividade, mas hoje é mais usual o termo “capacitação”. Eram eleitos temas de interesse que 

surgiam a cada sessão para serem aprofundados por algum especialista convidado pelo 

Núcleo Organizador. Neste caso, quantificou-se as presenças das diversas categorias e foram 

analisados os questionários aplicados após a exposição do tema, a partir de: (1) conhecimento 



56 
 

sobre o tema abordado antes da exposição do mesmo; (2) se o assunto iria ajudar nas 

atividades do dia-a-dia; (3) se o assunto foi bem abordado e; (4) o assunto abordado no 

treinamento estaria trazendo segurança em seu processo de trabalho no seu dia-a-dia. Assim 

como havia folha de presença para assinatura dos profissionais, impresso previamente, nos 

treinamentos também havia tal ficha. Mas diferentemente das SIEPS, era descrito o tema e o 

número do treinamento no cabeçalho. 

Foram levantados tais registros por mês e ano e foram, também, identificados os 

motivos de atendimento mais predominantes, assim como afecções mais recorrentes, as 

presenças das diversas categorias profissionais de saúde, antes e após o início das SIEPS. 

A análise documental foi realizada aplicando a Análise de Conteúdo (Bardin 2011). 

Foi feita tal escolha, considerando o fato da pesquisa ter característica qualitativa, apesar de 

ser aplicável a pesquisa quantitativa, que inclusive faz parte deste trabalho. Assim, tal análise 

busca proporcional um sentido para o que foi levantado e pontuado pelo pesquisador sobre os 

documentos estudados, permitindo abertura de uma gama de possibilidades de interpretação 

(Campos, 2004). Isto é possível devido à produção de inferências, estabelecendo indicadores 

com as variáveis trabalhadas na pesquisa (Santos 2012). 

 Foram tabuladas as sessões propostas pelos ACS, analisando: relato do ACS sobre o 

porquê da escolha do paciente; se a temática seria biomédica (restrita ao fator biológico ou 

orgânico, definido pelo setor de prática médica) (Reis, 1999) ou biopsicossocial, uso do 

familiograma, diagnósticos das diversas categorias profissionais da unidade (médico, 

enfermeiro e nutricionista) e condutas traçadas a partir da discussão do caso. 

Cabe ressaltar, ainda, a participação observante da autora da pesquisa no campo, 

atuante como médica de família e comunidade em uma das USF da FMP/FASE, no período 

de prática desta atividade de EPS, até a posição de observadora de tal atividade (Pontes, 

2007). Suas observações serão eventualmente incluídas para descrever elementos de contexto 
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importantes para a compreensão dos dados, em consonância com o primeiro componente 

propostos por Flick (2009): observação descritiva, observação focalizada e observação 

seletiva.  

Ademais, é importante comentar que neste estudo existe uma ameaça na sua validade, 

devido ao tempo de interrupção das SIEPS com os dias de hoje, somado ao fato de não ter 

ocorrido a comparação das sessões indicadas pelos ACS com o restante que foi indicado por 

outros profissionais de saúde. O início da criação foi pontuado anteriormente, mas vale 

informar ao leitor o porquê da sua interrupção, o que ameaça a validação deste estudo: 

incompatibilidade de interesses entre a coordenadora da atividade com o coordenador das 

cinco USF da FMP/FASE. Hoje, com o fim das atividades de EPS nestas características, as 

USF não estão possuindo qualquer outro tipo de capacitação em cima da lógica de 

problematização, mas apenas a EC oferecida pela SMS de Petrópolis. 
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7) Resultados 

Neste capítulo, os resultados foram divididos em quatro sessões. Na primeira são 

apresentados os resultados referentes às reuniões para planejamento e monitoramento 

(Reuniões de Gerenciamento das Equipes e Reuniões de Núcleo Organizador). Na sequência 

são apresentados os resultados da análise das SIEPS, e na terceira, da análise dos 

treinamentos.  
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7.1) Reuniões para Planejamento e Monitoramento 

As reuniões ocorriam no mesmo turno dos encontros das SIEPS (terça-feira, no turno 

da tarde), porém quando era agendado alguma reunião de gerenciamento com as cinco 

equipes, não havia a apresentação de SIEPS (no caso das reuniões de Núcleo Organizador, os 

encontros ocorriam após a tarde de discussão das SIEPS). As reuniões se propunham a atuar 

como instrumentos de produção de feedback sobre o desenvolvimento das atividades e ao 

mesmo tempo, um espaço para decisão de ajustes que foram necessários de tempo em tempo.  

A seguir, apresento uma descrição das reuniões de gerenciamento, tanto de equipe 

quanto de Núcleo Organizador. 
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7.1.1) Reuniões de Gerenciamento das Equipes 

Em relação as presenças dos profissionais de saúde e estudantes de graduação, foram 

tabuladas as presenças a partir de ficha de presença, encontrada em ANEXO 1, chegando ao 

resultado que pode ser visto no Gráfico 1. Nestas reuniões, não houve computação de 

presenças de ACS, assim como de nutricionistas, estudantes de enfermagem e de nutrição. 

Quanto as outras categorias profissionais, todos estavam presentes, incluindo os estudantes de 

medicina (internos do 6º ano).  

Gráfico 1 – Presenças profissionais x Reunião de Gerenciamento das Equipes 

 

  

As reuniões de gerenciamento foram registradas a partir do primeiro livro ata, sendo 

quatro ao longo do ano de 2008 e uma, em janeiro de 2009. Não houve reunião com as 

equipes antes das reuniões do ano de 2008. Foram realizados quatro encontros com todas as 

equipes e alunos do rodízio periódico para discussão de alguns pontos-chave para melhor 

evolução da atividade:  

(1) Importância de cada profissional dentro da ESF; 

Médicos; 22 

Enfermeiros; 10 
Auxiliar de 

Enfermagem; 10 

Alunos de 
Medicina; 16 

[NOME DA 

CATEGORIA]; 
[VALOR] 

Reunião de Gerenciamento das Equipes 
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(2) Funcionamento das SIEPS dentro das equipes junto aos estudantes de medicina, 

enfermagem e nutrição – devido à rotatividade dos estudantes de medicina (mensal). 

No caso dos estudantes de nutrição e enfermagem, a rotatividade era semestral; 

(3) Criação de uma formatação escrita mínima, contendo: história do usuário/família; 

assim como exame físico realizado para montagem da sessão; diagnósticos, seja 

médico, seja de enfermagem e nutrição e as intervenções cabíveis para aquele 

paciente, até o momento da sessão. Este relato escrito seria para distribuir aos 

profissionais e alunos (acompanhamento da leitura ao longo do encontro); 

(4) Eleição de membros das cinco equipes de saúde da família da FMP/FASE para serem 

representantes de cada categoria profissional, nas reuniões de Núcleo Organizador das 

SIEPS, sendo composto por: a supervisora da atividade, dois médicos, um enfermeiro, 

um auxiliar de enfermagem e um ACS; 

(5) Reforçar horários da atividade: início e fim, assim como o tempo de permanência do 

paciente na atividade para retirada de dúvidas que poderiam surgir ao longo da 

discussão entre os profissionais e exame físico em caso de necessidade (para melhor 

esclarecimento em caso de dúvidas ou para aprendizado).  

Algumas questões também puderam ser vistas nos livros nos relatos das reuniões com 

as cinco equipes: 

(1) Busca de ideias para montagem do projeto FAIMER Brasil (Foundation for 

Advancement of Internacional Medical Education), especialização ofertada pela 

Universidade Federal do Ceará, com a “missão” de promover melhorias relacionadas à 

educação no setor saúde. A supervisora das SIEPS foi convidada a participar de tal 

atividade e as equipes de saúde da família da FMP/FASE se mostraram interessadas 

em divulgar a experiência para outros profissionais fora da instituição de ensino de 

Petrópolis; 
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(2) Construção de lista de material que seria solicitado para uso dos recursos do Pró-

Saúde, objetivando auxiliar as equipes na confecção das sessões, mas também ao 

longo do trabalho no dia-a-dia. Um dos quesitos solicitados foi o programa chamado 

GenoPro, que seria instalado nos computadores das equipes, com o objetivo de 

facilitar a confecção dos familiogramas; 

(3) Discussão e pactuação em relação à presença obrigatória dos profissionais, levando 

em conta a frequente ausência de enfermeiras e auxiliares de enfermagem nas 

atividades. Sendo assim, as folgas referentes ao trabalho em campanha de vacinação 

deveriam ser retiradas em outro turno, para que não houvesse comprometimento de da 

participação nas atividades de EPS; 

(4) Convidar médicos e enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de 

Petrópolis (cujas unidades de saúde recebiam os alunos de medicina no internato 

eletivo de saúde da família) para as sessões; 

(5) Utilização de esquema de rodízio de atividades por mês: uma semana – sessão de 

revisão, duas semanas – sessões com pacientes inéditos, e uma semana – treinamento;  

(6) Criação do logotipo da atividade, sendo possível visualizar no ANEXO 2. Tal 

logotipo foi construído em conjunto com todos os profissionais das equipes e alguns 

estudantes de medicina. 
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7.1.2) Reuniões de Núcleo Organizador 

  O Núcleo Organizador das SIEPS inicialmente era chamado de Núcleo Gestor (NG) 

das Atividades de Sessões Interativas em Educação Permanente em Saúde, atuando nas cinco 

USF – FMP/FASE. A mudança de nome ocorreu em função da solicitação do Coordenador 

dessas cinco USF para evitar conflitos com a nomenclatura adotada na instituição de ensino, 

já que a faculdade possuía um Gestor Acadêmico de Ensino. Este núcleo era composto por 

alguns membros das cinco equipes: dois médicos, uma enfermeira, um auxiliar de 

enfermagem e um ACS, além de um residente do primeiro ano de Saúde da Família e 

Comunidade e da supervisora da atividade.  

 Estes membros foram indicados pelas cinco equipes para serem seus representantes, 

sendo o mandato de um ano de duração. O objetivo deste núcleo seria a organização da 

atividade, assim como composição dos livros de registro, coordenação e cobrança de 

situações práticas e pendências, garantindo a continuidade do exame dos casos até sua 

finalização (sendo por alta ou por óbito). 

 Em relação aos encontros do Núcleo Organizador, constam 9 encontros registrados 

nos livros-ata (7 no segundo livro e 2 no terceiro). Foram feitos encontros que inicialmente 

seriam mensais de Núcleo Organizador, mas na prática ocorreram encontros fora deste 

padrão, conforme a Tabela 2, logo abaixo, em que junho e julho de 2008 ocorreram dois 

encontros em ambos os meses. 

Tabela 2 – Encontros Núcleo Organizador x Mês 

05/2008 06/2008 07/2008 11/2008 02/2009 04/2009 06/2009 

1 2 2 1 1 1 1 

  

 Foi possível quantificar as presenças dos profissionais de saúde, a partir de uma ficha 

confeccionada, para assinatura dos nomes dos mesmos, conforme foi comentado 
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anteriormente, nos métodos desta pesquisa. (ANEXO 3). De acordo com a tabulação das 

presenças, chegou-se ao resultado no Gráfico 2, logo abaixo. Apesar de terem ocorrido 

poucos encontros, faltas ocorreram nas outras categorias profissionais, com exceção da 

categoria médica.  

Gráfico 2 – Presenças dos profissionais x Reuniões de Núcleo Organizador 

 

 A autora do presente trabalho participou das reuniões como médica no período de 

maio de 2008 a junho de 2009. Os principais assuntos tratados, segundo registro nos dois 

livros ata incluíram: 

(1) Recursos para custear material de consumo, que foi solicitado à FMP/FASE para 

financiar reprodução do material para leitura pelos profissionais de saúde e alunos. 

Até então tal material era custeado pelas equipes e alunos. Também foi feita a 

padronização do material para otimizar o uso de recursos. Não houve continuidade do 

subsídio feito pela instituição de ensino; 

(2) Obrigatoriedade do uso de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 4) 

a todos os participantes das sessões (pacientes envolvidos), visando seu melhor grau 

de informação sobe a dinâmica da sessão e prevenindo problemas futuros para a 

instituição de ensino e unidades de saúde;  
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(3) Organização de listagem de pacientes envolvidos nas atividades, em cada unidade, 

objetivando facilitar o acompanhamento dos envolvidos até a sua alta, óbito ou saída 

da área adscrita ao posto, facilitando visualizar as necessidades de realizar encontros 

para revisão do caso nas sessões; 

(4) Pactuação de relatório a ser escrito por algum profissional de saúde ou aluno durante 

cada encontro para manter o registro da atividade do seu início até sua finalização; 

(5) Pactuar horário de início e fim, considerando que o Coordenador das cinco unidades 

queria evitar problemas relacionados ao âmbito trabalhista por horário extra de 

trabalho. Assim, a atividade daria início as 13:30h com a leitura do caso pela equipe 

responsável e discussão inicial com todas as equipes das outras quatro unidades, até as 

15:00h. No intervalo de 15:00 h até 15:30 h, discussão das equipes com o paciente 

alvo e finalização da sessão, no intervalo de 15:45h a 17:00h; 

(6) Discutir trabalhos relacionados às SIEPS para desenvolvimento dentro do PET-Saúde 

1 (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde) 
1
; 

(7) Utilização do logotipo da atividade em todos os documentos referentes à esta 

atividade, em busca de fortalecer a institucionalização das SIEPS na FMP/FASE. 

  

                                                           
 

1
 O PET-Saúde foi instituído pela associação entre o Ministério da Saúde e da Educação, objetivando melhorar a atenção 

básica. Cada grupo de PET-Saúde continha 1 tutor acadêmico para cada grupo de 30 estudantes de graduação de saúde. 

Destes 30 estudantes, 12 eram monitores, tendo como benefício o recebimento de bolsas. Estes 30 estudantes seriam 

orientados por 6 preceptores, sendo assim, 5 estudantes para cada preceptor.  A FMP/FASE foi contemplada a desenvolver 

trabalhos para o PET-Saúde 1 e assim, as SIEPS foram eleitas para serem estudadas por alunos, preceptores e pela própria 

tutora (que era a supervisora da atividade, do início ao fim das SIEPS. 
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7.2) Análise das Sessões de Educação Permanente em Saúde 

Como foi dito anteriormente, a atividade de EPS era realizada com características de 

casos clínicos, tipicamente (bio)médicos, compondo história, exame físico, hipóteses 

diagnósticas e condutas farmacológica e não farmacológica. Como a atividade de sessões de 

casos clínicos era realizada? Um paciente era selecionado previamente pelo médico, residente 

ou mesmo pelo estudante de graduação de medicina para ser estudado devido à doença de 

base descompensada ou dificuldade de aderência ao tratamento prescrito.  

Para iniciar a apresentação dos dados, na semana anterior a cada sessão, o médico e os 

estudantes de medicina, junto com os residentes, organizavam a montagem da história do 

paciente, composta da anamnese, exame físico, resultado de exames, hipóteses diagnósticas e, 

nos casos indicados pelos ACS, o porquê da sua escolha. Era agendada previamente pelo ACS 

uma consulta com o paciente, que poderia ocorrer na UBS ou na casa do mesmo. Como não 

havia uma formatação pactuada pelas equipes, muitos dos materiais impressos não continham 

este último dado. O fato do material ser organizado na semana anterior com o paciente 

permitia compartilhar dados minuciosos para discussão. 

É importante destacar que nos casos indicados pelos ACS, estes, muitas vezes, 

solicitavam ajuda aos médicos e alunos para confeccionar sua justificativa, pois alguns 

alegavam dificuldade de expressar por escrito tais informações. Discutido o caso clínico pela 

equipe, na sequência o(a) paciente era convidado(a) a participar (o mesmo era exposto a todos 

os profissionais, no período de 15-15:30 h, em uma roda de conversa), sendo abordado(a) por 

um dos partícipes para retirada de dúvidas, manifestar suas queixas, observações e 

expectativas. Em seguida, um profissional procedia com o exame físico (em situações em que 

eram levantadas dúvidas sobre o assunto, sendo escolhidos profissionais de saúde e estudantes 

interessados em esclarecimento, objetivando não expor o paciente a algum constrangimento) e 

com a conclusão do caso clínico, realizando ajustes de medicações prescritas anteriormente, 
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ou substituindo por outros medicamentos, além de avaliação de solicitações de exames 

complementares. No ANEXO 5, um exemplo de sessão de caso clínico é apresentado para 

ilustrar o que foi comentado. Nesta sessão, o paciente era portador de inúmeras comorbidades, 

incluindo depressão, apresentando múltiplos conflitos familiares, um dos motivos pelo qual 

foi indicado pelo ACS da área para participação desta atividade.  

Posteriormente, a atividade passou a englobar outras profissões (Enfermagem e 

Nutrição), em que a formatação do caso buscava superar o olhar exclusivamente médico, 

investigando características mais amplas e com a análise dos macrodeterminantes da saúde 

sendo mais valorizada. Os casos deixam de ter uma forma típica de sessão clínica como 

ocorre em ambiente hospitalar e adotam a nomenclatura de SIEPS. O material passa a conter 

diagnósticos de enfermagem e nutrição, mas ainda mal explorados para início de construção 

conjunta de um plano de cuidado (ANEXO 6). Com o passar das SIEPS, houve 

aprimoramento da atividade, sendo expostas, não apenas sugestões de condutas médicas, mas 

também, de enfermagem e nutrição (ANEXO 7). Neste anexo, a sessão exibiu uma situação 

problemática de uma paciente, que apresentava, não somente múltiplas comorbidades, mas 

também condições sociais importantes que impactavam em sua saúde, como a questão do 

banho esporádico, renda familiar comprometida e cuidadora sobrecarregada psicologicamente 

e necessitando de auxílio também de sua saúde. 

As condutas inicialmente isoladas passam a integrar plano de cuidado ao paciente. O 

que tornou relevante a atividade foi a natureza do debate ao longo do encontro, 

problematizando a integração da equipe para além do que Peduzzi chamou de Equipe 

Agrupamento (2001). 

Mesmo com a mudança de caso clínico para SIEPS, algumas características 

permaneceram mantidas: o paciente estava sempre presente e era entrevistado nos encontros 

com as equipes, com exceção de um caso de óbito e de faltas justificadas (por motivo de 
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entrevista de emprego, como chegou a acontecer), mas mesmo assim a sessão foi realizada, 

toda terça-feira à tarde em uma das unidades de saúde. Outros sete pacientes também 

evoluíram para o óbito, após a apresentação do caso/SIEPS.  

