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RESUMO 

 

PIMENTEL, Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel. Atenção integral à saúde da 

mulher nas equipes de saúde da família no município de Macapá-AP. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde da Família). Rio de Janeiro: Curso de 

Mestrado em Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá - UNESA, 2016. 

 

Objetivos: Analisar as ações desenvolvidas, as estratégias utilizadas e o produto do 

processo de trabalho das equipes de saúde da família na assistência à saúde da 

mulher sob a ótica da Atenção Integral à Saúde, no município de Macapá, no 

período de Julho de 2014 a Junho de 2015. Métodos: Através de uma a 

amostragem estratificada por região geográfica do município de Macapá, 

proporcional ao número de equipes por região, foram sorteadas 30% das equipes do 

município, formando uma amostra de 25 equipes. A principal fonte de dados foram 

os relatórios de produção mensal das equipes de saúde da família no período, 

armazenados na Coordenação Municipal das Equipes de Saúde da Família. As 

informações presentes nos relatórios foram armazenadas em um banco de dados 

que contemplava os principais eixos de atenção à saúde da mulher de acordo com a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) e o último Plano 

Municipal de Saúde. Além da descrição das atividades, buscou-se identificar 

padrões de acordo com certas características das equipes. Resultados: A análise 

dos 264 relatórios estudados indicou que a maior parte das atividades desenvolvidas 

pelas equipes relacionadas à saúde da Mulher se concentrou em 12 Eixos 

Prioritários, com destaque para o Planejamento Familiar, Imunização, Prevenção do 

Câncer de Colo Uterino e Pré-Natal. Várias estratégias, tais como: ações de prática 

clínica e ações de promoção e prevenção. Discussão: Percebe-se um progresso na 

assistência à saúde prestada às mulheres de Macapá. As equipes elencam como 

prioridade os eixos preconizados pela política de nacional de atenção integral à 

saúde da mulher e pelo plano municipal de saúde  de Macapá, o que demonstra 

alguma integração com o nível central. Embora estas equipes trabalhem ativamente 

para colocar em prática todas as ações preconizadas, observamos barreiras 

importantes para o sucesso das iniciativas, tais como: equipes incompletas, equipes 

com baixa cobertura de área e micro áreas, sobrecarga de famílias e pessoas por 



 
 

equipes, inserção das equipes nas unidades básicas de saúde sem critérios 

definidos para a territorialização. Diante destas barreiras, sugere-se que se melhore 

o processo territorialização, o planejamento local de saúde com intervenções 

articuladas e intersetoriais, e que sejam realizados esforços no sentido de garantir a 

fixação de profissionais. Como desdobramento do estudo, sugere-se que sejam 

realizadas pesquisas qualitativas que tenham como objetivo compreender o 

processo de trabalho a partir da percepção dos profissionais que trabalham nas 

equipes de saúde da família esclarecer situações e oportunizar futuros planos para 

melhorias na assistência à saúde da mulher na atenção primária de Macapá. 

 

Palavras chave: Saúde da Mulher; Estratégia Saúde da Família; Atenção Primária à 

Saúde; Integralidade.    

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT   

 

PIMENTEL, Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel. Integral Attention to 

Women`s health on health teams of family in the city of Macapá-AP. Dissertation 

(Professional Masters in Family Health). Rio de Janeiro: Master`s Course in Family 

Health of University Estácio de Sá - UNESA, 2016. 

 

Objectives: This study had as objective to outline what actions and product of the 

work processes carried out focused on women's health have been developed by 

health teams of the family health who worked in the city of Macapá. in the period 

from July 2014 to June 2015. Methods: it was opted methodologically by a 

quantitative approach. The main source of study data were the monthly production 

reports produced by family health teams in the period described, stored in the 

Municipal Coordination of Family Health Teams. For the selection of the teams was 

performed a stratified sampling by geographic region of the city of Macapá (North, 

south, east, west, center and rural), proportional to the number of teams per region. 

The teams who composed the study were selected through simple random sampling 

in each geographic stratum. Through simple random sampling, were raffled 30% of 

the teams in each region, forming a sample the 25 teams altogether (07 ESF north, 

08 south, 03 west, 02 east, 01 center and 02 rural). The informations present in the 

reports were stored in a database which contemplated the main axes of attention to 

women's health in accordance with the National Policy for Integral Attention to 

Women's Health (PNAISM) and the last Municipal Health Plan. Beyond the 

description of the activities, we sought to identify patterns according to certain 

characteristics of the teams. Results: In total, were analyzed 264 reports. It was 

observed that most of the activities developed by the teams related to health 

Women`s focused on 12 priority axes, highlighting the Family Planning, 

Immunization, Colon Cancer Prevention Uterine and Prenatal. Several strategies, 

such as: clinical practice actions and promotion and prevention actions. Discussion: 

Analyzing these strategies was possible to notice that there is progress in health 

assistance provided to women and that teams can work using as priority axes 

recommended by the national policy of integral attention to women's health and the 

municipal Macapá health plan, denoting integral practices in health assistance of 



 
 

women. Although these teams are actively working to put into practice all the 

proposed actions, we observed significant barriers to the success of initiatives, such 

as: incomplete teams, teams with low area coverage and micro areas, overload of 

families and people for teams, insertion of teams in basic health units without defined 

criteria for territorial. Facing these barriers are suggested to improve the territorial 

process, the local health planning with articulated and intersectorial interventions, 

and will be made efforts to guarantee the fixing of professionals. As a study 

unfolding, it is suggested that to be carried out qualitative studies that aim to 

understand the working process from the perception of professionals working in 

teams of family health in an attempt to help clarify future situations and create 

opportunities plans for improvements in health assistance of women in attention 

primary of Macapá. 