As SIEPS foram iniciadas a partir da 50ª sessão dos livros de registros. A partir da 53ª 

sessão, inaugurou-se a nova metodologia de registro da atividade: em cada sessão um 

profissional de saúde ou estudante era selecionado para relatar (por escrito) o 

desenvolvimento da atividade, sendo possível visualizar um destes registros no ANEXO 8.O 

registro passou a incluir elementos da discussão entre os profissionais em relação à doença de 

base, fatores de risco sociais e ambientais, diagnósticos médico, de enfermagem e de nutrição, 

expectativas do paciente em relação à mudança de sua condição, tratamento(s) preconizado(s) 

e planos de cuidado conjunto. 

É possível encontrar os registros desta atividade em 3 livros ata. Foram realizados 49 

casos e 50 sessões ao total, contendo casos/sessões inéditas e 11 revisões (por motivo de 

manutenção do quadro do paciente ou resultado insatisfatório após emprego do que fora 

discutido em sessão).  

Outro dado importante, identificado nos registros, foi a realização de um grande 

número de SIEPS sobre pacientes idosos (acima de 60 anos), totalizando 18 pacientes 

envolvidos. Naquela fase de atividade, três médicos das cinco USF analisadas, estavam se 

especializando em Geriatria e Gerontologia na Universidade Aberta da Terceira Idade/ 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UnATI/UERJ). Não somente estes três médicos, 

mas a própria supervisora de clínica médica também era especialista em Geriatria. Diversos 

trabalhos foram levados para os Congressos de Geriatria e Gerontologia neste período, 
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relacionados a relatos de experiência do grupo em relação aos pacientes idosos que foram 

estudados nas SIEPS.
2
 

Nas SIEPS, para provocar uma melhor discussão das situações estudadas ou em caso 

de pacientes que não poderiam comparecer ao posto, por dificuldade de locomoção ou por 

serem acamados, dois médicos das cinco USF montaram estratégia para que tanto 

profissionais quanto pacientes/famílias fossem beneficiados. Foram confeccionados para 

alguns dos encontros, DVDs contendo fotos de pacientes, condições de moradia e até mesmo 

um breve relato do paciente e da família. Nos casos de visitas domiciliares para conhecimento 

dos pacientes, poucos profissionais iam a casa do paciente, para minimizar transtornos à 

família. Alguns casos/SIEPS também tiveram fotos impressas. O paciente assinava um Termo 

de Consentimento para que sua imagem pudesse ser utilizada. 

Era observável o impacto desta atividade nas comunidades adscritas as cinco USF. 

Esta atividade era conhecida como “Junta Médica” pela comunidade pois como os pacientes 

envolvidos possuíam muitas das vezes benefícios em relação a sua saúde, as informações 

eram passadas boca a boca entre os usuários. Assim, quando o paciente era convidado a 

participar de algum encontro, não havia recusa.  

A tabela 3 demonstra quantitativo de sessões de casos clínicos, SIEPS, treinamentos, 

de acordo com o período realizado e cada livro ata de registro.  

  

  

                                                           
 

2 A experiência das SIEPS também esteve presente, no FAIMER Brasil, em atividades do PRO-Saúde, PET-Saúde 

I, Congressos (COBEM, Congressos de Geriatria), Semana Científica da FMP/FASE, como pode ser verificado no ANEXO 

9. 
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Tabela 3 – Descrição por cada livro ata do conteúdo encontrado 

 Livro ata 1 Livro ata 2 Livro ata 3 

Período 2006 - 2007 2008 - 2009 2009 

Casos Clínicos 27 casos (2006) /  

3 casos (2007) 

       -         - 

SIEPS 22 SIEPS (2007) / 

1 SIEPS (2008) 

24 SIEPS (2008) / 

6 SIEPS (2009) 

14 SIEPS 

Treinamentos            - 8 11 

  

Dependendo da especificidade do caso problema, um especialista da FMP/FASE ou da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Petrópolis era convidado a participar da atividade. 

Após a implantação das SIEPS (na sessão 50ª), pacientes passaram a ser escolhidos 

por todos os membros da equipe, incluindo os agentes comunitários de saúde (o, que já havia 

ocorrido em uma sessão de caso clínico), totalizando 23 indicações de pacientes por estes 

últimos. Logo abaixo, segue a Tabela 4, contabilizando os ACS de cada USF que indicaram 

pacientes para a atividade. As USF Boa Vista e Nova Cascatinha contabilizaram um maior 

número de ACS que indicaram pacientes/famílias para participação na atividade. 

Tabela 4 – Sessões indicadas por ACS por UBS 

USF BOA VISTA ACS (A) – 2 pacientes 

ACS (B) – 2 pacientes 

ACS (C) – 2 pacientes 

USF MACHADO FAGUNDES ACS (D) – 3 pacientes 

ACS (E) – 1 paciente 

ACS (F) – 1 paciente 
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USF ESTRADA DA SAUDADE I ACS (G) – 2 pacientes 

USF ESTRADA DA SAUDADE II ACS (H) – 1 paciente 

ACS (I) – 1 paciente 

ACS (J) – 1 paciente 

ACS (K) – 1 paciente 

USF NOVA CASCATINHA ACS (L) – 1 paciente 

ACS (M) – 2 pacientes 

ACS (N) – 2 pacientes, sendo 1 

para caso clínico e 1 para SIEP 

ACS (O) – 1 paciente, sendo para 

caso clínico 

 

Em relação ao número de casos/sessões, a USF Boa Vista organizou um percentual 

maior dos mesmos (28%), seguido pela USF Nova Cascatinha (20%), Estrada da Saudade I 

(18%), Machado Fagundes (17%), Estrada da Saudade II (16%), sendo melhor visualizado no 

Gráfico 3, encontrado a seguir. A USF Machado Fagundes iniciou sua participação apenas no 

final do ano de 2006.   
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Gráfico 3 – Percentual de Casos/Sessões apresentados por UBS 

 

Houve possibilidade de tabular os diagnósticos médicos encontrados em 

casos/sessões, transformando-os em gráfico, visualizado no gráfico 4. O que é possível 

observar é prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) 

dentre os diagnósticos, correspondendo a 44,90% e 23,47%, respectivamente. Em seguida, o 

diagnóstico de depressão aparece com prevalência alta (16,33%), seja na faixa etária adulta, 

seja na terceira idade.  
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Gráfico 4 – Prevalência de Doenças listadas em todas as atividades de Casos e Sessões 

 

 Apesar de, do ponto de vista médico, esses diagnósticos serem vários, e repetitivos, o 

motivo de atendimento/queixa principal do paciente nem sempre decorria de sinais e sintomas 

associados ao diagnóstico dado pela equipe. Ou seja, 14,63% dos motivos estudados eram 

referentes a “dor no peito”, mas apenas 7,14% dos pacientes apresentavam diagnóstico de dor 

torácica. Outro motivo de atendimento bastante repetido foi “dor nas pernas”, correspondendo 

a 8,54% e seguido por “falta de ar”, com 7,32%. Somando essas queixas há representação de 

30,49%, dentro de todas as outras listadas, de acordo com o número de casos/sessões. 

Para o registro das presenças dos profissionais de saúde e alunos, foi confeccionada 

uma ficha que era assinada no início da atividade e depois era possível computar para realizar 

controle (Anexo 10). Devido à rotatividade de profissionais de saúde, realizava-se retificação 

em relação aos nomes dos profissionais de saúde. No Anexo 6 aparece essa ficha após sua 
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última retificação. Vale ressaltar que, antes da criação das SIEPS, as presenças dos casos 

eram arquivadas em uma folha em branco. 

Nos Gráficos 5 e 6 são apresentadas as presenças na atividade, sendo separadas em pré 

e pós SIEPS. No gráfico 1, pré-SIEPS, os médicos possuem uma presença maciça, seguido 

por alunos de medicina. Apesar de alguns ACS indicarem pacientes para participarem da 

atividade, estes profissionais não estiveram presentes em nenhuma sessão de caso clínico, 

mesmo o convite tendo sido estendido aos mesmos desde o início da criação da atividade. Já 

no gráfico 2, pós-SIEPS, os médicos e alunos de medicina ainda permanecem com 

participação ativa e maciça, de acordo com os dados expostos. Mas é neste momento em que 

é evidenciada a participação dos ACS e há aumento da participação das enfermeiras das 

unidades, que no período pré-SIEPS, a presença era pouco significativa, assim como 

auxiliares de enfermagem e nutricionistas. Cabe ressaltar aqui que apenas 2 unidades de saúde 

contavam, e ainda contam, no presente momento, com nutricionista, sendo assim, as 

presenças ao total das atividades não teriam como ter um número tão elevado quando 

comparado com o restante das outras categorias profissionais.  
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Gráfico 5 – Presença de profissionais de saúde e estudantes Pré-SIEPS 
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Gráfico 6 - Presença de profissionais de saúde e estudantes Pós-SIEPS 

  

De acordo com a análise dos casos/SIEPS, houve participação de profissionais de 

saúde, organizados por livro ata: 

Livro ata 1- apenas médicos das seguintes especialidades – ortopedista, pediatra, 

neurologista, pneumologista e reumatologista; 

Livro ata 2- Em relação aos médicos, as especialidades presentes nas sessões foram: 

ginecologista-obstetra, reumatologista psiquiatra, geriatra. Foi convidada uma nutricionista, 

psicólogo e gerontólogo; 

Livro ata 3- dos médicos convidados: médico de saúde da família e comunidade da 

SMS de Petrópolis. Também estiveram presentes: dentista, psicólogo da SMS de Petrópolis, 

pedagoga e psicóloga da FMP/FASE, fisioterapeuta voluntário. 

Dou início a outra descrição, no momento, destacando a participação dos ACS.  Das 

98 sessões registradas (casos ou SIEPS), 2 casos e 21 SIEPS foram indicados pelos ACS, ou 

seja, estes profissionais detectaram e encaminharam os pacientes/famílias a participarem da 

atividade. Foram analisados: relato do ACS sobre o porquê da escolha do paciente; tipo de 

caso/sessão, diagnósticos envolvidos, uso do familiograma e condutas traçadas a partir da 

discussão do caso.  
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Sobre estes aspectos envolvidos para composição da tabela 5, faço um detalhamento 

sobre cada um destes, que compõe uma coluna cada um. Em relação ao relato do ACS sobre o 

porquê da escolha do paciente, há 2 possibilidades de registro deste relato: o que fora já 

escrito anteriormente pelo ACS, constando no material distribuído para os profissionais e 

estudantes e/ou registro da escolha no relatório confeccionado pelos profissionais no 

momento do encontro (detalhado anteriormente, na sessão de reunião de Núcleo 

Organizador). Na coluna subsequente, o tipo de caso, classificado pelos assuntos abordados, 

assim como a utilização do familiograma, diagnósticos envolvidos 

(médico/enfermagem/nutrição) e condutas traçadas a partir da discussão do caso/sessão.  

Como apenas 2 casos (anteriores ao implemento das SIEPS) foram indicados pelos 

ACS, foram realizadas as análises destes registros. Já em relação às sessões, foram analisadas 

21 destas, estando registradas no livro ata 1,2 e 3 (sendo 2, 11 e 8 sessões, respectivamente). 

Foram estudados os casos e as sessões a partir da análise do porquê da escolha dos pacientes 

para a atividade de EP, nos registros de cada atividade. Nos dois primeiros casos e primeira 

SIEPS, indicados pelos ACS, não foi encontrado qualquer registro escrito no material 

apresentado na época das atividades. A justificativa da escolha foi relatada verbalmente pelos 

ACS, sendo assim, não houve possibilidade de analisar o motivo de tal escolha.  

Em relação às SIEPS analisadas, indicadas pelos ACS, a escolha do paciente/família 

para estudo ocorreu devido a vários relatos, como “conflito familiar”, “dificuldade de 

relacionamento familiar”, “dificuldade de tratamento”, assim como causas dietéticas variadas, 

preocupação do bem estar do paciente e isolamento social.  

A escolha do paciente/família nas atividades subsequentes foi encontrada em registros 

ora digitados (no próprio material distribuído para os ouvintes nas outras equipes de saúde da 

família da FMP/FASE), ora escritos em relatório confeccionado por algum profissional de 



78 
 

saúde ao longo do encontro. Em alguns encontros, havia ambos os registros. A Tabela 5, 

abaixo, sumariza a análise dos casos/sessões. 

Consta nos registros, apenas das SIEPS, o aparecimento dos relatórios confeccionados 

ao longo do encontro, tendo sido pactuado em um momento de discussão em reunião de 

Núcleo Organizador, mostrado nos resultados da sessão anterior. Porém, os relatórios 

surgiram a partir da 55ª SIEPS e por isso, como pode ser visto na tabela 5, a 54ª SIEPS apenas 

mostra registro digitado em material distribuído na sessão, confeccionado previamente pela 

equipe que expunha a situação problema.  

Tais registros foram importantes do ponto de vista da pesquisa, pois muitos 

apresentavam as respostas relacionadas às escolhas dos ACS pelos pacientes/famílias que os 

mesmos estavam indicando para o estudo, mas também promoviam um direcionamento do 

andamento da discussão pelos profissionais de saúde. Como nunca era o mesmo profissional 

de saúde que o confeccionava, não havia uma padronização do relatório. Ainda, houve 

situação de estudantes confeccionarem tal documento, fugindo muito do objetivo da discussão 

e abordando mais o aspecto orgânico do paciente. Por conta disto, a discussão, mesmo que 

frágil sobre aspectos sociais e planos de cuidado, foram diluídas em meio aos registros 

biomédicos. 
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Tabela 5 – Análise de casos/sessões indicadas por ACS 

No. Sessão /  

Livro Mês 

Ano 

MOTIVO DA 

ESCOLHA DO 

PACIENTE/FAMÍLIA 

SEGUNDO ACS - 

REGISTRO PELO 

PRÓPRIO ACS E/OU 

OUTRO 

PROFISSIONAL DE 

SAÚDE 

TIPO DE CASO 

CLASSIFICADO 

PELA 

DISCUSSÃO 

DOS 

ASSUNTOS 

ABORDADOS 

FAMILIOGRAMA  

UTILIZADO 

INTEGRAÇÃO 

DA EQUIPE 

DIAGNÓSTICOS 

MÉDICO (M) 

ENFERMAGEM 

(E) NUTRIÇÃO 

(N) 

CONDUTAS 

TRAÇADAS 

RELATO DE 

RESIDENTES 

ESPANHÓIS 

        M E N     

33/1 Março 
2007 

Sem registro escrito.  biomédico Não X     

Avaliação quadro 

depressivo; suspender 

anti-hipertensivo, iniciar 
ansiolítico e 

bisfosfonado; aumentar 

antiagregante plaquetário; 
solicitar proteinúria; 

encaminhar 

oftalmologista 

NÃO 

48/1 
01/10/2007 

Sem registro escrito. biomédico Sim X     

Solicitação de exames 
laboratoriais e mudança 

de tratamento 

medicamentoso - não há 
detalhamento da conduta. 

NÃO 

51/1 

01/12/2007 
Sem registro escrito. biomédico Sim X X   

Marcar preventivo; 

solicitar proteinúria de 24 
h e Rx coluna cervical; 

iniciar antiagregante 

plaquetário após realizar 
EDA, prescrito 

antiparasitário, 

encaminhar oftalmologia 
e odontologia, prescrito 

antimicótico, 

encaminhamento 
planejamento familiar 

NÃO 

54/1 

01/01/2008 

"Paciente com doença em 

uso regular de medicação, 

necessitando de 
acompanhamento devido 

a dor".  (registro do ACS 

consta em relatório escrito 
por um profissional de 

saúde ao longo da sessão) 

biomédico Sim X X   

Solicitar exame de 

sangue, prescrito inibidor 
de bomba de prótons, 

antiparasitário, 

antiespasmódico, 
analgésico, 

encaminhamento 

neurologista, avaliar 
cinesioterapia 

NÃO 

58/2 Abril 

2008 

"interesse na mudança do 

comportamento familiar, 

para diminuir os conflitos 
entre os membros da 

família; solicitar tentativa 

de orientação alimentar 
dos idosos e 

medicamentos". (Registro 

do ACS) consta em 
parágrafo do material 

impresso e relatório 

escrito por um 
profissional de saúde ao 

longo da sessão). 

biopsicossocial Sim X X   

Solicitar espirometria, 
suspender solicitação de 

exame laboratorial, 

encaminhar oftalmologia, 
aguardar resposta de 

antidepressivo, 

encaminhamento 
psiquiatria devido ao 

desejo de interrupção das 

drogas e bebida alcoólica, 
solicitar ECG e Rx tórax, 

avaliar articulação com 

serviço de odontologia 
para analisar prótese 

dentária, incentivo a 

vacinação . 

SIM 
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59/2 Abril 
2008 

"dificuldade de 

relacionamento familiar".  

Registro do ACS consta 
em relatório escrito por 

um profissional de saúde 

ao longo da sessão. 

biopsicossocial Sim X X   

Aumentar 

hipoglicemiante oral, 
suspensão de 

antiagregante plaquetário, 

início de vasodilatador 
periférico, iniciar 

antidepressivo, redução 

anti-hipertensivo - BRA e 
aumento de iECA, , 

solicitar exame 

laboratorial, aguardar 
resultado biópsia tireoide 

e cintilografia, montagem 
de plano de cuidado para 

prevenir complicação em 

relação a hérnia umbilical 

e orientação quanto sinais 

e sintomas de 

encarceramento da hérnia. 

NÃO 

62/2 Maio 

2008 

"questão familiar 

fragmentada; tratamento 
inadequado antes da 

sessão; qualidade de vida 

inadequada". Interesse do 
ACS: dar diagnóstico 

definitivo para a melhora 

do paciente. Relato do 
ACS: parágrafo digitado. 

biopsicossocial Não X X   

Suspensão de 
neuroléptico, mantido 

ansiolítico, solicitar Rx de 

articulação, suspensão de 
AINE, iniciar analgésico, 

prescrito antimicótico, 

solicitado exame 
laboratorial. Plano de 

cuidado: orientação do 

cuidador, focar 
autocuidado, alterar 

degrau em domicílio, 

implementar medida para 

comunicação de pessoas 

com os moradores do 
domicílio - campainha? 

NÃO 

65/2 Junho 

2008 

"dificuldade de realizar 
tratamento; problemas 

psicológicos". Registro do 

ACS: apenas em relatório 
escrito por profissional de 

saúde ao longo da sessão 

biopsicossocial Sim X X X 

Entrar em contato com 

psiquiatra para informar 
sobre mudança de 

medicações - neuroléptico 

e antidepressivo, 
Suspender digitálico, 

mantido antiarritmico, , 

mantido antiagregante 
plaquetário e estatina, 

solicitar ECO e 

ecodoppler carótidas, 
orientação da família 

quanto ao serviço de 

psicologia, obter ajuda 
com o cuidador para 

realização de 
intervenções. 