 

Keywords: Women’s health;  Family health strategy; Primary health care;  Integrality. 
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ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER NAS EQUIPES DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP 

 

 

1. Introdução 

 

1.1 A Política de Atenção Primária à Saúde no Brasil e a Estratégia Saúde 

da Família  

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) compreende a forma de organização dos 

serviços de saúde, por meio da qual se busca integrar aspectos ambientais, 

socioeconômicos, demográficos, culturais e de saúde no cuidado à saúde, tendo 

como perspectivas as necessidades de uma população (CONASS, 2007). 

É considerada o primeiro contato com o sistema de saúde e o local 

responsável pela organização do cuidado à saúde dos indivíduos, familiares e 

populações ao longo do tempo, na busca de melhorar a saúde da população e 

proporcionar equidade e distribuição de recursos (STARFIELD, 2002). 

Desde 1979, a APS é definida pela OMS (p.14) como: 

 

Cuidados essenciais baseados em métodos práticos, cientificamente bem 
fundamentados e socialmente aceitáveis e em tecnologia de acesso 
universal para os indivíduos e suas famílias na comunidade, e a um custo 
que a comunidade e o país possam manter em cada fase de seu 
desenvolvimento, dentro do espírito de autoconfiança e autodeterminação. 
Os cuidados primários são parte integrante tanto do sistema de saúde do 
país, de que são o ponto central e o foco principal, como do 
desenvolvimento socioeconômico geral da comunidade.  

 

Quando a APS é colocada como elemento-chave de um sistema de saúde, 

gera impacto e melhora a ampliação dos seus serviços, principalmente em países 

que a adotam como base dos seus sistemas (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). O 

estabelecimento da APS como porta de entrada e polo organizador da atenção à 

saúde melhora os indicadores de saúde, gera maior eficiência no fluxo dos usuários 

dentro do sistema, facilita um tratamento mais efetivo das condições crônicas, 
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promove uma maior eficiência do cuidado e maior utilização das práticas 

preventivas, aumenta a satisfação dos usuários e diminui as iniquidades sobre o 

acesso aos serviços (OPAS, 2011; STARFIELD, 2002). 

A APS, deste modo, tem suas qualidades. É única e se diferencia dos outros 

níveis de atenção por orientar-se em dois eixos estruturantes, caracterizados por 

atributos essenciais e atributos derivados (CONASS, 2007). Os atributos essenciais 

da APS são: atenção ao primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e 

coordenação da atenção. Já os atributos derivados são centrados na orientação da 

família e comunidade e na competência cultural (PEREIRA; OLIVEIRA, 2013). 

A atenção ao primeiro contato implica em se tornar a porta de entrada dos 

serviços de saúde, sendo identificada pela população como primeiro recurso para 

obter cuidados de saúde sempre que necessitar, de maneira fácil e conveniente 

(PEREIRA; OLIVEIRA, 2013).  Implica a acessibilidade e o uso de serviços para 

cada novo problema ou novo episódio de um problema para os quais se procura 

atenção à saúde. Traz os serviços de saúde o mais próximo possível aos lugares de 

vida e trabalho das pessoas e significa o primeiro elemento de um processo 

contínuo de atenção (MENDES, 2011). 

Para promover acessibilidade devemos considerar aspectos geográficos, 

organizacionais, socioculturais e econômicos da população que utiliza o serviço de 

saúde e da própria organização dos serviços. Estes aspectos estão relacionados e 

podem ser representados pela distância geográfica entre a residência da população 

e os serviços, pelo tempo, deslocamento e meios de transporte para chegar ao 

serviço; pelo reconhecimento dos principais agravos e riscos à saúde que acometem 

a população, pelos hábitos, grau de escolaridade, tipo de trabalho, nível de renda, 

condição de seguridade social, dentre outros que caracterizam a clientela, e pelo 

modo de organizar os serviços. A abordagem multidisciplinar, o planejamento e 

organização horizontal do trabalho e o compartilhamento do processo decisório 

também podem contribuir significativamente para oferecer uma atenção de 

qualidade no primeiro contato (CONASS, 2007; OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

A longitudinalidade significa a continuidade de uma fonte regular de atenção e 

seu uso ao longo do tempo, independente dos problemas específicos de saúde. Tal 

longitudinalidade prevê a confiança do usuário em falar sobre suas preocupações e 

a disponibilidade dos profissionais para uma escuta acolhedora e informada sobre 
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todas as condições de vida do usuário (STARFIELD, 2002). Desta forma, tende-se a 

produção de diagnósticos e tratamentos mais precisos que diminuem os 

encaminhamentos e a realização de procedimentos mais complexos sem indicação 

e na maioria das vezes desnecessários (OLIVEIRA & PEREIRA, 2013). 

Para as autoras acima, o terceiro atributo essencial é a integralidade. Esta por 

sua vez possui quatro dimensões:  

A primeira dimensão preconiza a primazia das ações de promoção e 

prevenção, pressupondo uma concepção de saúde que não se restrinja à ausência 

de doenças, mas que seja capaz de atuar em seus determinantes, favorecendo 

formas mais amplas de intervenções em saúde, com ações intersetoriais. Esta vê o 

Estado como formador de políticas socioeconômicas que influenciam a saúde a 

partir da diminuição das desigualdades sociais e melhoria da condição de vida. 

Já a segunda dimensão considera a atenção em seus três níveis de 

complexidade, pressupondo uma rede de serviços com diferentes competências, 

realizando ações integradas em diversos níveis de atendimento, visando executar os 

diversos tipos de cuidados de forma hierarquizada, descentralizada, com serviços de 

referência e contra referência. Esta dimensão da integralidade prevê a garantia da 

infraestrutura, agilidade, harmonia e resolutividade. 

A terceira dimensão define a integralidade como a articulação das ações de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde, de maneira a organizar e agir com a 

inserção de saberes e de ações interligadas. 

A quarta dimensão se caracteriza pela abordagem integral do indivíduo e da 

família, através da redefinição das práticas, do modo de criar vínculo, do 

acolhimento e do desenvolvimento de autonomia, valorizando-se a subjetividade e 

as necessidades singulares dos sujeitos como ponto de partida para intervenções, a 

fim de construir a possibilidade do cuidado centrado no sujeito. 

O último atributo essencial, não menos importante, é a coordenação. A 

articulação entre os diferentes serviços e ações de saúde, de modo a produzir uma 

atenção sincronizada e voltada à obtenção de um objetivo comum, independente do 

local onde estejam sendo prestados também é fundamental na APS. Objetiva-se em 

ofertar ao usuário um conjunto de informações e serviços que respondam às suas 

necessidades de saúde, de forma integral, por meio de diferentes redes de atenção. 
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A sua inadequação pode resultar em necessidades não atendidas, tratamentos 

desnecessários, duplicidades nas ações e medicalização excessiva (OLIVEIRA & 

PEREIRA, 2013). 

A coordenação do cuidado implica garantir a continuidade da atenção, 

reconhecendo os problemas que necessitam de seguimento para outros serviços 

(GIOVANELLA et al, 2002). Portanto, a coordenação tem maior importância relativa, 

já que sem ela, o primeiro contato tornar-se-ia uma função puramente administrativa, 

a longitudinalidade perderia muito o seu potencial e a integralidade ficaria 

comprometida (OLIVEIRA & PEREIRA, 2013). 

Segundo Mendes (2015), é fundamental que a APS possua três papeis 

essenciais: a resolutividade, a coordenação e a responsabilização. Entende-se que 

a resolutividade implica em cuidados primários de qualidade, cognitivos e 

tecnologicamente resolutivos, para atender a 90% da demanda da APS. Como posto 

anteriormente, espera-se um cuidado coordenado, expressando o exercício de se 

tornar o centro de comunicação das redes de atenção à saúde (RAS), o que significa 

ter condições de organizar fluxo e contra fluxo de pessoas, dos produtos e das 

informações entre os diferentes componentes das redes de serviços. Já a 

responsabilização implica no “conhecimento e relacionamento íntimo, nos 

microterritórios sanitários, da população adscrita, o exercício da gestão de base 

populacional e a responsabilização econômica e sanitária em relação a essa 

população adscrita”  

Pode-se dizer que o sistema de saúde brasileiro trabalha o conceito mais 

amplo de saúde e está bem afinado com as definições, atributos e pressupostos da 

Atenção Primária à Saúde, pois é possível observar sua ênfase na equidade social, 

a corresponsabilidade entre populações, setor público e a solidariedade (CONASS, 

2007). 

Historicamente, a proposta de organizar serviços orientados pela atenção 

primária à saúde é marcada por uma trajetória de sucessivas reconstruções até se 

consolidar como uma política de reforma, tornando-se uma alternativa diante da 

permanente crise dos sistemas de saúde contemporâneos. Este discurso difundiu-se 

com grande intensidade nas décadas de 60 e 70 e está associado aos princípios 

participativos e de democratização das práticas. Tais ideias retrocedem na fase de 
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reformas neoliberais nos anos 80 para reaparecer a partir da última década do 

século XX com uma roupagem mais nacionalizadora e instrumental (CONILL, 2008). 

Neste resgate histórico, a Constituição de 1988 foi o marco conceitual que 

consolidou a nova consciência social da importância da promoção de saúde e que 

deu origem ao Sistema Único de Saúde (SUS), a maior conquista do movimento 

sanitário brasileiro. Assim estabeleceu-se uma nova relação entre o Estado e a 

sociedade civil, no exercício da sua cidadania, a partir da busca pelo acesso pleno 

aos serviços (ELIAS, 2004 citado por OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

Para compor esta trajetória do SUS, surge o Programa Saúde da Família 

(PSF), que tem sua base histórica no Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

– PACS. O PSF foi institucionalizado pelo Ministério da Saúde, em 1994, com o 

objetivo de contribuir para o enfrentamento dos graves índices de morbimortalidade 

materna e infantil e combater a cólera no Brasil. Tem como princípios a 

territorialização, a vinculação com a população, a garantia de integralidade na 

atenção, o trabalho em equipe com enfoque interdisciplinar e multiprofissional, a 

ênfase na promoção da saúde, o fortalecimento das ações intersetoriais e o estímulo 

à participação da comunidade (BRASIL, 1997). 

Aos poucos a proposta do PSF ganha importância e passa a ser vista como 

uma ferramenta de reorientação do modelo assistencial, visando garantir que a 

Atenção Primária à Saúde seja, de fato, a porta de entrada do SUS. Assim, o PSF 

deixa de ser um programa, e passa a ser considerado uma estratégia dos 

municípios com o propósito de reverter o modelo tradicionalmente curativo, com 

demandas espontâneas, de alto custo, complexo e de pouca resolutividade. Busca-

se uma ampla cobertura das famílias e a ampliação do acesso aos serviços, numa 

lógica de substituição das práticas tradicionais (BRASIL, 1997). 

Essa nova estratégia incorpora os princípios do SUS, transformando a ideia 

de Unidade Básica de saúde (UBS) em Unidades Saúde da Família (USF) que 

passam a ser a porta de entrada e o primeiro nível de atenção do SUS. Estas, por 

sua vez, são supostamente ligadas a uma rede de serviços médicos de média e alta 

complexidade, estabelecendo um sistema de referência e contra referência que 

garanta uma resposta e torne possível o acompanhamento do usuário no serviço 

(BRASIL, 2005). 
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Baseado no exposto e considerando a necessidade de revisar e adequar as 

normas nacionais no momento do desenvolvimento da APS, o Ministério da Saúde, 

em substituição à Portaria nº. 1886 – GM/MS de 18/12/1997 aprova a Portaria nº. 