NÃO 

66/2 Junho 

2008 

"conflito familiar e da 

paciente com a 
comunidade; tratamento 

da paciente irregular e 

dificuldade em lidar com 
a mesma". Registro do 

ACS consta em parágrafo 

do material impresso e 
relatório escrito por um 

profissional de saúde ao 

longo da sessão. 

biopsicossocial Sim X X X 

Solicitação de 

espirometria, realização 
peack flow, solicitação 

exames laboratoriais, 

solicitar novo ECO, 
articular dupla para 

facilitar  as intervenções, 

assim como articular com 
nutrição em busca de 

melhorias quanto aos 

hábitos nutricionais. 

NÃO 
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72/2 Agosto 
2008 

"paciente deveria ser 
melhor tratada pelos seus 

familiares; não possui 

pessoas para ajudá-la no 
dia-a-dia; falta de higiene 

dentro da residência; vejo 

necessidade de ter alunos 
na casa da paciente para 

que haja cobrança em 

relação a administração 
das medicações e 

alimentação". Registro do 

ACS consta em parágrafo 
do material impresso e 

relatório escrito por um 

profissional de saúde ao 
longo da sessão. 

biopsicossocial Sim x x *** 

Suspenso anti-

hipertensivo, solicitação 

ECO, ECG, exames 
laboratoriais, prescrito 

outra classe de anti-

hipertensivo, entrar em 
contato com 

oftalmologista para 

avaliar exames iniciais, 
uso de lágrima artificial, 

lavagem narinas, avaliar 

uso de prótese dentária, 

planejar intervenção para 

higienização do domicílio 

e pavimentação externa 
da casa assim como 

cuidado quanto 

mobiliários da casa 

NÃO 

73/2 

Setembro 

2008 

"problemas econômicos e 
no relacionamento 

familiar". Registro do 

ACS consta em relatório 

escrito por um 

profissional de saúde ao 

longo da sessão. 

biopsicossocial Sim X X   

Solicitar ECO, fazer 

suspensão de alguns anti-
hipertensivos e 

acrescentar outros, , 

suspender estatina, iniciar 
fibrato, , tratamento 

onicomicose, realizar 

fundoscopia em USF, 

solicitar USG abdominal, 

, promover plano de 

cuidado para: realização 
curva glicêmica, ensinar 

cuidador a aferir PA para 

afastar síndrome do jaleco 
branco. 

NÃO 

74/2 
Setembro 

2008 

"relações conflitosas 

dentro do domicílio; 

gostaria que a sessão 
melhorasse o conflito 

familiar e orientasse a 

alimentação e a 
medicação destes idosos". 

Registro do ACS consta 

em parágrafo do material 
impresso e relatório 

escrito por um 

profissional de saúde ao 
longo da sessão. 

biopsicossocial Sim X X   

Solicitar exames 

laboratoriais, assim como 

exames de imagem, , 
entrar em contato com o 

psiquiatra para 

atendimento em domicílio 
avaliar necessidade de 

internação, solicitar 

aumento de frequência de 
realização de VD da 

ACS, trabalhar parte 

psicológica da família- 
acalmar os membros da 

família, monitorar 

comportamento dos 
mesmos. 

NÃO 



82 
 

77/2 Outubro 

2008 

"piora do quadro; 

dificuldade de 

tratamento". Registro do 
ACS consta em relatório 

escrito por um 

profissional de saúde ao 
longo da sessão. 

biopsicossocial Sim X X X 

Orientação dos idosos 
quanto ao horário correto 

das refeições e qualidade 

dos alimentos, incentivo 
quanto a redução de peso, 

incentivo quanto ao 

trabalho manual, utilizar 
o grupo de educação em 

saúde da terceira idade 

para melhorar a questão 
do isolamento social, 

reestruturar rampas e 

degraus para retirar a 
paciente com mais 

facilidade do domicílio, 

conseguir fisioterapeuta 
para recondicionamento 

físico. 

NÃO 

79/2 

01/01/2009 

"quadro emocional; 

humor muito deprimido". 
Registro do ACS consta 

em relatório escrito por 
um profissional de saúde 

ao longo da sessão. 

biomédico Sim X     
solicitação de exames 

laboratoriais  
NÃO 

82/2 
01/02/2009 

"ganho de peso, 
dificuldade de andar e sair 

de seu domicílio para 

atividade física". Registro 
do ACS consta em 

relatório escrito por um 

profissional de saúde ao 
longo da sessão. 

biopsicossocial Sim X   X 

Agendamento consulta 
oftalmologia, início 

vasodilatador periférico, 

solicitar MAPA 24h e TC 
crânio, retirar 

anticonvulsivante, 

incentivar alimentação 
saudável e com o 

aumento de ingesta de 

alimentos ricos em ácido 
fólico, resgatar cuidador 

para auxiliar no cuidado 

do paciente, troca de 
estatina. 

NÃO 

86/3 Maio 

2009 

"emagrecimento 

importante em um ano do 

paciente chamou 
atenção". Registro do 

ACS consta em relatório 

escrito por um 
profissional de saúde ao 

longo da sessão. 

biopsicossocial Sim X X X 

solicitar exames pré-

operatórios,, 

encaminhamento 
dermatologista, entrar em 

contato com 

hepatologista, solicitar 
EDA, acolhimento do 

usuário e realização de 

escuta, envolver família 
no cuidado, estimular 

vínculo afetivo, 

encaminhar ao grupo de 
tabagismo, investigar 

hábitos de higiene, 

orientação de uso de 
medicamentos, programar 

monitoramento 

domiciliar, orientação 
nutricional - não utilizar 

tempero industrializado, 

adequar cardápio do 
paciente na rotina do seu 

trabalho,  

NÃO 
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87/3 Maio 
2009 

"estou surpresa com a 
gravidade dos exames da 

paciente". Registro do 

ACS consta em parágrafo 
do material impresso e 

relatório escrito por um 

profissional de saúde ao 
longo da sessão. 

biomédico Sim X     

solicitar exames 

laboratoriais e prescrever 
medicação para 

tratamento de anemia 

NÃO 

89/3 Junho 

2009 

"preocupação com a saúde 

e bem estar da paciente; 

ela é cuidadora de uma 
família que depende 

muito dela para resolver 

os problemas; precisa 
estar bem para continuar 

zelando da família". 

Registro do ACS consta 
em parágrafo do material 

impresso e relatório 

escrito por um 
profissional de saúde ao 

longo da sessão. 

biopsicossocial Sim X X X 

Encaminhamento 

psicologia, aguardando 
resultado de RMN, 

aguardar 

encaminhamento para 
Ministério público, entrar 

em contato com o 

psiquiatra para avaliar 
adesão do tratamento 

medicamentoso para o 

cônjuge, suspender 
antidepressivo e 

prescrever outra classe, 

prescrever iECA, solicitar 
exame laboratorial, 

avaliar contato com 

escola para surdo-mudo, 
conversar com moradora 

da comunidade para 

criança estudar com 

metodologia para 

deficiente visual, 

aguardando vasectomia 
do cunhado, estudante de 

enfermagem conseguirá 

encaminhar a criança para 
serviço de fisioterapia, 

orientação nutricional, 

programar monitoramento 
domiciliar, escuta ativa da 

família, estimular auto 

cuidado, estimular hábitos 
de higiene,  

NÃO 

90/3 Junho 
2009 

"a paciente é uma pessoa 
muito deprimida e vive a 

maior parte do tempo 

sozinha; ela não segue as 
orientações da equipe do 

posto; desejo que a sessão 

consiga dar controle nas 
doenças da paciente". 

Registro do ACS consta 

em parágrafo do material 
impresso e relatório 

escrito por um 

profissional de saúde ao 
longo da sessão. 

biopsicossocial Sim X X *** 

Aguardar resultado de 

USG abdominal, solicitar 
ECO, iniciar reposição de 

vitamina B12, solicitar 

EDA, solicitar exames 
laboratoriais, , iniciar 

anti-hipertensivo, avaliar 

internação para melhor 
investigação do quadro, 

realizar preventivo, 

orientar dieta e incentivar 
paciente quanto ao 

repouso para melhor 

atender ao quadro clínico, 
suspensão de 

antidepressivo 

SIM 
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93/3 

01/08/2009 

"isolamento social da 

família; paciente acamada 
e cuidadora necessitando 

de ajuda".  Registro do 

ACS consta em parágrafo 
do material impresso e 

relatório escrito por um 

profissional de saúde ao 
longo da sessão.  

biopsicossocial Sim X X X 

solicitar TC de crânio, 

internar paciente em 
hospital de apoio para 

obter melhora da dieta 

quanto de higiene, , entrar 
em contato com o 

Conselho do Idoso, entrar 

em contato com o 
psiquiatra para tratamento 

de filha, discutir 

aposentadoria da filha 
com a assistente social da 

SMS de Petrópolis, 

orientação sobre a parte 
dietética, orientação da 

cuidadora quanto ao uso 

de protetor solar, 
estabelecer relação de 

confiança com a paciente, 

estimular autoestima da 
paciente 

NÃO 

94/3 

01/08/2009 

"paciente é uma pessoa 
grosseira, tendo muitos 

conflitos familiares; não 

faz uso de medicamento e 
dieta corretamente; as 

orientações dadas por 

mim e pelo posto não são 
seguidas; gostaria que a 

sessão ajudasse na pressão 

e na sua dieta". Registro 
do ACS consta em 

parágrafo do material 

impresso e relatório 
escrito por um 

profissional de saúde ao 

longo da sessão. 

biopsicossocial Sim X X   

Solicitar Eco e exames 
laboratoriais, solicitação 

de toque retal, suspender 

hipoglicemiante oral e 
prescrever outra classe, 

orientação dietética, 

investigar estilo de vida, 
ajudar a paciente a 

identificar como o 

estresse precipita o 
problema, investigar 

dificuldade de 

manutenção da saúde. 

NÃO 

95/3 
01/08/2009 

"conseguir tratamento 

para a paciente". Registro 

do ACS consta em 
relatório escrito por um 

profissional de saúde ao 

longo da sessão. 

biomédico Não X     

Aplicar escalas 

geriátricas, administrar 

analgésico, tentar 
internação de paciente 

para realização de 

exames, realizar 
fundoscopia, , pausa de 

digitálico, prescrever anti-

hipertensivos 

NÃO 

98/3 
01/11/2009 

"preocupação com a 

alimentação e 

desempenho escolar". 
Registro do ACS consta 

em parágrafo do material 

impresso e relatório 
escrito por um 

profissional de saúde ao 

longo da sessão. 

bipsicossocial Não X X   

Marcar consulta com a 

enfermagem para que seja 
montado plano para ser 

facilitador das 

intervenções traçadas pela 
medicina - orientar 

alimentação adequada, 

realizar nova EDA, 
orientação quanto a 

prática de atividade física 

NÃO 
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Em praticamente todas estas SIEPS analisadas, o motivo pelo qual os ACS indicaram 

os pacientes para os encontros foi a tentativa de buscar melhorias relacionadas ao estilo de 

vida inadequado, relacionado com a alimentação e tratamento irregular, assim como a busca 

por um tratamento mais efetivo, pela preocupação com os sintomas referidos pelos pacientes. 

Não somente estas justificativas listadas, mas também ao fato do ACS ter promovido vínculo 

com os pacientes/famílias, mostrando preocupação com o bem-estar do paciente no meio 

familiar, muitas das vezes conflituoso. Apesar do motivo da escolha do paciente/família pelo 

ACS, listado na tabela 5, as condutas traçadas ao final  das sessões, não necessariamente 

chegava a  Enfrentar os problemas identificados pelo ACS. Nestes três casos, a atividade era 

voltada apenas para o aspecto biomédico, ou seja, com características semelhantes a casos 

clínicos meramente apresentados intra-hospitalar, vinculando analise apenas na doença ou 

parte do corpo, não sendo trabalhado os aspectos sociais associados ao processo saúde-

doença, assim como as condutas traçadas ao final da discussão.  

O familiograma não foi utilizado em um caso e em duas SIEPS, apesar de quase todas 

as SIEPS terem tido abordagem mais ampliada  do ponto de vista da problemática orgânica. 

Sempre que utilizado o familiograma era montado pela enfermagem, mas ajustado pelo ACS, 

ainda porque possuíam olhar mais próximo sob as relações familiares. Sua discussão na 

sessão apoiava a identificação de hipóteses em relação aos problemas envolvidos e sugestões, 

em relação a intervenções da equipe, em relação ao paciente/família. Em três SIEPS, os 

aspectos biomédicos foram apenas explorados, mas mesmo assim, houve apresentação do 

familiograma, meramente como parte dos registros escritos da atividade, pouco explorado nas 

discussões.  

Apesar de grande parte das sessões ter buscado uma abordagem  biopsicossocial, 

apenas a partir na 59ª sessão houve elaboração de intervenções com base na  construção 

coletiva de plano de cuidados, no intuito de colocar em prática tudo o que havia sido 
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discutido. Mas também, algumas SIEPS, mesmo adotando uma concepção ampliada de saúde, 

tiveram como conduta apenas a solicitação de exames e ajustes nas prescrições 

farmacológicas. Apesar da construção de planos de cuidado, é possível visualizar na tabela 5, 

que  os aspectos biomédicos predominavam. Por outro lado, houve situação em que os 

estudantes de enfermagem participaram da confecção do plano de cuidado e de sua aplicação 

junto ás famílias abordadas na atividade, avançando na  integração serviço-academia. 

Algo que deve ser valorizado nos resultados desta pesquisa foi a busca das SIEPS pelo 

avanço, ainda rudimentar, do conceito ampliado de saúde, mais evidente nas últimas sessões, 

conforme pode ser visualizado em condutas na tabela 5. Adquiriu maior relevância o 

componente psicossocial dos pacientes envolvidos (motivo de seleção dos usuários pelos 

ACS para participação da atividade), que passam a influenciar os planos de cuidado 

elaborados pelas equipes de saúde. 

 Uma particularidade, na 72ª sessão foi a discussão dos profissionais de saúde das 

cinco USF, porém neste encontro, não havia nutricionistas para dar suas contribuições, pois a 

USF envolvida não possuía tal profissional. Só ocorria a presença da nutrição caso o paciente 

envolvido fosse adscrito a USF em que as mesmas trabalhavam. Apesar da ausência das 

nutricionistas, o médico e enfermeira da unidade construíram junto com os estudantes de 

enfermagem e medicina, uma análise nutricional do paciente antes da discussão, a partir do 

aprendizado adquirido ao longo das discussões com as nutricionistas. Um ponto que vale ser 

discutido é a contribuição de  residentes espanhóis de Medicina de Família e Comunidade que 

faziam intercâmbio nas USF da FMP/FASE.  Em dois registros de sessões cujo problema foi 

indicado por ACS  os residentes espanhóis comentaram como seria a abordagem do problema  

na Espanha, explorando apenas os aspectos biomédicos  e como lhes surpreendia a forma 

como se trabalhava a interdisciplinaridade, coisa que não estavam acostumados.  
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7.3) Análise dos Treinamentos 

Dou início a esse item  explicando que todos os encontros para treinamentos 

ocorreram após a instituição das SIEPS. É possível encontrar seus registros nos dois últimos 

livros ata, o segundo contendo 8 encontros (de outubro de 2008 a março de 2009) e o terceiro, 

11 (de abril a novembro de 2009), totalizando 19 registros. 

Em relação a periodicidade dos treinamentos, no segundo livro, dois encontros 

ocorreram em cada mês de 2008 (outubro e novembro) e um em dezembro de 2008. Ainda no 

segundo livro de registro, um treinamento em janeiro e dois em março de 2009. 

Os assuntos abordados incluíram: Nutrição, Geriatria (2 treinamentos), Neurologia, 

Oftalmologia, Dermatologia, Gastroenterologia e Doenças Infecto-parasitárias (DIP). No 

treinamento em que foi abordado o assunto sobre DIP, o palestrante convidado era da SMS de 

Petrópolis. Já nos outros, os próprios docentes da FMP/FASE. Os treinamentos ocorriam na 

própria FMP/FASE, no mesmo turno em que ocorriam as SIEPS (nos dias em que havia 

treinamento não havia sessões). Esses treinamentos ocorriam na forma de exposições 

dialogadas, para todos os profissionais de saúde das cinco USF e estudantes de medicina e 

enfermagem. As nutricionistas não estavam presentes, exatamente pelo fato de não 

trabalharem no turno da tarde. 

No terceiro livro de registro, 11 treinamentos foram realizados, sendo  dois encontros 

em abril, assim como em junho e setembro; um encontro em maio, julho, agosto, outubro e 

novembro. Todos estes encontros ocorreram em 2009. 

Os temas estavam vinculados à prática da Enfermagem (papel do enfermeiro, auxiliar 

de enfermagem e protocolo para curativo – 3 encontros), à nutrição em geriatria e em 

pediatria, à elaboração do familiograma utilizando o programa de computação GenoPro, à 

seguridade social (oferecido por profissional convidado, da SMS de Petrópolis), à geriatria e à 

endocrinologia (2 encontros – temática apresentada: Diabetes Mellitus). 
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Nos treinamentos, as presenças eram registradas em fichas (ANEXO 11) 

confeccionadas e arquivadas nos livros ata. Os alunos de medicina, enfermagem e nutrição 

também participavam da atividade, aberta a profissionais externos às 5 equipes. É possível 

visualizar as presenças dos treinamentos a partir do gráfico 7. 

Gráfico 7 – Presença dos profissionais de saúde e estudantes x Treinamento 

 

 

Tanto os médicos como os alunos de medicina tiveram expressiva , contabilizando 26 

e 31% dos participantes, respectivamente, seguido por enfermeiras e ACS, com 14% cada. Os 

alunos de enfermagem e nutrição tiveram presença residual comparado as outras categorias, 

com 1% cada um. 

No final de cada treinamento era distribuído questionário (ANEXO 12) aos presentes 

com o objetivo de obter feedback sobre a atividade de para o aperfeiçoamento profissional. A 

partir do sexto treinamento foi realizada a análise destes questionários em relação aos 

seguintes itens: (1) conhecimento sobre o tema abordado antes da exposição do mesmo; (2) o 

assunto estaria ajudando nas atividades do dia-a-dia; (3) se o assunto foi bem abordado e; (4) 

o assunto abordado no treinamento estaria trazendo segurança em seu processo de trabalho 

em seu dia-a-dia.  
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Em relação a: 

Conhecimento sobre o tema abordado antes da exposição do mesmo – os participantes 

poderiam marcar uma das 5 alternativas: (a) Muito; (b) Alguma coisa; (c) Pouco; (d) Nada e 

(e) Nunca discuti antes. Das respostas contabilizadas, a grande maioria respondeu que tinha 

algum conhecimento sobre o assunto abordado no encontro, conforme o Gráfico 8. 