648 – GM/MS de 28/03/06, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas de 

organização da Atenção Básica (ainda assim denominada, a APS no Brasil).  

Em 21 de outubro de 2011, mais uma vez ocorre uma revisão das diretrizes e 

normas para a organização da Estratégia Saúde da Família (eSF) e do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS), através da portaria ministerial – PNAB 

(Política Nacional da Atenção Básica) n° 2488 /2011, que redefine a APS, em 

conformidade com os conceitos descritos em ALMA-ATA, como: 

 

Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção 
da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte 
na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por meio do 
exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, 
sob forma de trabalho em equipe, dirigidas à populações de territórios 
definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 
dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza 
tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo 
das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância 
em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e 
o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou 
sofrimento devem ser acolhidos. 

 

Segundo a PNAB (Política Nacional da Atenção Básica) de 2011 e Mendes 

(2007), a APS deve ser desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e 

capilaridade, tornando-se próxima à vida das pessoas. Preconiza-se que a relação 

entre o usuário e a unidade de saúde seja fortalecida e orientada 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. Ainda, a APS deve assumir o papel de coordenar a integralidade 

do cuidado em seus vários aspectos e saberes, articulando as ações de promoção à 

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

também, utilizar o manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão 

necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos usuários e coletividades, 



 
22 

 

 

de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe, realizando a gestão do 

cuidado integral do usuário, através de uma rede de atenção. 

Em suas práticas, a APS deve estimular a participação dos indivíduos que 

utilizam os serviços de saúde na organização e na orientação dos serviços de 

saúde, dando autonomia e empoderando-os na construção do seu cuidado, de 

forma individual e coletiva no território, para o enfrentamento dos determinantes e 

condicionantes de saúde (MENDES, 2007). 

Embora a Atenção Primária à Saúde em nosso país tenha sofrido mudanças 

positivas significativas, em função do surgimento e aprimoramento de políticas 

públicas nesses últimos anos, os serviços de saúde no Brasil ainda se caracterizam 

pela fragmentação e descontinuidade assistencial. Tal característica é consequência 

da fragilidade na articulação entre as instâncias gestoras do serviço, entre os 

serviços de saúde de apoio diagnóstico e terapêuticos, e entre as práticas clínicas 

desenvolvidas por diferentes profissionais de um ou mais serviços, voltados a um 

sujeito ou grupos de sujeitos (CUNHA e CAMPOS, 2011). 

Esta fragmentação é o reflexo do modo de organizar o trabalho e dos 

processos de decisão dos serviços de saúde, que induzem os serviços a serem 

responsáveis pelos usuários apenas quando estão no seu espaço físico. No entanto, 

vários esforços têm sido realizados pelo governo federal para estimular a qualidade 

dos serviços de saúde, garantir o acesso aos usuários e a longitudinalidade das 

ações. O maior destes esforços é considerar a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

como a principal alternativa para o alcance da universalidade, equidade e 

integralidade nos serviços de saúde (CUNHA e CAMPOS, 2011). Esses esforços 

estão sendo efetivados com a implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS), 

através da Portaria GM/MS n° 4279/2010, seguindo do Decreto n° 7508/2011 nos 

estados brasileiros.  

As RAS são organizações poliárquicas de serviços de saúde, vinculados entre 

si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e 

interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral à 

determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde (MENDES, 

2011). 
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O objetivo principal da RAS é reorganizar a atenção primária à saúde, de 

modo a que esta possa prestar atenção integral, de qualidade, resolutiva e 

regionalizada nos diversos pontos de atenção à saúde, atendendo às necessidades 

reais da população, tendo em vista a atual situação epidemiológica e demográfica do 

país (CONASS, 2015). 

As RAS foram implantadas no Brasil com a intenção de reorganizar os 

serviços de saúde a partir da APS. Estas trazem consigo importantes influências que 

vão desde as experiências internacionais, do campo da ideologia com a criação de 

um ambiente favorável, à compreensão do conceito de redes nos aspectos teóricos 

e operacionais. As RAS se baseiam na institucionalização como forma de 

organização dos serviços e na implantação de áreas temáticas (MENDES, 2015).  

 Atualmente as redes instituídas no país são as: Rede de Urgência e 

Emergência, Rede de Saúde Mental, Redes da Pessoa com Deficiência, Rede de 

Doenças Crônicas e Rede Cegonha. 

Neste momento cabe dar relevância à Rede Cegonha, implantada no país 

pela Portaria GM/MS n.1459 de 24 de junho de 2011 e intrinsicamente ligada a atual 

política de atenção integral à saúde da mulher. Ela versa em uma rede de cuidados 

com a finalidade de assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo, à 

atenção humanizada na gravidez, parto e puerpério, ao direito ao nascimento 

seguro, ao crescimento e desenvolvimento saudável do bebê, à fomentar a 

implementação de novos modelos de atenção à saúde da mulher e da criança e à 

reduzir a mortalidade materna e infantil (BRASIL, 2011.a). 

 

1.2 Elementos históricos sociais e o processo de construção de uma 

política de atenção integral à saúde da mulher no Brasil. 