Gráfico 8 – Resultados da avaliação das sessões de Treinamentos 

 

Se percebiam que o assunto iria ajudar nas atividades do dia-a-dia, os  participantes poderiam 

escolher as seguintes alternativas de resposta: (a) muito, (b) pouco; (c) muito pouco; (d) nada 

e (e) não vou utilizar esse conhecimento. No Gráfico 9, podem ser visualizados os seguintes 

resultados: em 257 respostas (%) o assunto abordado era percebido como útil na  prática 

diária e apenas 37 (%) identificavam-no como, pouco útil nas suas atividades. 
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Gráfico 9 – Resultados  sobre percepção da utilidade dos temas discutidos em 

treinamentos nas atividades do dia-a-dia dos participantes 

 

 

Qualidade da abordagem sobre assunto discutido – o resultado em relação a esta pergunta no 

questionário indica que 99% dos entrevistados referiram que o assunto foi bem abordado e 1 

%, não.  

As respostas sobre se o treinamento agregou  segurança para o exercício do  trabalho 

podem ser visualizadas no Gráfico 11. As opções de resposta eram: (a) mais seguro, posso 

atuar desde já; (b) mais seguro, mas quero mais; (c) aprendi, mas não tenho segurança; (d) 

não aprendi nada e (e) indiferente, eu já sabia. Apenas um participante respondeu que era 

indiferente quanto ao assunto abordado, e outro  respondeu que não havia aprendido nada  

naquele dia. Cento e trinta  pessoas (%) responderam que após a discussão, se sentiam  mais 

seguras, apesar de quererem mais sobre o assunto e, 124 (%) pessoas responderam que 

estariam mais seguros, ao ponto de poderem atuar. 
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Gráfico 11 – Resultados relacionados à percepção da aprendizagem dos 

profissionais após os Treinamentos 
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8) Discussão  

A análise documental associada à participação observante da autora oferece elementos 

que sugerem que as SIEPS inovaram  na aplicação dos princípios da EPS, em muitas 

situações integrando com a EC ao motivar a oferta de treinamentos. Seu planejamento, 

registro e monitoramento era feito por um grupo designado para esse fim, avançando na 

integração entre academia e serviços. Outras características peculiares foram a participação do 

paciente e da família em muitos encontros e indicação da situação problema em várias 

situações pelos ACS. De acordo com Peduzzi (2001), a articulação dos atores de saúde via 

comunicação e construção coletiva de plano terapêutico avançam na direção da constituição 

do que chamou de  “Equipe integração”, fortalecendo potencialmente a  integralidade das 

ações.  

Nas atividades analisadas os ACS exerceram um grau expressivo de protagonismo,  

não somente por influenciar na escolha do paciente ou situação , mas também contribuindo 

para a definição e  aplicação do plano de cuidado. Isto vai de encontro ao que Santos (2011) 

observou em seu estudo, a falta de motivação e de capacitação destes profissionais de saúde, 

dificultando a aplicação de ações em saúde das comunidades. Apesar do que Santos e 

colaboradores afirmam acima, no caso das SIEPS, dos 98 casos/sessões, 23 (%) destas foram 

indicadas por ACS, que contaram com  ativa participação destes profissionais de saúde, além 

de valorizarem a contribuição  dos estudantes de medicina, enfermagem e nutrição (Ezequiel, 

2012). 

Por outro lado cabe questionar  a lógica de escolha de pacientes pelos ACS, pois não 

havia uma padronização de critérios, sendo relativamente subjetiva a decisão de definir  

prioridades. Não é possível, portanto, avaliar os efeitos de possíveis pressões de amigos ou 

parentes. É sabido, no entanto, que em uma sessão o caso analisado era da filha da ACS. Por 

outro lado, Santos (2011) observa que, como os ACS dividem os mesmos problemas com a 
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comunidade tornam-se “cúmplices” dos usuários, passando a compreender a população 

adscrita.  Com as SIEPS, os ACS puderam apontar necessidades de pacientes/famílias que 

muitas vezes não eram visualizadas pela equipe. Também passaram a ter um olhar mais 

crítico dentro de seu próprio processo de trabalho, com a facilidade de ter acesso  

primeiramente aos resultados obtidos em relação às condutas estabelecidas,  levando feedback 

para  a equipe.  

Em algumas situações,  sessão de revisão foi  agendada para reavaliar o que havia sido 

traçado e mudanças cabíveis, sendo a análise do ACS  complementada por outros 

componentes da equipe e compartilhando responsabilidades  em busca de uma resolubilidade 

da situação problema (Gazzinelli, 2005). 

Uma limitação do presente estudo é o  tempo decorrido entre a interrupção das SIEPS 

e o momento de elaboração dessa pesquisa. Não foi possível garantir continuidade do registro 

do segmento dos pacientes envolvidos nas sessões, prejudicando o compartilhamento de 

saberes entre os profissionais e estudantes das cinco unidades envolvidas. 

Um ponto discutido pelos ACS sobre as SIEPS era que esta atividade valorizava o 

vínculo do ACS com a equipe e comunidade (Gazzinelli, 2005), minimizando a contradição 

entre o saber científico e o saber popular. Essa tensão foi analisada por Vilar (2009), que 

entendeu que, apesar desta contradição, muitas vezes o trabalho na atenção básica  tem bons 

resultados, avançando numa retroalimentação, ainda que persista a  hegemonia do saber 

científico.  

Segundo Nunes (2002), os ACS são articuladores e facilitadores na implementação de 

políticas públicas. No caso das SIEPS a criação de planos de cuidado após as discussões 

direcionou medidas que podiam ser colocadas em prática, gerando confiança nos 

profissionais, incluindo os ACS. Durante os anos de realização das SIEPS o 

compartilhamento e diálogo entre profissionais de saúde, pacientes e gestores, trazia abertura 
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para construção de planos de ação mais humanizados, mais afinados com a Política Nacional 

de Humanização - PNH (2003), através da comunicação e escuta, fortalecendo o acolhimento. 

Apesar disto, conforme indicado na Tabela 5, se os motivos de escolha dos ACS  incluíam  as 

necessidades subjetivas dos pacientes, nem sempre tais necessidades eram priorizadas nas 

condutas após a discussão nas SIEPS. Cabe questionar até que ponto o aporte do ACS foi 

valorizado nessas situações,  Foi possível verificar restrito diálogo entre os profissionais de 

saúde e a supervalorização das condutas médicas em várias situações, sendo a desvalorização 

relativa das perspectivas dos outros profissionais de saúde que compunham as equipes 

indicativa da manutenção de um modelo de atenção médico-centrado. 

De acordo com a PNH, o acolhimento implica em  uma escuta qualificada, buscando 

identificar as várias vulnerabilidades e riscos envolvidos. Nas SIEPS estudadas, essa escuta 

partia do ACS, conhecedor da família e por isso, com boa vantagem no processo de escolha, 

avançando na escuta do paciente/família no momento no encontro com as equipes. “Escutar o 

outro” fortalece a  construção de autonomia do paciente, junto com a equipe de saúde, 

segundo a PNH (2003). Essa autonomia fortalecida  também faz parte do cuidado, de natureza 

interdisciplinar, com troca de saber com a comunidade. Mas cabe questionar o grau de 

autonomia dos ACS  dentro das SIEPS, pois estes deviam contribuir para atender  as 

demandas do Núcleo Organizador de que as SIEPS ocorressem em rodízio de realização  em 

cada uma das cinco unidades. . Cabe indagar então se em algumas situações os ACS não 

foram instados a providenciar uma situação “interessante” que justificasse a sessão naquela 

Unidade. 

Por um lado as SIEPS almejavam uma abordagem biopsicossocial e ambiental (que 

poderiam se desdobrar em o que fortalecia a qualificação dos profissionais de saúde, 

permitindo que a equipe técnica e também os ACS fossem protagonistas. Por outro lado, 

apesar da busca pela abordagem biopsicossocial, as SIEPS praticaram uma abordagem ainda 



95 
 

centrada na patologia, Segundo Puttini (2010), uma abordagem biopsicossocial, diferente da 

biomédica, valoriza  fatores multicausais, compreendendo a saúde como vinculada ao fator 

social, demandando ações de promoção em saúde mais complexas do que aquelas pontuadas 

pelo modelo biomédico, e pela prevenção do adoecimento. Assim, a Saúde Coletiva, nesse 

novo modelo, busca um trabalho interdisciplinar, a partir do diálogo entre diversos saberes, 

vislumbrando a possibilidade de uma transdisciplinaridade (junção destes saberes, buscando 

um pensamento mais complexo para ser estudado). 

Assim, nas SIEPS havia promoção da multiprofissionalidade, mas a 

interdisciplinaridade era restringida pela centralidade do poder médico e menor ênfase nas  

contribuições ofertadas pelos outros profissionais.. Uma evidência é a nomenclatura adotada 

pela população para designar as SIEPS:  “junta médica”. Nas SIEPS, apesar do convite ser  

estendido a todos os profissionais, o predomínio da participação era de médicos e estudantes 

de medicina, sendo visível  a visão biomédica ainda fortalecida.  

Isto está indo de encontro ao que Peduzzi (2001) comenta sobre equipe, em que as 

ações devem ser complementares e interdependentes quando se trata de intervenções dentro 

do processo de trabalho. É possível afirmar a manutenção de características do que a autora 

chamou de “Equipe agrupamento” quando não se estabelece um projeto de assistência 

comum, além de fragmentação do trabalho (oposto do que ocorre na modalidade Equipe 

integração, em que articulação das ações em saúde modifica o trabalho dos distintos agentes, 

mediadas pela problematização e oferecendo resistência à fragmentação e superespecialização 

(Peduzzi (2001). 

Esta “junta médica” teve um lado positivo, pois os usuários  a viam como uma 

atividade confiável  devido aos resultados positivos para alguns pacientes envolvidos. Além 

disso, era diferente de todas as outras atividades realizadas pelas unidades devido ao espaço 

que era dispensado para ouvir os pacientes embora caiba questionar se o tempo de 
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permanência de 30 minutos para o paciente ser escutado, retirando dúvidas dos profissionais e 

estudantes e a realização de exame físico (caso necessário) seria realmente suficiente para 

apreender e das respostas aos anseios do paciente. 

De acordo com Matumoto (2011), um trabalho  visando o cuidado do paciente, 

necessita não somente a escuta ao paciente, devendo atentar para a  continuidade deste 

cuidado, demandando lançar mão de tecnologias leve por parte do profissional de saúde, com 

responsabilização e  estabelecimento de bom vínculo profissional-paciente/usuário. Ocorre 

que essa abordagem  mais ampliada frequentemente  é resultante da ação dos profissionais de 

enfermagem, apesar da mudança que vem ocorrendo na formação e prática médicas nos 

últimos anos. Ainda predomina a visão curativa, limitando a compreensão dos aspectos saúde-

doença associados ao âmbito social. A ESF estabelece um ambiente favorável para uma 

prática de cuidado humanizada, mas não garante que isso de fato ocorra. 

Apesar do tempo, mesmo que insuficiente, os pacientes eram escutados, e muitos 

traziam outras demandas além do que estava sendo  discutido (como no caso de  uma paciente 

geriátrica, cujo problema estava vinculado a sua cardiopatia, mas a mesma trouxe como uma 

demanda importante a sua acuidade visual comprometida pela catarata, dificultando a 

realização de seus bordados, os quais traziam grande bem-estar à mesma). A participação 

observante da autora da pesquisa é importante para preencher algumas lacunas dos registros, e 

indica que  algumas demandas eram ouvidas e valorizadas, algumas mais, outras menos 

(situações de adoecimento vinculadas a trabalho ou falta do mesmo). 

Algo importante, dentro da atividade das SIEPS que tornou tal EPS diferenciada das 

capacitações que ocorriam na região petropolitana, na época, foi a busca pelo conceito 

ampliado de saúde, mais evidente já nos últimos encontros das SIEPS até o seu término.  

As SIEPS avançaram na superação do modelo mecanicista, e passaram a buscar e 

explorar um dos atributos essenciais dentro da APS, a integralidade. De acordo com Batistella 
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(2007), o conceito ampliado de saúde ultrapassa o “conceito anatomopatológico” e passam a 

ser valorizados outros pontos. A saúde está vinculada com questões psicológicas, trabalho, 

lazer, bens e outras possibilidades que podem trazer potencialidades para influenciar no bem-

estar de usuários.  A partir deste novo conceito e trazendo para esta EPS, a montagem do 

plano de cuidado dos pacientes pelas equipes de saúde envolvidas, passa a valorizar e 

trabalhar tais potencialidades.  

Infelizmente, como este “acordar” das SIEPS para as consequências práticas do 

conceito ampliado de saúde ocorreu muito tarde, não foi possível o emprego mais efetivo de 

planos de cuidado mais elaborados pelas equipes e capacitação destes profissionais de saúde 

dentro da lógica do funcionamento das SIEPS. 

 Evidências de benefícios das SIEPS foram produzidas em uma pesquisa realizada no 

ano de 2007. Foram distribuídos pela própria supervisora de clínica médica (responsável pela 

criação das SIEPS) questionários dirigidos aos médicos, enfermeiras das USF da FMP/FASE, 

estudantes da graduação de medicina (88 participantes) do 6° ano da FMP/FASE e dois 

estudantes da pós-graduação de Medicina de Família e Comunidade, além de entrevista com o 

gestor (coordenador das 5 USF da FMP/FASE) e 17 pacientes que participaram anteriormente 

das sessões, além de realização de grupo focal, um com a participação dos médicos das 5 USF 

da Escola e outro, com 10 agentes comunitárias de saúde – avaliação por triangulação de 

fontes e métodos (MINAYO, 2005).  

O objetivo da pesquisa era avaliar a iniciativa de EPS nas USF da FMP/FASE. Foram 

aplicados dois grupos focais: um composto por médicos e outro por ACS. Foram realizados 

também, entrevistas semiestruturadas com o Gestor das cinco USF da FMP/FASE e com os 

pacientes, assim como questionários, aplicados aos estudantes de graduação e as enfermeiras.  

Seus resultados indicaram benefícios à totalidade de médicos preceptores das cinco USF; as 

enfermeiras pontuaram que a atividade proposta pelas SIEPS trazia importância para a prática 
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profissional; os ACS ressaltaram na pesquisa sobre a necessidade de empoderamento e o 

quanto gostariam mais de se atualizar; os pacientes indicaram melhorias em relação a seus 

“problemas”; os estudantes consideravam a atividade importante e, por último, o Gestor, que 

considerava a atividade positiva para a capacitação profissional.  

Estes resultados foram apresentados pela supervisora de clínica médica das SIEPS e 

docente da FMP, Prof. Cristina Ezequiel, no Curso de Especialização  FAIMER Brasil 

(Foundation for Advancement of International Medical Education  and Research) 2008, com a 

realização de uma monografia que fora apresentada ao final do curso. (Ezequiel, 2008) Tal 

pesquisa fomentou questionamentos sobre o papel dos profissionais de saúde envolvidos nas 

equipes e, a partir daí, tais questionamentos ocasionaram discussões para aperfeiçoamento do 

funcionamento da atividade.  

Ao fazer levantamento dos dados documentais das sessões indicadas pelos ACS, 

chamou a atenção o número de pacientes idosos envolvidos da atividade, devido a 

proximidade do ACS com o paciente e família. Importante trazer à discussão a questão do 

envelhecimento populacional que está sendo destacado no Brasil, e no Município de 

Petrópolis. Este município possui, de acordo com dados do DATASUS (2012), 66.235 

pessoas idosas residentes neste local, sendo 2.762 idosos cadastrados nas cinco USF 

gerenciadas pela FMP/FASE, segundo informações do Consolidado de Famílias cadastradas 

nas cinco USF, pela SMS de Petrópolis, no ano de 2015. 

Abordar e tratar a população idosa acaba por se tornar uma condição de aproximação 

com a finitude da vida e inevitabilidade das perdas. Tal complexidade biomédica e social é 

difícil de abordar pelo escasso conhecimento dos assuntos de Geriatria Clínica e Gerontologia 

pelos profissionais de saúde (Motta e Aguiar 2007). Associado ao envelhecimento 

populacional no Brasil, faz-se necessário a qualificação profissional na abordagem desta 
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população, inclusive na identificação de riscos demandando articulação de saberes mediante 

oferta de oportunidades de EPS e EC às equipes da ESF (Motta, Aguiar e Caldas 2011).  

Dos 98 casos/sessões, 18 pacientes envolvidos eram idosos, os quais foram indicados 

pelos ACS. Estes profissionais têm maior contato com os usuários, e mais proximidade em 

relação aos aspectos socioeconômicos vivenciados pela população idosa (Motta, Aguiar e 

Caldas 2011). Podem fortalecer  o vínculo da equipe de SF à comunidade, no esforço de 

criação de uma rede de saúde para a pessoa idosa. Na experiência estudada, quatro médicos 

geriatras promoviam trocas de informações e potencializavam a problematização de casos 

abordados na área. 

Em relação às reuniões de planejamento e monitoramento nas SIEPS, alguns pontos 

merecem destaque. Dentro do funcionamento das reuniões de gerenciamento das equipes, a 

formatação prévia do material oferecido aos profissionais, a formação do Núcleo Organizador 

e a obrigatoriedade da presença merecem destaque. A formatação do material passou a ser 

exigida, a partir da conscientização sobre a necessidade de institucionalização das SIEPS 

entre os profissionais de saúde, diminuindo a  informalidade. A formatação prévia ocorreu em 

resposta às frequentes inovações no uso de métodos de caracterização da situação/caso que 

foram surgindo a cada SIEPS, devido a uma “competição saudável” entre os médicos das 

unidades, que se esmeravam em agregar novidades à documentação distribuída previamente 

às cinco unidades.  

Segundo Noronha (2011), trabalhos em grupo em busca de conhecimento, 

frequentemente geram alguma competição, podendo estabelecer uma  fragmentação pelas 

diferentes categorias profissionais. Quando se trata de SIEPS, havia certa competição desde o 

início, inicialmente, gerando maior visibilidade do profissional médico. Com o 

desenvolvimento das SIEPS, tal competição se ameniza, pela maior abertura para o espaço da 

enfermagem, tornando o contingente mais fortalecido para o exercício de suas atribuições. 
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As enfermeiras e auxiliares de enfermagem não eram muito assíduas até um 

determinado momento das SIEPS, utilizando benefício adquirido de folga pelos dias de 

campanha de vacinação trabalhados. É possível que este número de faltas esteja associado ao 

que foi problematizado no parágrafo anterior. Isso ameaçava a lógica que as SIEPS 

preconizavam, na época, que valorizaria  enriquecer o conhecimento entre os profissionais e 

estudantes e o compartilhamento das informações (formação interprofissional) (Peduzzi 

2013). 