 

Santos, em 2010, contextualiza os elementos da narrativa do processo de 

emancipação das mulheres na sociedade e faz uma breve alusão histórica à mulher 

no Brasil nos fins do século XIX até meados do século XX, período em que a mulher 

tinha ainda menos acesso à instrução e pouco ingresso à participação político-

social. Segundo o autor, o principal papel social da mulher era de assumir a 

“ampliação da família” e a responsabilidade por seus filhos e pelo lar.  
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Neste mesmo contexto, a mulher possuía baixa expectativa de vida, precárias 

ou quase inexistentes ações de proteção social (seguridade social, por exemplo), 

alta exclusão social (vivida mais intensamente por alguns grupos como negros e 

indígenas), grandes movimentos migratórios e alto índice de adoecimento e morte 

por doenças infecciosas. Segundo o autor, entre as décadas de 50 e 70 do século 

passado, quando o país viveu um processo de industrialização e urbanização 

crescentes, a mulher passa lentamente a adotar outros papéis sociais, dentre os 

quais o de trabalhadora fora do domicílio, assumindo dupla jornada de trabalho, 

alterando os hábitos de vida e vivenciando o estresse do cotidiano. Passa a estudar 

mais, a usar mais álcool e tabaco, a ter maior representatividade e força social, 

criando e participando de movimentos feministas, movimentos estes indutores de 

mudanças ligadas à sexualidade que as levaram a uma maior liberdade sexual.  

 

Dos anos 1980 à atualidade em todos os itens citados amplia-se a inserção 
da mulher, sem ao mesmo tempo ter resolvido velhas questões. A mulher 
tem na atualidade problemas que se mantém do passado, absorvendo 
outros da atualidade. A exemplo tem dupla jornada de trabalho com 
menores salários em relação ao homem; sofre violência, em especial 
doméstica; vive o estresse do cotidiano, que antes era focado no homem; 
tem maior expectativa de vida e fica viúva em maior proporção e por mais 
tempo em relação ao homem, entre outros (SANTOS, 2010. P.97). 

 

Em torno deste contexto histórico, fazendo um paralelo ao sistema de saúde 

no Brasil, observa-se que desde 1919 os serviços já utilizavam estratégias de 

controle de doenças transmissíveis e ações que priorizavam a assistência ao ciclo 

gravídico puerperal. Esta prioridade se perpetuou por muitos anos e atualmente 

ainda é vista como ponto chave para as implementações das ações voltadas ao 

público feminino nos serviços de saúde (SANTOS 2010). 

Na intenção de organizar os serviços e para que estas implementações 

pudessem ser exitosas, foi instituído em 1983 a primeira política formulada para 

mulheres no país – o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM). 

Incentivado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo movimento organizado 

de mulheres e pelos princípios da reforma sanitária, o programa vem com a proposta 

de atender às expectativas da população frente às necessidades da assistência à 

mulher, possibilitando a ampliação das ações de saúde, que passam a ser voltadas 

a todos os seus ciclos de vida (COSTA. In GIOVANELLA et al, 2014).  
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 Este programa torna-se um marco importante, pois contribuiu para a 

introdução da discussão sobre as desigualdades nas condições de vida e nas 

relações entre homens e mulheres, sobre os problemas relacionados à sexualidade 

e à reprodução, tais como, a anticoncepção e a prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis, a dupla ou tripla jornada de trabalho feminino, entre outros (BRASIL, 

2011.b). 

Porém, neste processo de implementações, o PAISM restringiu-se à oferta de 

serviços de atenção à saúde com base no binômio “mãe-filho”, priorizando a 

redução da mortalidade materno-infantil e a oferta de ações e cuidados relacionados 

à gravidez, parto e puerpério para populações pobres, não previdenciárias. O 

programa também incluiu em suas metas ações de controle da natalidade através do 

planejamento familiar. Foi concebido de forma centralizada e verticalizada, dispondo 

de um conjunto de metas a serem cumpridas pelos estados e municípios do país. 

Esta centralização não teve êxito, resultando em baixa cobertura das ações, 

consequência da “desarticulação e pelo paralelismo dos serviços e ações oferecidas 

pelas instituições de saúde” antecessoras ao SUS (COSTA. In GIOVANELLA et al, 

2014). 

Com a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), o PAISM tornou-se 

política de governo e um dos elementos fundamentais para a melhoria da 

assistência à saúde da mulher. À época, o programa passou por uma reformulação 

na tentativa de concretizar os princípios da universalidade, integralidade e equidade, 

permitindo uma nova postura das equipes de saúde frente às propostas de práticas 

educativas e à possibilidade de apropriação da clientela dos conhecimentos sobre 

sua saúde (OSIS, 1998). 

Em 2004, o programa é transformado em Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) e passa a ter como objetivo a melhoria das 

condições de vida e saúde, por meio da garantia de direitos e ampliação do acesso 

aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde 

(BRASIL, 2004). 

 

[...] incorpora, num enfoque de gênero, a integralidade e a promoção da 
saúde como princípios norteadores e busca consolidar os avanços no 
campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da 
atenção obstétrica, no planejamento familiar, na atenção ao abortamento 
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inseguro e no combate à violência doméstica e sexual. Agrega, também, a 
prevenção e o tratamento de mulheres vivendo com HIV/Aids e as 
portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e de câncer 
ginecológico. Além disso, amplia as ações para grupos historicamente 
alijados das políticas públicas, nas suas especificidades e necessidades 
(BRASIL b, 2011). 

Outro elemento importante no processo de construção da PNAISM foi a 

instituição do Pacto pela Saúde, através da Portaria GM/MS n. 399 de 22 de 

fevereiro de 2006. Este é constituído por três eixos: Pacto pela Vida, Pacto em 

Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS, que tem como objetivos “promover a 

melhoria dos serviços ofertados à população, garantindo acesso a todos e promover 

inovações nos processos e instrumentos de gestão do SUS, com a regionalização e 

descentralização das ações e serviços de saúde”. Dentre outros aspectos, percebe-

se um grande enfoque à redução da mortalidade materno-infantil (GIOVANE, 2013. 