O esquema de rodízio das atividades por mês nas unidades diminuía a sobrecarga de 

responsabilidades entre os profissionais de saúde, permitindo o planejamento das sessões, 

além de promover mais tempo para uma abordagem mais minuciosa de material, conforme é 

possível visualização nos anexos de sessões.  

Duas outras questões foram pontuadas na pesquisa antes para discussão e colocadas 

em prática nas SIEPS: uso de TCLE assinado pelos pacientes participantes da atividade e a 

criação de Núcleo Organizador.  

A primeira medida adotada visava uso do material para atividades acadêmico-

científicas e preservação do paciente que fosse convidado a participar da atividade ( apesar de 

não impedir eventuais  constrangimentos que poderiam surgir no encontro presencial). 

Segundo Oliveira (2010), o uso do TCLE visa uma questão fundamental para o paciente, a 

manutenção de sua autonomia (um dos quatro princípios básicos da ética do TCLE – 

beneficência, não-maleficência, autonomia e justiça), mas mesmo assim  o documento tem 

validade considerada relativa, pois caso o paciente não sinta conforto com a situação à que é  

submetido, é questionável que interrompa sua participação em uma sessão que se dedica a 

analisar seus problemas e indicar possíveis soluções. . 

Há relatos de ACS de que algumas vezes a sessão trazia desconforto aos pacientes 

envolvidos, até porque, os pacientes poderiam ser reexaminados caso houvesse alguma 
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dúvida  ao longo da discussão, sendo questionada possibilidade de gerar  algum tipo de 

iatrogenia (ação que pode promover prejuízo ao paciente, em decorrência a ação de 

profissionais de saúde no ato assistencial, segundo conceito por Padilha, 2001). Porém não 

houve nenhuma suspensão da participação de pacientes, o que é fator para reflexão, 

independente da assinatura do TCLE. 

O segundo ponto, com a criação do Núcleo Organizador, as profissões que 

compunham as equipes (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, residentes em 

Medicina de Família e Comunidade, nutricionistas e ACS) passaram a ser ouvidas mediante 

estabelecimento de um canal de comunicação para discussão de demandas que eram incluído 

as no  planejamento e monitoramento da atividade, como por exemplo a contribuição da 

enfermagem nas SIEPS, que anteriormente era apenas restrita a montagem de familiograma e 

pontuação de fatores de risco, passando posteriormente a assumir papel importante na 

agregação de saberes para coordenação de plano de cuidado aos pacientes. 

Uma das exigências do Núcleo Organizador foi a utilização do logotipo, criado nas 

Reuniões de Gerenciamento das Equipes e  em conjunto com todos os profissionais e, que 

posteriormente, fora  esquecido. Com a maior institucionalização desta atividade na 

Instituição de Ensino, a obrigatoriedade do  logotipo exposto nos documentos foi entendida 

como marca do  trabalho cooperativo. 

Assim, cabe dizer, para a conclusão desta sessão, que a EPS não é apenas uma forma 

de se capacitar os profissionais de saúde, mas também de promover a gestão setorial (Brasil, 

2012), sendo as Reuniões de Planejamento e Monitoramento das SIEPS um exemplo da 

construção dessa gestão no Município, organizando e identificando necessidades para melhor  

promover ensino-aprendizagem.  
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9) Considerações finais 

A EPS, a partir da lógica de problematização do processo de trabalho, com o intuito de 

desenvolver conhecimento e promover inovações no processo de trabalho avança na 

construção de aprendizagem significativa (Moreira, 1999) podendo incluir a formação dos 

estudantes de graduação, como foi o caso na interface entre a SMS de Petrópolis e a 

FMP/FASE.  

Atualmente o Ministérios da Saúde e Educação propõem os Contratos Organizativos 

de Ação Pública Ensino-Serviços (COAPES) (Portaria Interministerial nº 1.124), objetivando 

regular e fortalecer a parceria entre ensino e serviços, atendendo às necessidades com 

qualidade. (Brasil, 2015) Pode-se considerar que as SIEPS constituíram uma expansão de 

integração que fortalece a capacidade de pactuação implicada no COAPES no Município de 

Petrópolis.  

 Esse estudo analisou os registros das SIEPS ao longo de seus três anos de atividades. 

Essa atividade planejada e sistemática trouxe espaço para debates e trocas de saberes 

populares e científicos, descentralizando em parte o poder médico e avançando na construção 

da integralidade do cuidado no território em que ocorria.  

Esta atividade, nos moldes apresentados, possuía algumas particularidades que  são 

infrequentes em outras experiências publicadas nos periódicos científicos. Primeiramente, a 

participação de pacientes/famílias nas atividades e a distribuição de funções, compartilhando 

responsabilidades entre os profissionais de saúde. 

Os ACS, atores muitas das vezes pouco valorizados (por sua origem de classe ou 

escolaridade), ampliaram seu espaço e demonstraram motivação dentro das SIEPS. A 

educação em saúde através da problematização e a visão das equipes em relação a estes atores 

indicam sua capacidade de atuarem como facilitadores de ações em saúde e elementos-chave 
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no vínculo com a comunidade, além de propositores de conduta para o sucesso das condutas 

da equipe com o paciente/família. 

Em 23 sessões estudadas, os ACS indicaram os pacientes e suas problemáticas para as 

sessões. Se por um lado essas indicações podem ter ampliado a visão da equipe para 

componentes psicossociais, ao mesmo tempo, a forma de seleção dos pacientes pelos ACS 

torna-se questionável, podendo ter sido indicação por questão de vínculo de amizade ou de 

parentesco, não havendo estabelecimento de critérios para que os profissionais pudessem se 

basear no estabelecimento de prioridades. Essa falta de formatação poderia ter ocasionado 

uma demanda de pacientes/famílias necessitadas, não questionada pelos profissionais de 

saúde. Pela interrupção da atividade em 2009, não há como investigar tal quesito, ainda por 

conta de um intervalo de cinco anos desde sua interrupção.  

Além do mais, não somente a EPS era  considerada o ponto norteador dentro da 

qualificação profissional, mas a EC tinha seu espaço sob a forma de treinamentos daí 

decorrentes. Ambos formatos são importantes para qualificar equipes de saúde da família. Na 

dinâmica das  SIEPS, os treinamentos surgiam por solicitação dos profissionais de saúde, de 

acordo com as demandas identificadas nas  discussões de problematização. Nesse processo foi 

possível avançar na construção dos vínculos e no verdadeiro sentido de trabalho de equipe. 

A escuta, trazida pela Política Nacional de Humanização,  era realizada de forma 

incipiente pelos profissionais, no momento  da participação dos pacientes,  agravado pelo 

período de tempo curto e muitas necessidades de resolução – retirada de dúvidas e exame 

físico a ser realizado.  Por outro lado as visitas de seguimento permitiam aos ACS monitorar 

as consequências das condutas adotadas e eventuais ajustes. 

Embora fosse desejável maior investimento nos aspectos biopsicossociais, a atividade 

era inovadora no âmbito do Município de Petrópolis, pelo fato da sua formatação ter sido 

diferente  e contar com apoio regular da  instituição de ensino, iniciando uma integração entre 
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as equipes de saúde da família  nas suas diversas realidades territoriais. Pode-se especular que 

a continuidade das sessões facilitaria a integração das ações e criação de planos de cuidado 

conjuntos, com a valorização dos diversos profissionais que não fossem médicos. 

As reuniões de planejamento e monitoramento foram uma inovação dentro do 

funcionamento das SIEPS, considerando o fato de serem encontros entre profissionais para 

debate de fragilidades e demandas interprofissionais. Nestes encontros, a possibilidade de 

ajustes de questões e acertos de considerações errôneas e, acima de tudo, ausculta a demandas 

pela  instituição de ensino. 

Conflitos de interesses entre coordenadores da instituição de ensino impediram a 

continuidade das SIEPS, que vinham tentando promover  ajustes (descentralização do olhar 

biomédico e uma melhor abordagem biopsicossocial, com maior integração das equipes) nas 

últimas sessões realizadas em 2009. Caberia definir um protocolo para que houvesse critérios 

de  seleção de pacientes para a atividade, indicados não somente por ACS, mas também por 

todos os profissionais de saúde.  

É importante destacar que, mesmo com a adoção do TCLE, os profissionais  devem 

evitar expor o paciente, para não provocar iatrogenia devido a solicitações demasiadas de 

exames para fins científicos, mas também a própria iatrogenia devido ao poder da palavra, 

mal colocada, considerando a presença de múltiplos profissionais discutindo sobre a demanda 

do paciente, em suas diversas formas de interpretação sobre os assuntos.   

Por fim, cabe destacar a importância de registros fidedignos de atividades de EPS, em 

especial no âmbito da Atenção primária, para que a experiência acumulada desde 2004, com o 

lançamento da Política Nacional de Educação permanente, oriente seu aperfeiçoamento. 
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11 - ANEXOS 

ANEXO 1 – Ficha de presença das Reuniões de Gerenciamento das Equipes 

 

REUNIÃO 

DATA: ___/___/___ 

PSF: ____________________ 

PRESENÇA 

Supervisora:  Profª Cristina Ezequiel 

Médicos: 

Alex Valle Ladewig 

Carlos Gazanego 

Geraldo Julio Pitzer 

Maria Angela Gazanego 

Roberta Peres Vicheti 

Enfermeiras: 

Carla Avelar 

Christianne Lara 

Patrícia Alvim 

Patrícia Ramos Pereira 

Sylvia Bittencourt 

 

Auxiliar de Enfermagem: 

 

 

 

Residentes: 

 

 

 

Alunos: 

 

 

 

Ata da Reunião: 
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ANEXO 2 – Logotipo criado das SIEPS 
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ANEXO 3 – Ficha de Presença Reuniões Núcleo Organizador 

 

 

 

Núcleo Organizador em Sessões das Atividades Interativas em Educação Permanente em 

Saúde nas Unidades de saúde da Família da FMP/FASE. 

Presença: 

Maria Cristina Diniz Gonçalves Ezequiel 

Carlos Adriano Gazanego Pontes 

Maria Angela Gazanego Pontes 

Lucille Annie Carstens  

Sylvia Bittencourt 

Rosane Christ 

Sueli Meira Vieira 

 

Reunião: 

Início: __:__h      Término: __/__h        Coordenador:_________________________________ 

Data: __/__/_____      Local: ________________________________ 
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ANEXO 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participação dos 

pacientes nas SIEPS 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Eu, _____________________________________________________________________, conforme 

assinatura abaixo, concordo em participar, de livre e espontânea vontade, da atividade de ensino em 

saúde: “Sessão Interativa em EPS”. Tenho conhecimento dos objetivos e da metodologia a ser 

empregada e de todos os procedimentos. Fui informado (a), de que serei submetido (a) a uma 

avaliação por médicos, enfermeiros, estudantes, residentes, componentes de equipes de USF e outro 

profissional que seja necessário para estudarem e discutirem juntos sobre a minha saúde de maneira 

ampliada (físico, mental e social). Quando julgar necessário e sem qualquer prejuízo para minha 

parte, poderei cancelar o presente termo de consentimento. Não serei identificado (a) quando o 

material de meu registro for utilizado, seja para propósitos de publicação científica ou educacional. 

Fui informado (a) também de que as dúvidas sobre as atividades e sobre a minha participação, agora 

ou qualquer momento podem ser esclarecidas com a responsável principal, Profª Maria Cristina 

Ezequiel que pode ser contatada no telefone (24) 92531929. Perguntas com relação a meus direitos 

como participante da atividade clínica, também poderão ser esclarecidas com o médico responsável 

pelo meu acompanhamento na USF à qual pertenço. 

  

Data: 

___________________________________________________________ 

Assinatura do paciente ou responsável 

Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza e o objetivo desta atividade, os possíveis riscos e 

benefícios da participação no mesmo, junto ao participante e/ou seu representante autorizado. 

Acredito que o (a) participante e/ou seu (sua) representante recebeu todas as informações 

necessárias, que foram fornecidas em uma linguagem adequada e compreensível e que ele/ela 

compreendeu essa explicação. 

 

Assinatura do médico responsável 

______________________________________ 

Data: 

Equipe executora: 

______________________________________ 

Data: 
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ANEXO 5 – Exemplo de material exposto aos profissionais, contendo informações 

levantadas para discussão  

 

       

      Unidade de Saúde da Família Boa Vista 

Data: 01/04/2008 

Supervisão: Prof. Maria Cristina Gonçalves Ezequiel (Docente FMP/FASE); 

Orientação: Carlos Gazanego (Preceptor do Internato em Medicina de Família); 

                    Patrícia Ramos (Preceptora do Curso de Enfermagem); 

Residente (R2): Fernanda Pinto Sanchez; 

Residente España (R2): Marta Alonso (Hospital Universitario Miguel Servet); 

Internas 6º Ano de Medicina: Ana Cláudia Seidinger e Sissernanda Coelho; 

Auxiliar de Enfermagem: Daniela Machado; 

Agente Comunitária de Saúde: Flávia Aparecida Cunha. 

        

SESSÃO CLÍNICA 

 

Visão do ACS: “Conheço a família há 20 anos, mas passei a conviver com S. Nilo e D. Cícera depois que entrei 

para o PSF como agente de saúde da micro-área 4. A partir de então, passei a conhecer um pouco as relações um 

tanto conflituosas entre as pessoas e os problemas do álcool na família. São pessoas muito boas, simpáticas e 

receptivas, que moram com 2 filhos (Gilberto e Júlio), a nora (Valquíria) e o neto (Erick). Faço visita domiciliar 

uma vez ao mês, estimulando o uso correto das medicações e verificando se algo falta para o casal e seus filhos. 

Gostaria que a sessão clínica mudasse o comportamento familiar, diminuindo conflitos freqüentes e orientasse a 

alimentação dos idosos, bem como a medicação utilizada.”  Classificação da Família – total de 19 pontos (médio 

risco cor amarela). 

 Anamnes

ID.: N.A.V., 76 anos, sexo masculino, branco, brasileiro, natural de Cataguases - MG, residente no Bairro Boa 

Vista há 40 anos, religião católica (praticante), aposentado (jardineiro, faxineiro, vigia e última ocupação como 

metalúrgico), pensionista do INSS, prontuário 4.047.01, anamnese e exame físico realizados nos dias 26 e 27 de 

março de 2008.

QP.: “Tristeza”. 

História Atual: Paciente relata tristeza pela condição familiar atual, onde um filho possui história de etilismo 

crônico há 25 anos (aguardente) prejudicando sua capacidade laboral e um neto dependente químico (cocaína, 

LSD e álcool). Ambos em tratamento regular nesta unidade de Saúde, evoluindo com recaídas freqüentes. Relata 

que seu outro neto, Igor, utiliza o domicílio como “boca de fumo”, expondo sua família aos riscos do 

narcotráfico.    
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História do Paciente: 

Paciente HAS há 5 anos, em uso regular de verapamil 80 mg 1 vez ao dia (fez anteriormente uso irregular de 

captopril), DPOC há 4 anos, em uso regular de prednisona 10 mg 1 vez ao dia (interrupção por 10 dias e 

continuação subseqüente), Alenia ® 12 mg/400mg 2 vezes ao dia e nebulização com 5 ml de SF 0,9% 1 vez ao 

dia. Em uso irregular de bromazepam 3mg à noite. Refere intervenção cirúrgica há 12 anos devido a pólipo em 

conduto auditivo esquerdo (sic). Alega história de cirurgia corretiva para troca de cristalino, em OD, há 5 anos. 

Alega dependência alcoólica por mais de 35 anos, fazendo uso de aguardente de cana (1,5 garrafa por final de 

semana). Tabagista inveterado, 70 maços/ano, tendo cessado o hábito de fumar há 13 anos. História de gonorréia 

e cancro tratados (sic), aos 16 anos. Paciente afirma história de internações hospitalares (7 eventos) por motivo 

de descompensação do quadro enfisematoso (Casa da Providência). Em outra internação, refere como causa 

pielonefrite (Hospital São Lucas) há 4 anos. Nega disfunção erétil, porém não mantém relação sexual há mais de 

8 anos, por motivo de desavenças e atritos com sua parceira. Tal quadro se deve ao fato de traição em diversas 

ocasiões por parte do paciente, sabidamente reconhecido por sua esposa e nunca perdoado. Afirmou diversas 

vezes que seu quadro atual de saúde encontra-se debilitado por sua carência sexual e afetiva.  

História Familiar: 

Familiograma 

 

História Social: Casa de alvenaria, 8 cômodos, água para consumo de poço e da Companhia Águas do 

Imperador. Filtrada, porém não fervida. Não coabita com animais. Não foram encontrados tapetes ou mobiliário 

que possam favorecer quedas em domicílio. Acesso ao domicílio por escada sem corrimão. Fácil deslocamento 

para transporte por passar ônibus próximo ao domicílio. Escolaridade: analfabeto.  Renda familiar total de R$ 

830,00. 

Macrodeterminantes 

Fatores de Risco Domiciliar: 
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- acesso `a  residência por escada sem corrimão; 

- rua com aclive e declive. 

 

Fatores de Risco Familiar: 

- dificuldade de relacionamento conjugal; 

- relacionamento conflituoso entre filhos e noras com o pai; 

- paciente (Cícera) sobrecarregada nas divisões referentes `as tarefas do lar; 

- dificuldade financeira devido `a agregação familiar; 

- refúgio do convívio conjugal. 

 

Fatores de Risco Primários: 

- Nilo: analfabeto, aposentado, alimentação desregrada, sedentário, ex-etilista há 12 anos, ex-tabagista há 

9 anos; 

- Cicera: ensino fundamental incompleto, ingesta alimentar inadequada e desregrada, sobrecarga de 

afazeres domésticos; 

 

Fatores de Risco Secundários: 

- Nilo: hipoacusia, diminuição da acuidade visual, HAS grau 2, DPOC, depressão; 

- Cícera: HAS grau 1, baixo peso, com grave risco para desnutrição, stress físico e emocional. 

 

 

Exame Físico: 

Sinais Vitais:  

PA = 130x70 mmHg (MSD, sentado); 140x70 mmHg (MSE, sentado); 130x60 (MSD, em pé); 130x60 mmHg 

(MSE, em pé); 140x70 MSD, deitado); 140x70 (MSE, deitado). FC = 72 bpm; FR = 20 irpm; Tax = 36,7 oC 

Antropometria: Peso: 49,4 kg; Altura: 156 cm; IMC: 20,32 Kg/m2 

Circunferência Abdominal = 77 cm. 

Classificação de acordo com o IMC para a idade e sexo de idoso:  

Ver anexo Mini Avaliação Nutricional (MAN) 

     

IMC Diagnóstico Nutricional 

≤      percentil 22 Baixo Peso 

>      percentil 22 e < percentil 27 Adequado ou Eutrófico 

≥      percentil 27 Sobrepeso 

Fonte: LIPSCHITZ, D. A. Screening for Nutritional Status in the Elderly. Primary care, 21 (1): 55-67, 1994 

Classificação segundo o IMC: Baixo Peso 

 

Ectoscopia: 

Fácies atípica. Paciente lúcido, orientado no tempo, no espaço e em relação a si mesmo. Normocorado, 

hidratado, eupneico, acianótico. Hálito não característico. Anodontia, em uso de prótese superior e inferior mal 

adaptada. Ausência de adenomegalias palpáveis e de turgência jugular patológica. Tireóide invisível e 
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impalpável.  

 

Neurológico: Sem alterações dignas de nota.  Mini Exame do Estado Mental (MEEM) = 23/30 pontos – sem 

perda cognitiva. 

ACV.: Ictus cordis visível e palpável no 6º EICE, LAA, 1 polpa digital. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, 

com bulhas normofonéticas, sem sopros e extra-sístoles. 

AR.:Tórax atípico, ausência de nodulações, discreto aumento antero-posterior. Expansibilidade preservada, 

frêmito tóraco-vocal sem alterações em ambos os hemitórax. Som claro atimpânico à percussão. Murmúrio 

vesicular universalmente audível, ausência de ruídos adventícios. Pick flow: 200 l/min  200 l/min  200 l/min  

(referência sexo masculino/ idade 76 anos/1,56 m =      l/min) 

Abdome.: Atípico, levemente doloroso à palpação profunda em região epigástrica. Ausência de visceromegalias 

palpáveis. Traube livre. Ruídos hidroaéreos com intensidade e freqüência normais. 

Osteolocomotor: Cabeça anteroposicionada, cifose dorsal, escoliose toraco-lombar para direita, ombros antero-

posicionados. Pequenas articulações sem alterações. Escala de Atividades Básicas da Vida Diária (AVD-Katz) – 

independência funcional; Escala de Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD-Lawton) – independente nas 

funções 27/27 pontos.  

Membros inferiores: Simétricos, discretas varizes superficiais bilateralmente, rarefação de pêlos em terço 

inferior bilateralmente. Sem empastamento de panturrilhas. Pulsos poplíteos e pediosos palpáveis, pulso femoral 

palpável bilateralmente, boa amplitude, isóbaros e isócronos. Onicomicose em 1º pododáctilo. Avaliação do 

Equilíbrio e Marcha (Tinneti) 28/28 pontos – sem risco de quedas 

 Otoscopia: Conduto auditivo sem cerume, membranas timpânicas visualizadas bilateralmente. Relata 

hipoacusia em orelha esquerda (ver teste do sussurro) 

 Fundoscopia: realizado, sem alterações. 

 

Medicações Atualmente em Uso: 

 

Alenia (formoterol 12mg/ Budesonida 400 mg) 2x dia                                                   R$ 64,00 

Prednisona 10 mg 1x dia por 10 dias. Parar por 10 dias e recomeçar novo ciclo.              R$ 5,75  

Bromazepam 3mg 1x noite “SOS”                                                                                      R$ 6,83  

Verapamil 80 mg 1x dia                                                                                    R$ 9,25 

                     Total       R$ 85,83 

Referência: www.vitanet.com.br acessado em 31/03/08 

 

Exames Realizados: 

Em 12/03/2008: 

 

Hemácias   5,15 milhões (3,90 a 5,36 mi) 

Hemoglobina   15,3 g/dl (11,5 a 15,1 g/dl) 

Hematócrito   45 % (32,6 a 44,3 %) 

VGM   87,4 u3 (81,5 a 100 u3) 

HCM   30 pg (26 a 32 pg) 

CHCM   34 g/dl (32 a 35,5 g/dl) 

http://www.vitanet.com.br/
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RDW   14,6 % (11,5 a 14,5 %) 

Leucócitos   8970/ml (4000 a 11000/ml) 

Plaquetas   269.000/mm3 (130.00 a 450.000/ mm3) 

Glicose   103,8 mg/dl (até 110mg/dl) 

Potássio   4,40 mEq/l (3,50 a 5,50 mEq/l) 

Sódio   142 mEq/l (138 a 142 mEq/l) 

Creatinina   0,90 mg/dl (0,8 a 1,4 mg/dl) 

Ácido Úrico   3,9 mg/dl (3,6 a 8,2 mg/dl) 

Triglicerídeos   72 mg/dl (ideal até 150 mg/dl) 

Colesterol Total  177 mg/dl (ideal até 200 mg/dl) 

HDL   42 mg/dl (maior que 35 mg/dl) 

LDL   120,6 mg/dl (menor que 110 mg/dl) 

Bilirrubina Total   0,93 mg/dl 

Bilirrubina Direta   0,27 mg/dl 

Bilirrubina Indireta   0,66 mg/dl 

Alanina 

Aminotransferase  

 10,5 U/L (até 41 U/L) 

Aspartato 

Aminotransferase  

 15,8 U/L (até 35 U/L) 

Fosfatase Alcalina   81,8 U/L (até 119 U/L homens acima de 60 

anos) 

GAMA GT   19,8 U/L (11 a 50 U/L) 

Proteína Total   6,8 g/dl (6,1 a 7,9 g/dl) 

Albumina   4,4 g/dl 

PSA esp   2,30 ng/ml (até 4,00 ng/ml) 

EAS   límpido, pH:8,0, proteínas ausentes, 

glicose ausente, piócitos 0 p/c, leucócitos 3 

p/c 

Cultura   ausência de crescimento bacteriano.  
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Hipóteses Diagnósticas Iniciais: 

- HAS grau 2 (AHA) 

- Diminuição acuidade visual  

- Presbiacusia 

- Depressão 

- Transtorno de Ansiedade 

- DPOC 

- Onicomicose 

- Hiperplasia Prostática Benigna 

 

 Sugestão de Exames Complementares: 

- TSH, vitamina B12 

- Eletrocardiograma 

- Ecocardiograma 

- Rx de Tórax PA e Perfil 

 

Relato da Residente (R2) Medicina Familiar y Comunitária (Dra. Marta Alonso) 

 

En España, el abordaje de esta familia seria muy diferente, sobre todo porque la cantidad de problemas 

familiares que acontecen en esta familia, no estamos los medicos de familia acostumbrados a tratar de manera 

unitaria. 

 

Ademas, como ya se hablo en la sesion clinica anterior, un medico de familia lleva este nombre pero en realidad 

no tiene por que atender a todos los miembros de una misma familia. Esto es, puede ser que una familia este 

compuesta por cinco personas y cada una corresponda a un medico diferente. 

 

Seguramente, en España, estos problemas no habrian llegado hasta el campo de la medicina, pues a no ser que 

algun miembro de la familia vaya hasta el centro de salud a relatar su situacion, es dificil que el medico se 

entere, puesto que no existen visitas domiciliarias a no ser que el paciente lo solicite. 

El poco tiempo de consulta (6 minutos por paciente) tambien supone un inconveniente, por lo que estos casos de 

problemas familiares (entendiendo esta como un grupo) acostumbran a ser dirigidos por un psiquiatra o por un 

asistente social que trabaja en colaboracion con los medicos del centro de salud, segun sean los problemas 

psicologicos o sociales. 

En cuanto a la no toma de la medicacion, seria dificil pues en ultimo termino, esto depende del propio paciente. 

Existen unas cajas para la correcta administracion de la medicacion que pueden ser preparadas por la enfermera 

del centro o por la propia familia, y que distribuyen la medicacion para cada dia de la semana. En relacion a los 

problemas de la depresion, el tratamiento seria exclusicamente farmacologico, pues tampoco disponemos de 

terapias grupales de manera extendida. 

Para terminar, expresar que me parece mucho mas interesante la forma de ejercer aqui la medicina, pues es 

mucho mas cercana a las familias que a fin de cuentas es el apellido de nue 
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ANEXO 6 – Exemplo de evolução de sessão  

 

 

 

PSF – Machado Fagundes. 

Supervisão de Clínica Médica: Drª Maria Cristina Ezequiel 

Preceptora: Drª Maria Angela Gazanego 

Enfermeira: Christiane Lara 

Residente de Medicina de Família e Comunidade FMP/FASE: Drª Fernanda Pinto Sanchez 

Interna de Medicina: Letícia Braitti (6° ano) 

Aluno de medicina: Leonardo Flávio Nunes dos Santos (1º ano) 

Agente Comunitária de Saúde: Não há no momento (MA 7) 

Data: 18/12/2007 

 

Sessão Clínica 

Anamnese e exame físico realizados em 07/12/2007 

ANAMNESE 

1) ID: T. P. M., 48 anos, sexo feminino, cor branca, brasileira, natural de Petrópolis – RJ, costureira há 
35 anos, casada, católica, residente do bairro Itamarati. Prontuário:  7.012.02. 

2) QP: “Dor no peito”. 

3) HDA:  

Paciente refere, há dois meses, dor precordial em queimação, “que parece que quebrará as 

costas” (SIC), durante todo o período de vigília, sem fator desencadeante, piorando com estresse 

emocional, irradiando para os braços, até os cotovelos, com parestesia dos quirodáctilos. A 

exacerbação dura cerca de duas horas, com melhora espontânea e gradativa. Refere, também, 

dispnéia, que piora a dor. Relata escurecimento severo da visão, de forma fugaz. Além disso, informa 

cefaléia occipital quando há pico hipertensivo. Nega palpitações, náuseas e vômitos. 

4) HPP: 

Refere DCI (varicela, parotidite epidêmica, sarampo e coqueluche), sem complicações. Relata 

hepatite aos dois anos de idade, sem complicações. Refere labirintite, há oito anos, fazendo uso, por 

conta própria,  de Cinarizina 25 mg “SOS”. Nega HAS, DM, Tuberculose, IAM, Dislipidemia. Alega duas 

internações anteriores: (1) curetagem pós-aborto espontâneo e (2)  parto transvaginal, ambas sem 

complicações. Nega hemotransfusões, traumas e cirurgias. Vacinação em dia (SIC). 
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Em uso de: Sustrate® 10 mg 3x ao dia, AAS 100 mg 3x ao dia, Isordil® 10 mg “SOS” (para dor) 

e Microvlar®.Informa uso de paracetamol e buscopan em caso de dores, regularmente. Alergia 

aamoxicilina e intolerância gástrica à anti-inflamatórios. 

5) H. Fam.: (10/12/2007) 

Familiograma – Realizado pelo aluno de medicina do 1º ano 

Relatório complementar-Familiograma de Teresinha Viana e Fernando Viana  

 

- Informações complementares a família de Teresinha 

 TERESINHA VIANA: 48 anos. Faz curva de PA para fechar o diagnóstico de Hipertensão 

Arterial. Sente dores no peito e nas costas. Já teve IAM. Eletrocardiograma se encontra alterado. 

Relata que sua voz muda sob exercício: “É como se alguma coisa apertasse minha garganta”. Faz uso 

de Sustrate e AAS. É tabagista. GII PI AI (espontâneo). A 1º vez que esteve grávida, aos 22 anos, 

abortou aos 3 meses e alguns dias. Começando com hemorragia e depois a perda do feto. Porém, a 

paciente não havia feito o pré-natal. Na 2º gravidez, teve sua filha normalmente, sem complicações. 

Faz uso do contraceptivo oral, Microvlar®. Fez o preventivo no dia da entrevista.  

PAI: João Medeiros, faleceu aos 73 anos decorrente de edema pulmonar. Não há nenhuma 

outra informação relevante. 

MÃE: Cecília Medeiros, faleceu aos 55 anos após o 3º AVC. O 1º AVC teve como seqüela 

dificuldade de locomoção, como subir escadas. O 2º AVC não deixou seqüelas. O 3º AVC causou 

exoftalmia e vermelhidão nos olhos. Levando a uma internação por 43 dias que teve por desfecho o 

óbito. Era hipertensa. Teve 12 filhos, todos nasceram em casa.  

IRMÃOS: No total, são 12 irmãos contando com a entrevistada. 

Almerinda: Está com 74 anos. Teve um AVC há 5 anos. Se encontra acamada pois tem 

paralisia dos membros inferiores. É hipertensa. Seu filho faleceu aos 49 anos após o 3º IAM. 

Dorvalina: Está com 73 anos. Tem princípio de osteoporose. Fraturou o braço, levando quase 

um ano para melhorar. Tem problemas no estômago não especificados.  

Jorge: Está com 69 anos. Tem bronquite. É cardiopata e tem episódios de angina. 

Rosalina: Está com 68 anos. Tem osteoporose. Fez duas cirurgias para colocação de próteses 

na pelve e no fêmur.  

João: Faleceu aos 66 anos decorrente de um câncer no pênis. 

Pedro: Está com 64 anos. É hipertenso e já teve dois IAM nos últimos 10 anos.  

Neusa: Está com 57 anos e não há nenhum problema de saúde relevante. 

Orlando: Está com 56 anos e não há nenhum problema de saúde relevante. 

Doralice: Está com 54 anos. Teve IAM há 3 anos. É hipertensa. Fez cirurgia de 

revascularização miocárdica.  

Marino: Está com 51 anos. Não há nenhum problema de saúde relevante. Bebe socialmente. 
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Maria: Faleceu aos 3 anos por motivo incerto. A mãe, D. Cecílica, diz que foi no dia que ela 

tomou um injeção e que a tarde, viu uma aranha perto da cama dela, porém a filha já estava morta.  

 

- Informações complementares a família de Fernando Viana 

 FERNANDO VIANA: 56 anos. Tabagista. Já foi etilista. Hipertenso controlado. Já teve períodos 

depressivos. Tem úlcera péptica. Já retirou 4 pólipos intestinais de 4 cm cada. Recentemente fez 

exame de Raio-X e foi detectado uma mancha de tuberculose.  

 PAI: Carlos Viana: Faleceu aos 68 anos decorrente de Cirrose Hepática causada por motivo 

desconhecido pois nega ter contraído algum tipo de hepatite ou ter sido etilista. Fez uma cirurgia de 

hérnia inguinal, onde foi descoberto o problema no fígado. Se negou posteriormente a se submeter a 

qualquer tratamento. Era tabagista. Hipertenso. E tinha problemas na coluna não especificados.   

MÃE: Mercedes, está com 81 anos. Hipertensa. Já teve AVC. E problemas como osteoporose 

e artrose. Foi relatado que a mãe parou de andar de repente: “Saiu andando para se internar no HAC 

e nunca mais andou.” Havia uma ferida no dorso do pé que não cicatrizava há 40 anos. Quando a 

ferida cicatrizou, a paciente parou de andar. Não conformada com sua situação ela entrou em 

depressão. 

IRMÃOS: Fernando possui 7 irmãos. 

Carlos Alberto: Está com 54 anos. Está com “cisto no cérebro”. É hipertenso. Diabético tipo II. 

É tabagista e etilista social.  

Paulo Cezar: Está com 53 anos. “É nervosa”. Tabagista e etilista descontrolado.  

Solimar: Está com 50 anos. Tem “bile no estômago”, gastrite e problemas intestinais. “A 

comida que ela ingere desce direto e ela tem que logo ir ao banheiro.” 

Jorge Augusto: Está com 49 anos e não há nenhum problema de saúde relevante.  

José Luiz: Está com 47 anos e não há nenhum problema de saúde relevante.  

Rosângela: Está com 46 anos. Tem problemas nas cordas vocais com episódios de afonia. 

Tabagista e etilista social.  

Valdeci: Está com 43 anos. Etilista social.  

 

Fernando e Teresinha tem uma filha juntos: 

Cristiane: Está com 23 anos. Fez amidalectomia por ter dores de garganta de repetição.  

 

Fernando já foi casado anteriormente a D. Teresinha; 

Ângela, faleceu aos 23 anos após cometer suicídio com altas doses de Diazepan. 

Patrícia: Filha do Fernando com Ângela. Tem 36 anos, sem problemas de saúdes relevantes.  

6) H. Fis.:  
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Nascida de parto domiciliar, transpélvico, a termo, sem complicações (SIC). Ritmo intestinal 

de uma evacuação ao dia, fezes moldadas e marrons. Diurese preservada, sem alterações. 

Relata padrão de sono ruim, com dificuldade para iniciar e conciliar o sono; dorme cerca de 

cinco horas por noite e acorda pelo menos duas vezes. Não lembra quando foi a pubarca. Refere  

telarca aos 15 anos, menarca aos 17 anos e sexarca aos 21 anos. 

G II P I A I. Sempre usou Microvlar como anticoncepcional. 

 

7) H. Social:  

Refere bom relacionamento com outras pessoas, porém não gosta de conversar e prefere 

ficar sozinha. Nega uso de E.P.I. no trabalho. Relata alimentação equilibrada, quatro vezes ao dia, 

embora não goste de frutas e faça uso de fritura aos finais de semana. 

Refere tabagismo de 32 maços por ano (fumava um maço por dia, reduzindo para cinco 

cigarros nos últimos dois meses). Nega etilismo ou uso de drogas ilícitas. Relata morar em uma casa 

de seis cômodos para três moradores, de alvenaria com reboco, esgoto encanado e água 

proveniente da companhia Águas do Imperador; com eletricidade. Nega banho de rio e coabitação 

com animais.  

 

EXAME FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

FC = 78 bpm; FR = 23 irpm; Peso = 57 kg; Altura = 1,57 m; 

T. AX. = 35,7 ºC; P. abdominal = 87 cm; IMC = 23 kg/m2 

 

Ectoscopia: Paciente lúcida e orientada no tempo e no espaço e em relação a si mesma, bom estado 

geral, normocorada, normoidratada, anictérica, cianose periférica em pés (2+/4+). Perfusão capilar 

normal em mãos, lentificada em pés.  

Cabeça e pescoço: linfonodos impalpáveis. Tireóide palpável, de tamanho normal, sem nodulações, 

fibroelástica, móvel à deglutição; ausência de frêmito e sopro.  

Ap. Cardiovascular: Ictus invisível, palpável somente em  Pachon, 2 polpas digitais, entre LHC e LAA, 

sem  frêmito palpável. RCR 3T (B4), BNF, SS em FM +/6+. Ausência de sopro em carótidas ou 

turgência jugular. 

PA (mm/kg) MSD MSE 

Em Pé 105 x 80 90 x 60 

Sentada 110 x 85 110 x 80 

Deitada 120 x 80 110 x 75 
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Ap. Respiratório: tórax atípico, FTV aumentado em base direita, elasticidade e expansibilidade 

preservadas. Som claro atimpânico, exceto em base direita (macicez). MVAU, com estertores 

crepitantes em base direita. 

Abdome: Atípico, flácido, doloroso à palpação profunda de fossa ilíaca esquerda, hipogástrio, 

mesogástrio e epigástrio, peristalse presente Ausência de VMG e massas palpáveis, macicez pré-

hepática, timpanismo periumbilical. Traube livre. 