Pg. 20). 

Apesar do PAISM se propor ao atendimento integral à mulher, Giovane (2013, 

Pg. 22) afirma que ainda que se evidenciem os avanços na melhoria da assistência 

à saúde, o sistema de saúde do Brasil, que inclui os serviços de atenção à mulher, 

se caracteriza pela fragmentação dos seus serviços, programas, ações e práticas 

clínicas.  

Segundo o autor acima, o sistema de saúde no Brasil é composto: 

 

[...] predominantemente por serviços isolados, com precária organização 
para operar a lógica de redes de cuidados progressivos, práticas de atenção 
e com gestão de saúde conservadoras e pouco participativas, marcadas por 
intensa medicalização e por intervenções desnecessárias e potencialmente 
iatrogênicas. Contando ainda com o subfinanciamento, mecanismos de 
alocação de recursos públicos com foco na produção de ações, baixo 
monitoramento e não vinculação da gestante à maternidade de ocorrência 
do parto, que em geral peregrinam pelos serviços ( GIOVANE, 2013,Pg.22). 

 

O autor conclui que é necessário estabelecer as Redes de Atenção à Saúde 

para a reorganização da Atenção Primária à Saúde no campo da saúde da mulher, 

visando à superação desta fragmentação e o aperfeiçoamento do funcionamento 

político institucional do SUS, garantindo efetividade e eficiência nos seus serviços. 

Estrategicamente, a rede deve priorizar o enfrentamento da mortalidade materna, da 

violência obstétrica e da baixa qualidade da rede de atenção ao parto e nascimento, 
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desenvolvendo ações de ampliação e qualificação do acesso ao planejamento 

reprodutivo, pré-natal, parto e puerpério. 

 

 1.3. Breve perfil demográfico e de condições de vida da mulher brasileira  

 

As mulheres são a maioria da população brasileira e as principais usuárias do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo os dados da PNAD (pesquisa nacional de 

amostra por domicílio), em 2014, elas representavam 51,4% da população. A 

população feminina sofreu alterações significativas no âmbito da inserção social nos 

últimos anos. Tal análise se baseia em quatro aspectos que ajudam a entender seu 

perfil e permitem traçar a linha entre o que já foi conquistado por elas e o que ainda 

precisa ser alcançado (IBGE, 2014). 

O primeiro deles é o fato de que, atualmente, muitas mulheres têm filhos só 

depois dos 30 anos, o que diminuí a taxa de fecundidade e natalidade. A proporção 

de mulheres com idade entre 15 e 34 anos com filhos diminuiu consideravelmente. 

Entre as adolescentes de 15 a 19 anos, a proporção de mães caiu de 14,8% em 

2000 para 11,8% em 2010. Na faixa etária de 25 e 29 anos, neste mesmo período, 

esta proporção caiu de 69,2% para 60,1%. 

O segundo aspecto é quanto ao nível de instrução.  O último censo (2010) 

mostrou que, em dez anos, o nível de instrução das mulheres continuou mais 

elevado que o dos homens. Na população masculina de 25 anos ou mais de idade, o 

percentual de homens sem instrução ou com o fundamental incompleto foi de 50,8% 

e o daqueles com pelo menos o superior de graduação completo, 9,9%, enquanto 

que, na população feminina, esses indicadores foram 47,8% e 12,5%, 

respectivamente. O contingente feminino com pelo menos o curso superior de 

graduação completo foi inferior ao do masculino somente nas faixas a partir dos 60 

anos de idade.  

Em relação ao terceiro aspecto, o nível de ocupação das mulheres cresceu 

mais do que o dos homens no período entre os dois últimos censos. Isso é resultado 

do crescente impulso do ingresso feminino ao mercado de trabalho. Enquanto que o 

nível da ocupação dos homens foi de 61,1% para 63,3%, o nível de ocupação das 

mulheres passou de 35,4% para 43,9% do ano 2000 para 2010.  



 
28 

 

 

O último aspecto se refere ao rendimento médio mensal. Segundo o IBGE, as 

mulheres ganham em média 73% do salário recebido pelos homens. Esta realidade 

é percebida com frequência nos setores de construção, educação, saúde, serviços 

sociais, transporte, dentre outros, em todas as regiões do país.  

Das 50,0 milhões de famílias que residiam em domicílios particulares em 

2010, 37,3% tinham a mulher como responsável. O critério para definir a pessoa 

responsável pela família é de que seja aquela pessoa que era reconhecida como tal 

pelos demais membros da unidade doméstica. Este indicador se eleva ligeiramente 

a 39,3% para famílias em áreas urbanas e diminuiu consideravelmente (24,8%) para 

famílias em áreas rurais (IBGE, 2014). 

Quanto ao tipo de composição familiar, o IBGE observa que a proporção de 

mulheres responsáveis pela família foi inferior à média nacional naquelas compostas 

por casal com filho (23,8%) ou casal sem filho (22,7%). Por outro lado, naquelas 

formadas pelo responsável sem cônjuge e com filho(s), as mulheres foram maioria 

na condição de responsável (87,4%). Para as mulheres residentes em áreas rurais, 

a contribuição monetária no rendimento familiar total foi ligeiramente maior (42,4%) 

em comparação àquelas residentes em áreas urbanas (40,7%). Nas famílias 

formadas por casais, a média da participação do rendimento feminino foi de 33,5% 

quando não havia filho e de 31,7% quando havia filho na família, enquanto nas 

famílias monoparentais – responsável sem cônjuge e com filho(s) – o indicador 

atingiu 70,8%. 