MMII: Ausência de varizes, panturrilhas livres, pulso pedioso débil em pé direito, porém com pulso 

tibial direito palpável. 

Neurológico: Tônus, trofismo e reflexos profundos em MMSS preservados. Hiperestesia em face 

(dimídio direito) e corpo (dimídio esquerdo). Sinal de Romberg negativo; sensibilidade dolorosa 

aumentada em antebraço direito, braço esquerdo, membro inferior esquerdo, face esquerda. 

Marcha atípica. Coordenação motora preservada. 

Osteolocomotor: crepitação em ombro direito, amplitude dos movimentos preservada. Sem 

alterações em grandes e pequenas articulações. Leve escoliose em coluna lombar. Tinnel  (+) (?). 

Otoscopia: membrana timpânica visualizada bilateralmente, sem alterações. 

Fundoscopia: Não realizado, por falta de oftalmoscópio na unidade. 

Preventivo realizado em 10 de dezembro de 2007: 

1) Mamas: médio volume, parênquima homogêneo, nodulações impalpáveis. Descarga papilar 
negativa. Linfonodos axilares impalpáveis. 

2) Exame especular: parede vaginal rósea, leucorréia de coloração branca, colo normotrófico, 
orifício externo em fenda transversa. 

3) Toque vaginal: colo centrado, útero em AVF e tamanho normal. Anexos impalpáveis. 
 

Hipóteses diagnósticas: 

- Doença coronariana? 

- HAS? 

- Dça péptica – Refluxo gastroesofagiano? 

- Dor torácica à esclarecer (espasmo coronariano? LER/DORT?) 

- Osteoartrose? 

 

Condutas (até o momento): 

1) solicitado mamografia bilateral de alta resolução; 
2) Solicitado hemograma completo com coagulograma, sódio, potássio, cálcio, cloro, magnésio, 

fósforo, uréia, creatinina, ácido úrico, glicemia, lipidograma, T4 livre, TSH, bilirrubinas e 
albumina; 

3) Raio X tórax PA e perfil, ECO, ECG de 24 horas; 
4) Orientada quanto ao uso do cigarro. 

 

Conduta pós sessão clínica: 
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*** Realizado escala de Depressão pelo CID 10: 6 pontos 

1)Solicitar prova de função hepática, teste de esforço, Rx coluna cervical e torácica; 

2) prescrito: omeprazol 20 mg/dia, arcoxia120 mg/dia, fluoxetina 20 mg/dia, diazepan 5 mg/dia 

 

01/02/2008: Paciente veio ao posto para consulta de revisão. Fez interrupção de Arcoxia 120 mg por 

conta própia. Trouxe o resultado de exames solicitados após sessão. (10/01/2008) Rx coluna cervical 

– retificação do eixo cervical ao exame de perfil e presença de formação osteofíticas marginais 

anteriores aos corpos vertebrais; Rx coluna torácica – presença de escoliose dorsal e retificação da 

cifose fisiológica. Paciente procurou o serviço de ortopedia devido a queixa álgica, sendo solicitado 

fisioterapia motora devido a diagnóstico de hérnia discal cervical. 

 

07/02/2008: Filha veio ao posto mostrar resultado de exame – Espirometria realizado pelo Dr. Ruy 

Kux em 07/02/2008 – distúrbio ventilatório obstrutivo; paciente apresentando estado gripal, 

falseando o diagnóstico e causando muita tosse durante a manobra de expiração forçada necessária 

para realização do exame, sendo então agendada nova espirometria para 06/03/2008. Resultado do 

preventivo realizado em 10/12/2007 – sem alterações;negativo para neoplasia. 

 

28/02/2008: Marido trouxe resultado de exames. (22/02/2008) – Teste de esforço – teste de 

resposta normal ao esforço. (30/01/2008) – Mamografia – mamas simétricas, com revestimento 

cutâneo, complexos aréolo-papilares e tecido celular subcutâneo sem alteração; tecido adiposo 

preservado, parênquima glandular denso e heterogêneo, podendo ocultar nódulos; imagem nodular 

em QS de mama direita medindo 10 mm; Categoria 2. Solicitado USG mamas para complementação 

da mamografia. 

 

11/03/2008: Paciente mantém queixas, sem alteração de intensidade ou freqüência. Paciente em 

uso de: propranolol 80 mg/dia, fluoxetina 20 mg/dia, diazepan 5 mg/dia amitriptilina 25 mg/dia e 

AAS 100 mg/dia. Trouxe resultado de exames: (06/03/2008) – espirometria – Distúrbio ventilatório 

obstrutivo; pequena via aérea por causa do tabagismo. (22/02/2008) – ergometria – sem 

sintomatologia de doença coronariana, exame normal ao esforço. 

 

07/05/2008: Paciente em uso de: diazepan 5 mg ½ comp/dia, amitriptilina 25 mg ½ comp/dia, 

propranolol 40 mg/dia, AAS 100 mg/dia, Prexige 400 mg/dia, omeprazol 20 mg/dia, fluoxetina 20 

mg/dia. Trouxe resultado da USG mama (12/03/2008) – Categoria 1. Relata manutenção das queixas. 

Conduta: solicitação de nova sessão para revisão. 
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ANEXO 7 – Exemplo de melhoria de Sessão, buscando visão biopsicossocial 

 

 

 

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOVA CASCATINHA 

 

DATA: 04/08/2009 

Supervisão: Profª Maria Cristina Ezequiel (Docente FMP/FASE) 

Orientação: Maria Angela Gazanego (Médica do PSF- Nova Cascatinha); 

                    Patrícia Alvim (Enfermeira do PSF - Nova Cascatinha); 

                    Brigitte Olichon (Nutricionista do PSF - Nova Cascatinha); 

                    Rosane Christ (Técnica de enfermagem do PSF – Nova Cascatinha) 

Internos (6º ano medicina): Lucas Guizilini Ferreira, Milene Viana 

Aluna de nutrição (7° período): Michele S. Rodrigues 

ACS (MA 1): Martha Jurene 

 

 

Poema do Idoso 

 

Se meu andar é hesitante 

e minhas mãos trêmulas, ampare-me. 

Se minha audição não é boa, e tenho de me 

esforçar para ouvir o que você 

está dizendo, procure entender-me.  

Se minha visão é imperfeita 

e o meu entendimento escasso, 

ajude-me com paciência. 

Se minha mão treme e derrubo comida 

na mesa ou no chão, por favor,  

não se irrite, tentei fazer o que pude. 

Se você me encontrar na rua, 

não faça de conta que não me viu. 

Pare para conversar comigo. Sinto-me só. 

Se você, na sua sensibilidade,  

me ver triste e só, simplesmente partilhe comigo um sorriso e seja solidário. 

Se lhe contei pela terceira vez a mesma história num 

só dia, não me repreenda, simplesmente ouça-me. 

Se me comporto como criança, cerque-me de carinho. 

Se estou doente e sendo um peso, não me abandone. 
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Se estou com medo da morte e tento negá-la, 

por favor, ajude-me na preparação para o adeus. 

 

(Autor Desconhecido)  

 

Relato da ACS: 

Em novembro de 2008, mudou-se para a MA01 a paciente Dorothy e sua filha Deise. 

Observei através de VD (visita domiciliar) que a paciente (Dorothy) é acamada, necessitando de CD 

(consulta domiciliar) pela equipe técnica.Observei também que sua filha Deise mostra-se confusa , 

pois mantém a casa fechada durante todo o dia. Comuniquei o fato à equipe técnica, sendo realizada 

CD pelo Dr. Geraldo e após um mês, pela Enfª Patrícia, onde a mesma questionou à paciente se 

aceitaria internação para cuidados integrais, a mesma juntamente com sua filha, aceitou. 

Foi contactado o Conselho do idoso. Em 10/02/2009, o Sr. Gabriel, Sr Gabriela e a assistente 

social Carolina, todos do conselho do idoso, compareceram no PSF e foram à casa de D. Dorothy, 

para verificar as condições que a mesma apresentava. 

Em 16/02/2009, a paciente foi internada no SAC, retornando em 27/03/2009. Ao retornar da 

internação, verifiquei que os mesmos problemas observados anteriormente continuavam.  

Anamnese (realizado em 29/07/2009, em consulta domiciliar) 

Identificação: D.J.B., 83 anos, feminina, branca, viúva, natural do Rio de Janeiro - RJ, pensionista 

(trabalhou como vendedora durante 40 anos – nunca contribuiu para o INSS), católica. Prontuário 

1.126.01 

QP: “Dores” 

História da Paciente: Foi realizada a coleta dos dados com a filha/cuidadora da paciente em questão.  

Paciente sabidamente hipertensa (não sabendo informar tempo) em uso de Captopril 25 mg 

1 comprimido de 8/8h. Informa múltiplas quedas da própria altura, em seu domicílio, no último ano, 

sendo último episódio em dezembro de 2008, com fratura do nariz. Cuidadora necessitou ajudá-la a 

levantar-se. Por medo de sofrer novas quedas, permaneceu restrita ao leito, desde então. Feito 

diagnóstico de depressão em abril de 2009, em consulta domiciliar, pela equipe da USF Nova 

Cascatinha, tendo sido prescrito, nesta época, Serenata® (Sertralina) 50 mg ½ comprimido pela 

manhã, pois havia amostra grátis da medicação na Unidade e também devido a situação financeira 

da família, que não permitia gastos com outros medicamentos, impossibilitando escolha de outro 

tipo de anti-depressivo. Tal medicação foi administrada por 2 meses, sendo suspenso pois a paciente 

foi internada logo em seguida. Última internação, há 5 meses, no SAC (Sanatório de Corrêas), com 

duração de 40 dias, por motivo de higiene precária (SIC). Filha informa que sua mãe permaneceu 8 

meses antes desta internação sem tomar banho em seu domicílio. Refere, durante o período desta 

internação, ter sido tratada com descaso, sofrendo múltiplas quedas durante o banho, fraturando 

mão direita (SIC). Há 4 meses, informa queixa de dor em MMII, glúteo e coluna vertebral, 

principalmente em região lombar, tipo surda, de grande intensidade, que dificulta mobilização e 

deambulação, melhora ao repouso e piora com a movimentação. Relata funcionamento intestinal 

com frequência de 1 evacuação a cada 2/3 dias, fezes moldadas, mas bastante ressecadas. Nega 

incontinência urinária. Grau de escolaridade até 5ª série (1° Grau incompleto). Nega tabagismo e 

etilismo. 
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Anamnese Alimentar 

 

1) Fracionamento irregular; 

2) Volume diminuído; 

3) Sobreposição de carboidratos complexos; 

4) Baixo consumo de proteínas; 

5) Presença de lipidogênicos; 

6) Ausência de reguladores e fibras; 

7) Ausência de alimentos fonte de todas as vitaminas; 

8) Ausência de alimentos fonte de ferro e zinco; 

9) Baixo consumo de cálcio; 

10) Consumo de cafeína. 

Familiograma:  **Coleta em 31/07/2009 

 

 

 

 

 

 

Legenda:

Homem

Mulher

Casamento

Separação

óbito

paciente alvo

? - Falta de Informação

Dorothy

83 anos/

HAS

Adair 84

anos/ Embolia

Pulmonar

Deise

58 anos/

Parkinson

GilsonJorgeOtávio

Giosepe

80 anos/

HAS

Elzira 37

anos/

Cardiopatia

Vitor

DM

Gioconda
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Fatores de Risco:  

1-Domiciliar: 

A - Aclividade para chegar em sua residência; 

B - Manutenção da janela e da porta com acesso a varanda fechados em período integral pelas 

moradoras; 

C - Banheiro pequeno apresentando pia próxima ao vaso sanitário,dificultando acesso da paciente ao 

box, mesmo com ajuda; 

D - Higiene  precária na  parte interna do domicílio, apresentando odor fétido; 

E - Colchão permanentemente sem lençol, apresentando resíduos de fezes. 

 

 

2 - Familiar: 

A - Harmonia questionável entre a paciente e a filha; 

B - Pensionista há 4 anos (1 salário mínimo). Não é aposentada, trabalhou por 40 anos, nunca 

contribuiu.  Nega benefícios. 

 

Individual 

1 - Risco Primário: 

A - Estudou até a 5ª série do ensino fundamental; 

B - Ausência de dentes em arcada superior e inferior, não faz uso de prótese dentária,não faz higiene 

bucal; 

C - Ausência de higiene corporal há 4 meses. Unhas sem cortar (pés e mãos com presença de 

sujidades); 

D - Ingestão alimentar inadequada; 

E - Baixa ingesta  hídrica(3 copos de água ao dia); 

F - Paciente não realiza mudança de decúbito, apresentando escoriação em nádegas (D e E). 

 

2 - Risco Secundário: 

A - HAS; 

B - Úlcera de pressão; 

C - Síndrome da fragilidade do idoso; 

D - Síndrome da imobilidade; 
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E - Plicoma anal; 

F - Quedas; 

G - Maus tratos. 

 

Exame Físico 

 

OBSERVAÇÃO: Não foi possível realizar avaliação de Violência e Maus Tratos Contra a Pessoa Idosa – 

cuidadora/filha não saiu de perto de sua mãe durante a consulta domiciliar. 

  

Paciente em alerta, cooperativa, passiva ao leito, emagrecida, hipocorada (2+/4+), cianose periférica 

em MMII (1+/4+), anictérica, normohidratada, longilínea, com forte odor de urina e higiene corporal 

muito precária, lesão hipercrômica em região zigomática direita de dimensões 3x2cm. Em uso de 

fralda geriátrica. 

 

Sinais Vitais:                                         

PA: 130 x 80 mmHg (MSD deitada) / FC: 82 bpm / FR: 17 irpm / Tax: 36,8°C                                  

 

Dados Antropométricos: 

Peso estimado: 36,5 Kg  /  Altura estimada:  1,42 m  /  AJ: 42 cm  /  IMC: 13,18 Kg/m² (Desnutrição 

grau 3) 

Adequação do IMC segundo o peso ideal: 72,7% – Desnutrição moderada 

C P: 25 cm – Depleção protéica 

C B: 21 cm – Adequação da CB = 70,2% – Desnutrição grave – depleção calórica 

CMB: 206,5mm – p5 - p50 – Adequação da CMB = 91,5% – eutrofia 

Área muscular de braço: < p10 – Desnutrição grave – depleção proteica 

PCT: 11 mm – < p5 baixa reserva calórica 

* Mini Avaliação Nutricional para Idosos (MAN) = 7 pontos (DESNUTRIÇÃO) 

 

Cabeça e pescoço: Ausência de adenomegalias palpáveis. Tireóide palpável, tamanho normal, 

consistência fibroelástica e ausência de nodulações. 

* Teste do Sussurro: sem comprometimento auditivo. 
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Neurológico: ausência de movimentos involuntários. Tônus e força diminuídos universalmente. 

Paresia em mão esquerda, mas preservado em demais membros. Sensibilidade preservada, 

hiperreflexia profunda em dimídeo direito, reflexos superficias preservados. Escala de Depressão 

Geriátrica (Yesavage) = 10/30 pontos (= NORMAL).  Realizado em15/04/2009 a mesma escala, com 

resultado de 13/30 pontos (= DEPRESSÃO MÉDIA). Não foi possível realizar a Escala de Tinetti 

(paciente se encontra acamada) e MEEM (paciente não teria condição de escrever uma frase e de 

copiar desenho dos polígonos). 

* Escala de Zarit : sobrecarga da cuidadora / Realizado Escala de Depressão pelo CID 10 para a 

cuidadora = negativo para depressão. 

* Escala de Avaliação Instrumental da Vida Diária (AIVD) = 10 pontos (dependente). 

* Escala de Atividades Básicas da Vida Diária (Escala de Katz) = dependente no desempenho das seis 

funções. 

 

ACV: Ictus invisível, localizado na LHCE, sensível a duas polpas digitais. RCR, 3T (B4), ausência de 

sopros ou extra-sístoles. Pulso carotídeo palpável bilateralmente, com boa amplitude, sem sopros. 

 

AR: MV universalmente audível,  presença de roncos e sibilos difusos bilateralmente, estertores 

crepitantes bi-basais. 

ABD: Atípico, peristáltico, timpânico, indolor à palpação superfical, doloroso à palpação profunda de 

região epigástrica.  Ausência de massas ou VMG palpáveis. Traube livre. 

MMSS: Presença de lesões de pele pequenas e hipercrômicas em dorso das mãos compatíveis com 

idade. Presença de lesão de pele hiperemiada e indolor à palpação em ombro direito. 

MMII: Ulceração em glúteo direito, de 2 cm de diâmetro (5 cm da região anal). Plicoma anal, 

cicatrizes de úlceras antigas em região coxofemoral esquerda e direita e em região sacra. 

Onicomicose em primeiro pododáctilo de pé esquerdo. Unha quebrada no primeiro pododáctilo de 

pé direito. Membros com musculatura atrofiada, flexionados a 90°. Panturrilhas livres e indolores, 

limitação de movimento ativo e passivo. Pulsos periféricos palpáveis bilateralmente, simétricos e 

regulares. 

GU: não realizado. Fralda durante o exame foi retirada para visualização, porém a paciente não foi 

higienizada corretamente, com fezes ao redor do local. 

Fundoscopia e otoscopia não foram realizados por falta de aparelhagem. 

 

Hipóteses Diagnósticas: 

1. HAS 
2. Síndrome da Fragilidade do idoso 
3. Síndrome da Imobilidade  
4. Quedas 
5. Desnutrição  
6. Onicomicose 
7. Plicoma anal 
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8. Maus Tratos 
9. Úlcera de pressão em região glútea 

 

Diagnóstico de Enfermagem 

a - Movimento corporal diminuído; 

b - Autocuidado inadequado; 

c - Escoriação da pele; 

d - Vínculo mãe e filha comprometido; 

e - Ingestão hídrica inadequada; 

f - Ingestão alimentar inadequada. 

 

 

Diagnóstico de Nutrição: 

 

- Paciente idosa, do sexo feminino, em desnutrição moderada, com depleção de reservas calóricas e 

proteicas, apresentando consumo alimentar com deficiência de macro e micronutrientes. 

 

Intervenções de Enfermagem: 

A - Ensinar a cuidadora (filha) a usar protetores em região sacra e calcanhares; 

B - Fazer movimentos leves nas pernas e braços, sempre respeitando seus limites, mudar de posição 

do idoso várias vezes ao dia; 

C - Estabelecer relação de confiança com a paciente; 

D - Estimular a autoestima da paciente; 

E - Orientar os hábitos de higiene corporal (monitorar através de VD); 

F - Apoiar a paciente em suas necessidades; 

G - Avaliar a qualidade do cuidado que a filha presta a paciente através de monitoramento 

domiciliar; 

H - Orientar ingestão hídrica; 

I - Orientar sobre hábitos alimentares saudáveis (evitando frituras, massas em excesso, pizzas e 

embutidos). 

 

 

Indicações Nutricionais: 
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Aumentar o consumo de alimentos fonte de: 

 

 Proteína (leite, carne bovina, frango e ovos) 

 Vitamina A (cenoura, mamão, abóbora, batata-doce, brócolis, couve, espinafre, 

fígado, ovo, leite, queijo e peixe) 

 Vitamina E (oleaginosas, cereais integrais, leite, espinafre, abacate, amêndoa, 

castanha, ovo, folhas verde-escuro)  

 Vitamina C (frutas cítricas, folhosos verde escuro, batata, bertalha, brócolis, couve-

flor, espinafre, goiaba, mamão, manga, tomate) 

 Vitamina D (peixes gordos, oleaginosas, fígado, gema de ovo, derivados do leite e 

cereais enriquecidos) 

 Cálcio (leite e derivados, beterraba, brócolis, couve, feijão, grão de bico, lentilha, 

folhosos verdes, nabo, quiabo, soja) 

 Zinco (carne bovina, peixe, oleaginosas, cereais integrais, amendoim, farinha de aveia, 

leite, milho, ovo)  

 Ferro (carne magra, folhosos verde escuro, feijão, aveia,  inhame,  brócolis, castanhas 

e amêndoas, ervilha, flocos de cereais, grão de bico, feijão, lentilha, jiló, quiabo, 

sardinha) 

 

 

SINAIS E SINTOMAS DE ABUSO E MAUS TRATOS NO PACIENTE IDOSO 

 

1) Definição: 

“Maus tratos é a ação única ou repetida ou a falta de resposta adequada que ocorre dentro de qualquer 

relação onde exista uma expectativa de confiança, e que produza dano ou angústia a uma pessoa idosa.” 

De acordo com Estatuto do Idoso, prevenir a ameaça ou a violação dos direitos dos idosos passa a ser um dever 

de toda a sociedade brasileira bem como torna obrigatória a sua denúncia aos órgãos competentes (Conselho 

do Idoso, Ministério Público etc) 

2) Tipos mais comuns de maus tratos: 

-abuso físico, psicológico, financeiro, negligência, abandono, auto-abandono ou autonegligência. Pode ser ativa 

ou passiva, intencional ou não, sendo definido como recusa ou a falha no cumprimento de qualquer parte das 

obrigações ou responsabilidades por parte da pessoa que cuida do idoso. 

3) Considerações: 

Predominância dos maus tratos ocorre em mulheres acima de 75 anos (feminização da velhice), 

viúvas, física ou emocionalmente dependentes, na maioria das vezes, residindo com o familiar, que acaba se 

tornando o agressor, cujo perfil do mesmo é um filho de meia idade, financeiramente dependente da vítima. 

Fatores de risco do cuidador: idade avançada (60 anos e mais), cuidadoras mulheres, dependência 

financeira da renda do idoso, cuidador único em cuidado integral, cuidador doente/estressado. Fatores de risco 

do ambiente situacional: convivência intergeracional, isolamento social, dependências mútuas cuidador/idoso. 
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4) Indicadores Físicos: 

 

Perda de peso, desidratação ou desnutrição sem ser a 

patologia de base como causa; 

Marcas, hematomas, queimaduras, lacerações, 

úlceras de pressão, ferimentos cuidados ou 

malcuidados; 

Palidez, face abatida e olheiras; Evidência de descuido e má higiene de pele; 

Vestuário inadequado, sujo, inapropriado para a 

estação; 

Ausência ou estado ruim de conservação de próteses 

(óculos, dentadura etc); 

Evidência de administração incorreta de 

medicamentos; 

Evidência de trauma ou relato de acidentes 

inexplicáveis. 

 

5) Indicadores de conduta: 

 

Passividade, retraimento ou resignação; Tristeza, desesperança ou falta de defesa; 

Exacerbação de quadro depressivo; Ansiedade, agitação ou medo; 

Relatos contraditórios, ambivalentes, não 

relacionados com confusão mental; 

Receio de falar livremente, esperando que o 

cuidador dê a resposta; 

Relutância em manter qualquer tipo de contato verbal 

ou físico com o cuidador; 

Busca ou mudança freqüente de profissionais e/ou 

centros de atenção médica. 

 

6) Indicadores sexuais: 

 

Conduta sexual incompatível com a personalidade 

prévia; 

Comportamento diferente e inapropriado diante da 

presença de certas pessoas; 

Conduta agressiva, isolamento, retraimento ou auto-

agressão; 

Infecções recorrentes, dor, hematomas e 

sangramento em região anal e genital; 

Dificuldade para a marcha, dor abdominal sem causa 

aparente; 

Vestuário íntimo rasgado ou manchado de sangue.  

 

7) Indicadores de negligência ou de privação: 

 

Dificuldade de acesso ao idoso; Isolamento freqüente; 

Uso mínimo ou má conservação de próteses; Diferença acentuada na aparência, higiene e 

oportunidades entre o idoso assistido e seu cuidador; 

Vestimenta inapropriada ou indecorosa; Tendência do cuidador para reforçar o isolamento do 

paciente.  

 



136 
 

**Cuidador também pode apresentar sinais compatíveis com conduta abusiva, entre as quais a aparênia de 

cansaço ou fadiga e o fato de mostrar preocupação excessiva ou minimizar a situação. Evita que o idoso seja 

entrevistado sozinho. 

 

8) Aspectos principais do exame clínico: 

 

Examinar a pele e investigar o estado de higiene e a 

indumentária; 

Avaliar a presença de desnutrição e desidratação. 

Procurar por lesões resultantes de queimadura, 

lacerações e úlcera de decúbito; 

Verificar a presença de alopecia por arrancamento de 

cabelos, hematomas no crânio e arranhaduras; 

Ver se existe marca de corda no corpo. Ver se punho 

tem marca de contensão física; 

Ver se há presença de sangramento anal e genital; Ver se existe lesão em mãos compatível com imersão  

em água quente ou mesmo exposição direta ao fogo; 

Procurar evidência de fratura, transtorno de marcha e 

queixa de dor à locomoção ou com o movimento de 

membros; 

Avaliar a presença de sintomas de depressão ou 

ansiedade; 

Confusão mental pode ser compatível com trauma, 

intoxicação por drogas e mesmo delírium por causas 

múltiplas. 

 

 

 

REFERÊNCIAS: 

GUIMARÃES, Renato Maia; CUNHA, Ulisses Gabriel V. Sinais e Sintomas em Geriatria. Editora Atheneu. São 

Paulo: 2004 

PASSINATO, Maria Teresa et AL. Idosos vítimas de maus tratos domésticos: Estudo exploratório das 

informações das denúncias.  

SOUZA, Andréa Santos et AL. Fatores de risco de maus-tratos ao idoso na relação idoso/cuidador em 

convivência intrafamiliar.  

Textos Envelhecimento v.7, n.2. Rio de Janeiro,  2004. 

 

 

 

Após discussão em grupo, foi decidido traçar como conduta inicial a internação da paciente em questão para 

realização de exames complementares, incluindo uma TC de crânio para diagóstico de demência (Fronto-

temporal) em um Hospital de Apoio. A paciente foi internada na semana seguinte da realização da sessão, no 

SOC, permanecendo no local até sua morte em 03-01-2010. Durante seu período de internação, houve melhora 

da questão da higiene e ganho ponderal, devido a uma ingesta adequada de nutrientes. 

A filha da paciente permaneceu no domicílio desde a internação de sua mãe, mas após alguns meses, evoluiu 

com desorientação, sendo avaliada pela assistente social Márcia Medrado da SMS Petrópolis e por outra da 

OAB. Foi encaminhada para o serviço de psiquiatria do AMBE, mas a consulta foi marcada apenas para 
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novembro de 2009. Antes desta data, teve de ser internada no SOC (setor de psiquiatria), onde está até o 

momento para avaliação.  
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ANEXO 8 – Exemplo de registro de Relatório pós discussão pelo Núcleo Organizador 

RELATÓRIO DA SESSÃO CLÍNICA: 

SESSÃO INTERATIVA EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE Nº 62 – PSF BOA 

VISTA 

 Início da sessão: 14:00 h (atraso: motivo – transito na Avenida Rio Branco) pelo 

médico da unidade, explicando sobre o que é a sessão para os alunos internos presentes e o 

motivo pelo qual foi escolhido o caso. Refere que o professor convidado não pôde participar 

do encontro, por ter compromisso na FASE. Somado a isto, informa que sua interna não se 

encontra presente na apresentação, por estar em atividade no AMBE e, sua outra interna, 

formada. 

 Dado início a leitura pelo médico da unidade, que informa um dos motivos da escolha 

da paciente, a polifarmácia, assim como a dificuldade de fechar diagnóstico. 

 A enfermeira do posto inicia a explicação do familiograma da paciente em questão, 

com a ajuda do médico. Em seguida a enfermeira fez a leitura dos fatores de risco domiciliar e 

explicando cada ponto. O médico explica a escala de Zarit realizada na paciente para o grupo, 

além ada atenção quanto a colocação da data que fora realizado o exame e por quem foi 

realizado. 

 É interrompida a leitura para mostrar o DVD com as fotos da paciente e do domicílio. 

Neste momento, a supervisora clínica perguntou sobre a quantidade de VDs realizadas e o 

médico refere que realizaram poucas – motivo: paciente reside há 6 meses no local e a 

assistência médica e de enfermagem devem ser realizadas após três meses de permanência no 

local. 

 A ACS refere sobre a atitude da paciente com os profissionais de saúde do posto 

quando as VDs são realizadas (paciente coloca a mão na genitália) e o médico informa que a 

sobrinha estava ansiosa para a apresentação da sessão. 

 A supervisora clínica questiona sobre a queda súbita da paciente – acidente ou maus 

tratos? Também explica sobre a auto-flagelação do idoso, que é comum, também associado à 

depressão. Outro médico (B) de outra USF complementa que é necessário fazer nova 

abordagem para questionar sobre algumas que ainda estão faltando na leitura – problemas 

psiquiátricos? 

 A residente refere que em um momento da consulta, houve relato de tentativa de 

agressão da paciente com o marido, com uma faca – “É o marido que tem problema 

psiquiátrico?”  

A ACS diz que a fisioterapeuta da paciente procurou a sobrinha da paciente para 

informar que seria preciso procurar neurologista para avaliar os problemas da paciente.  

O médico da unidade refere que se caso seja um caso psiquiátrico, a mesma encontra-

se compensada, no momento. A enfermeira de outra USF (C) questiona sobre a relação da 

sobrinha com a paciente. O médico (B) pergunta sobre a presença de escaras na paciente e 

explica sobre o processo patológico do aparecimento da mesma para o grupo, assim como a 

incontinência urinária, negados pelo médico da unidade. 
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A aluna de enfermagem (que chegou atrasada – motivo: trânsito) comenta sobre a 

dificuldade da paciente de se movimentar. 

Depois de muita discussão, são passadas as fotos e algumas informações são 

complementadas pelo médico da unidade. 

Em seguida, a residente dá início ao exame físico e o médico B e a supervisora fazem 

alguns comentários a respeito do exame neurológico. Há seguimento da leitura e o médico na 

unidade informa o porquê do uso de fluconazol e a totalização em $ dos medicamentos em 

uso (pesquisado no site da Farmácia Vita) e a manutenção da medicação baclofeno. 

A supervisora questiona mais uma vez sobre a queda da paciente e o médico relata que 

a paciente não sabe informar sobre a mesma e sobre a internação. 

A supervisora tenta entender o caso, no momento, perguntando sobre a lesão do 1º e 2º 

neurônio motor, para casar com a anamnese e exame físico realizado pela equipe; lesão de 

medula? Mas não tem incontinência urinária! A supervisora e o médico B questionam sobre o 

local que foi iniciado a patologia. 

A supervisora questiona sobre abuso sexual para entender a atitude da paciente de 

colocar a mão na genitália, como havia sido dito pela ACS no início da sessão. A ACS 

complementa que isto ocorre quando há aproximação de homens. A interna de medicina D dá 

algumas possibilidades de hipóteses diagnósticas. 

A supervisora questiona histórico familiar parecido com a da paciente, porém foi 

negado pelo médico da unidade. O médico B questiona sobre Lues. 

É repassado mais uma vez o DVD com as fotos, a pedido da supervisora, para 

observar a fácies da paciente e são observadas algumas questões até então não notadas por 

todos. Também a supervisora faz observação sobre o envelhecimento da paciente de 

dezembro de 2007 até o momento.  O estudante de enfermagem E fez consideração a respeito 

da deglutição da paciente. 

15:05 h – Paciente chega a USF e com auxílio dos estudantes E e F, a mesma é trazida 

para sentar-se na cadeira. 

A supervisora questiona sobre a queda da paciente e a mesma retira algumas dúvidas e 

dá uma nova informação – outra queda. 

Antes da queda a paciente refere uso de uma medicação e de uma injeção, evoluindo 

com “um probleminha na perna”. Também informa um episódio de tonteira (questionado pela 

supervisora) e boa acuidade visual. Informa que as dores nas pernas são de mesma 

intensidade. 

A supervisora faz teste na paciente, solicitando que a mesma segure o copo e é 

visualizado comprometimento de movimentos finos. A paciente nega comprometimento de 

deglutição e de incontinência urinária e fecal. A sobrinha informa episódios de auto-

flagelação – mordia região medial das mãos. Refere alguns episódios de internação porque as 

“pessoas achavam que ela tinha problemas psiquiátricos”. 

15:35 h – A equipe desloca a paciente para o consultório para refazer exame 

neurológico. 
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16:05 h – Retorno a discussão: o médico da unidade informa que a paciente casou e 

iniciou relação sexual após 2 anos de duração do matrimônio – dados foram retirados da 

sobrinha. Também, a atitude de colocar as mãos na genitália, piorou após perineoplastia. 

Realizado correção de exame cardiovascular. 

São fechadas as hipóteses diagnósticas e a supervisora solicita ao médico da unidade 

de entrar em contato com o neurologista (médico convidado para a sessão) e passar o caso. 

Traçadas condutas – folha de presença em anexo.   
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ANEXO 10 – Ficha de presença Sessões 

 

                                                              

 Sessão Clínica nº _____ 

Data: __/__/____ 

PSF-_______________                             Tema: ____________________________________ 

 

Presença 

 

Supervisora - Prof. Cristina Ezequiel:  

 

Preceptores: 

Medicina: 

Alex Valle Ladewig:  

Carlos Gazanego:  

Geraldo Julio Pitzer:  

Maria Angela Gazanego:  

Paula Scandian:  

Enfermagem:  

Carla Avelar: 

Christiane Lara:  

Patrícia Alvim:  

Patrícia Ramos Pereira:  

Sylvia Bittencourt:  

 

Auxiliar de Enfermagem:  

Daniela Machado:   Fátima Araujo:   Marisa Bento: 

Patrícia Teixeira:    Rosane Christ: 

 

Nutricionistas: 

Cátia Stumpf:    Brigitte Olichon: 

Agente de Saúde:  

 

Professor (a) Convidado (a): 
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Residentes: 

 

 

 

 

Alunos (curso e ano): 

MEDICINA 

 

 

 

ENFERMAGEM 

 

 

 

NUTRIÇÃO 

 

 

 

Conduta Pós Discussão do Caso Clínico: 
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Plano de Cuidados: 
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ANEXO 11 – Ficha de presença de Treinamentos 

 

                                                              

  

Treinamento nº _____ 

Data: __/__/____ 

Local-_______________                             Tema: ____________________________________ 

 

Presença 

 

Supervisora - Prof. Cristina Ezequiel:  

Preceptores: 

Medicina: 

Alex Valle Ladewig:  

Carlos Gazanego:  

Geraldo Julio Pitzer:  

Maria Angela Gazanego:  

Paula Scandian:  

Enfermagem:  

Carla Avelar: 

Christiane Lara:  

Patrícia Alvim:  

Patrícia Ramos Pereira:  

Sylvia Bittencourt:  

 

Auxiliar de Enfermagem:  

Daniela Machado:   Fátima Araujo:   Marisa Bento: 

 Patrícia Teixeira:    Rosane Christ: 

 

Nutricionistas: 

Cátia Stumpf:    Brigitte Olichon: 

Professor (a) Convidado (a): 

 

 

Residentes: 
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Alunos (curso e ano): 

MEDICINA 

 

 

ENFERMAGEM 

 

 

NUTRIÇÃO 

 

 

 

 

PRESENÇA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

NOME ASSINATURA USF 
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ANEXO 12 – Questionário aplicado após Treinamentos 

FMP/FASE 

SIEPS 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade 

Treinamento nº:____ 

Título:______________________________________________________Responsável:____________

____________Data:__/__/__ 

Estamos num processo muito rico de aprendizagem sobre o trabalho na comunidade e em grupos 

multiprofissionais e interdisciplinares, através de sessões clínicas e treinamentos que aliam 

conhecimento teórico científico e saberes práticos, a fim de incrementarmos e padronizarmos as 

atividades em saúde em Unidades de Saúde da Família. Queremos discutir, num processo contínuo 

de Educação Permanente, assuntos e práticas do cotidiano nos quais todos nós ou a maioria 

necessitamos aprimoramento. Sua participação assim como avaliação, experiências e idéias são de 

suma importância para o sucesso desse trabalho em equipe. Contribua respondendo às perguntas 

abaixo e dando sugestões. 

O que você sabia sobre o assunto discutido? 

a) muito    b) alguma coisa   c) pouco   d) nada    e) nunca discuti antes 

O que foi discutido vai ajudar em suas atividades do dia-a-dia de que maneira? 

a) muito    b) pouco    c) muito pouco    d) nada   e) não vou utilizar esse conhecimento 

Você concorda que é um momento importante para discussões como esta? 

a) Sim, totalmente    b) Sim, em parte   c) não sei   d) não, totalmente e) Acho perda de tempo 

Você acha que o assunto foi bem abordado? 

Sim_____                                            Não______ 

Por 

quê?______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________ 

Você acha que a dinâmica foi adequada? 

Sim____                                  Não_____ 

Por 

quê?______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Após essa dinâmica você se sente: 

a) mais seguro, posso atuar desde já   b) mais seguro, mas quero mais  c) aprendi, mas não tenho 

segurança  d) não aprendi nada   e) indiferente, eu já sabia   

  Pedimos sugestões de temas e/ ou dinâmicas:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

Se você não se sentir à vontade, não precisa assinar.  Sua opinião e imprescindível.  

Muito obrigado, NOS (Núcleo Organizador das SIEPS) 
 

 