Outro aspecto bastante importante a se considerar é a pouca cobertura e a 

heterogeneidade da distribuição de creches e pré-escolas nos territórios brasileiros. 

Segundo o Instituto, as mulheres que conseguem vagas para seus filhos em creches 

ou pré-escolas têm nível de ocupação muito maior do que aquelas que não 

conseguem. Nas capitais, esse número despenca de 66,9% (mulheres com os filhos 

na creche) para 41% (nenhum filho na creche). 

Ao descrevermos o padrão da saúde da mulher podemos afirmar que há 

mudanças significativas em função das transições demográfica e epidemiológica 

testemunhadas pelo Brasil nas últimas décadas. A partir da queda da taxa de 

mortalidade geral, mortalidade infantil e taxa de fecundidade total e aumento da 

expectativa de vida, observa-se um grande aumento da proporção de mulheres com 

mais de 60 anos, o que aumenta consideravelmente a parcela das doenças crônicas 
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não transmissíveis e violências no perfil de morbimortalidade deste grupo 

populacional (IBGE, 2012; MENDES, 2015). 

Vale ressaltar que a mortalidade materna ainda é muito elevada no Brasil. 

Boa parte do problema é decorrente das desigualdades regionais de acesso aos 

serviços de saúde e da qualidade da assistência prestada. As principais causas 

destas mortes são a hipertensão arterial, hemorragias, infecções puerperais, 

doenças do aparelho circulatório complicadas na gravidez, parto e puerpério e 

abortamento realizados de forma precária (COSTA. In GIOVANELLA et al, 2014). 

Diante destes aspectos, o Brasil estabeleceu uma meta de redução de ¾ da 

razão de mortalidade materna com relação ao nível observado em 1990 até 2015. 

Para que este indicador seja alcançado é necessário aumentar o acesso ao pré-

natal, ao planejamento familiar, assim como também melhorar a qualidade do 

acesso e da oferta da assistência, prevendo iniciativas de vigilância e controle da 

medicalização, redução do número de cesárias, da episiotomia, do uso abusivo de 

exames desnecessários, bem como ampliar a visão de saúde nos diversos aspectos 

relacionados à mulher. Dentre estes diversos aspectos destacam-se a alimentação, 

o lazer, as condições de trabalho, a moradia, a educação, a renda, as relações 

sociais e familiares, a autoimagem, a autoestima e o meio ambiente (COSTA. In 

GIOVANELLA et al, 2014). 

 

1.4 Ações estratégicas para a saúde da mulher nas Equipes de Saúde da 

Família 

 

Como apontado anteriormente, a Estratégia Saúde da Família (ESF) tem sido 

mencionada como meio estruturante para o alcance das mudanças significativas no 

contexto da saúde pública brasileira, principalmente por propor importantes 

mudanças na forma de conduzir o trabalho em saúde, contribuindo para a 

construção de um novo modelo assistencial, mais voltado a prática humanizada e 

holística (SILVA; MOTT; ZEITOUNE, 2010). 

Para o desenvolvimento destas estratégias, as equipes de saúde da família 

devem levar em consideração os conceitos sobre linhas de cuidado. As linhas de 

cuidado são ações de saúde ligadas a projetos terapêuticos, constituídos por um 
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conjunto de ações assistenciais pensadas para resolver determinado problema de 

saúde do usuário, com base em uma avaliação de risco, não apenas clínico, mas 

também social, econômico, ambiental e afetivo, com um olhar integral sobre o 

problema de saúde. Estas linhas também podem ser definidas como o itinerário 

terapêutico do usuário por dentro de uma rede de saúde, incluindo seguimentos não 

necessariamente inseridos no sistema de saúde, mas que participam de alguma 

forma da rede, tal como entidades comunitárias e de assistência social (FRANCO; 

SALGADO; SANTOS, 2011). 

Portanto, é necessário planejar fluxos que impliquem em ações resolutivas 

em que os membros das equipes de saúde da família discutam e trabalhem eixos e 

áreas temáticas estratégicas para a atenção à saúde da população na concepção da 

integralidade, unificando ações de promoção, prevenção e reabilitação da saúde e 

organizando os processos de trabalho diretivamente de modo que haja acolhimento, 

vínculo e responsabilização (FRANCO; SALGADO; SANTOS, 2011). 

Nas linhas de cuidado à mulher destacam-se os seguintes eixos: saúde 

sexual e reprodutiva (incluindo o planejamento reprodutivo e DST/HIV/AIDS); 

atenção obstétrica; atenção à saúde de seguimentos específicos da população 

feminina; atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência; prevenção 

e atenção ao câncer de colo de útero e mama; a atenção à clínica ginecológica e à 

menopausa (DI GIOVANNI, 2013). 

Para que seja garantida a oferta desses eixos como ações prioritárias à saúde 

da mulher são necessárias seguir as estratégias instituídas na Política Nacional de 

Atenção Integral a Saúde da Mulher (PNAISM, 2011), quais sejam:  

- Ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as 

portadoras da infecção pelo HIV e outras DST, através do fortalecimento da atenção 

básica no cuidado com a mulher e nas outras instâncias da rede SUS. 

- Estimular a implantação e implementação da assistência em planejamento 

familiar, para homens e mulheres, adultos e adolescentes, com base na atenção 

integral à saúde, através da ampliação e qualificação da atenção, incluindo a 

assistência à infertilidade. Outros pontos importantes seriam a garantia da oferta de 

métodos anticoncepcionais para a população em idade reprodutiva; a ampliação do 

acesso das mulheres às informações sobre as opções de métodos 
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anticoncepcionais; e a estimulação da participação dos homens e adolescentes nas 

ações de planejamento familiar.  

- Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, 

incluindo a assistência ao abortamento em condições seguras, para mulheres e 

adolescentes, construindo, em parceria com outros atores, um Pacto Nacional pela 

Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. É preciso qualificar a assistência 

obstétrica e neonatal através da organização das redes de serviços de atenção 

obstétrica e neonatal (Rede Cegonha), garantindo atendimento à gestante de baixo, 

médio e alto risco e em situações de urgência/emergência, incluindo mecanismos de 

referência e contra referência. Fortalecer o sistema de formação/capacitação de 

pessoal na área de assistência obstétrica e neonatal, com a elaboração e 

distribuição ampla de material técnico e educativo, visando a qualificar e humanizar 

a atenção à mulher em situação de abortamento também merece ser enfatizada. O 

apoio à expansão da rede laboratorial, a oferta de ácido fólico e sulfato ferroso para 

todas as gestantes e a melhora da informação sobre a magnitude e tendência da 

mortalidade materna também seriam aspectos fundamentais para o alcance dos 

objetivos. 

- Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência 

doméstica e sexual, organizando redes integradas de atenção articuladas com as 

ações de prevenção de DST/AIDS e ampliar as ações de prevenção das violências 

de um modo geral também são preconizadas. 

- Promover, conjuntamente com o serviço de DST/AIDS, a prevenção e o 

controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV/AIDS na 

população feminina, ampliando e qualificando a atenção à saúde das mulheres 

vivendo com HIV e AIDS.  

- Reduzir a morbimortalidade por câncer na população feminina, organizando 

redes de referência e contra referência para o diagnóstico e o tratamento de câncer 

de colo uterino e de mama e garantir o cumprimento da Lei Federal n° 12.802/2013, 

que prevê a cirurgia de reconstrução mamária nas mulheres que realizaram 

mastectomia.  

- Implantar um modelo de atenção à saúde mental das mulheres sob o 

enfoque de gênero, que melhore a atenção à saúde mental das mulheres; e 
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promover a integração com setores não governamentais, fomentando sua 

participação nas definições da política de atenção às mulheres portadoras de 

transtornos mentais. 

- Implantar, implementar e qualificar a atenção à saúde da mulher no 

climatério, ampliando o acesso à rede SUS. 

- Promover a atenção à saúde da mulher na terceira idade incluindo a 

abordagem às especificidades da atenção à saúde da mulher desta faixa etária e 

incentivando a incorporação do enfoque de gênero na Política de Atenção à Saúde 

do Idoso no SUS. 

- Promover a atenção à saúde da mulher negra melhorando o registro e 

produção de dados e capacitando profissionais de saúde.  Implantar o Programa de 

Anemia Falciforme (PAF/MS), dando ênfase às especificidades das mulheres em 

idade fértil e no ciclo gravídico-puerperal no âmbito do SUS. Estimular e fortalecer a 

interlocução das áreas de saúde da mulher das SES e SMS com os movimentos e 

entidades relacionados à saúde da população negra. 

- Promover a atenção à saúde das trabalhadoras do campo e da cidade com 

implementação das ações de vigilância e atenção à saúde da trabalhadora do setor 

formal e informal. Introduzir nas políticas de saúde e nos movimentos sociais a 

noção de direitos das mulheres trabalhadoras relacionados à saúde. 

- Promover a atenção à saúde da mulher indígena com a ampliação e a 

qualificação da atenção integral à saúde da mulher indígena. 

- Promover a atenção à saúde das mulheres em situação de prisão, incluindo 

a promoção das ações de prevenção e controle de doenças sexualmente 

transmissíveis e da infecção pelo HIV/AIDS nessa população; ampliar o acesso e 

qualificar a atenção à saúde das presidiárias.  

- Fortalecer a participação e o controle social na definição e implementação 

das políticas de atenção integral à saúde das mulheres, promovendo-se a integração 

da rede com o movimento de mulheres feministas, visando o aperfeiçoamento da 

política de atenção integral à saúde da mulher. 

 



 
33 

 

 

1.5. Atenção à Saúde da Mulher no Município de Macapá  

 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) requer 

o envolvimento de todos os atores da área da saúde na implementação de ações e 

serviços de saúde que garantam os direitos humanos das mulheres e reduzam as 

mortes por causas que podem ser prevenidas. Segundo documentos da Secretaria 

Municipal de Saúde de Macapá, o município entende que a assistência à mulher é 

prioridade no campo da saúde (SEMSA, 2014).  

Atualmente a política de saúde da rede municipal no campo da saúde da 

mulher tem como pilares a assistência materna e infantil através da Rede Cegonha, 

os direitos sexuais e reprodutivos e a prevenção do câncer de colo, útero e mama 

(SESA; CMSM, 2015). 

 

Assistência materno-infantil  

Desde 2012, o município de Macapá está fazendo de forma progressiva com 

que as ações do Plano da Rede Cegonha sejam concretizadas. Estas ações têm por 

objetivo geral atender a gestante e crianças em sua totalidade. Para tanto, a 

secretaria de saúde oferece serviços de pré-natal de baixo risco em todas as suas 

unidades básicas de saúde, com ou sem equipes de saúde da família, em um centro 

de especialidades, em unidades de pronto atendimento dezoito e em unidade de 

atendimento vinte e quatro horas. Quanto às gestantes que necessitam de pré-natal 

de alto risco, estas são encaminhadas para o único hospital estadual de referência – 

Hospital da Mulher Mãe Luzia (SEMSA; DAB, 2014). 

Para o acompanhamento dos serviços ofertados, o município de Macapá 

utiliza o sistema oficial de cadastro de gestantes, denominado SISPRENATAL. Este 

Sistema de Informação foi desenvolvido pelo DATASUS com a finalidade de permitir 

o acompanhamento adequado das gestantes inseridas no Programa de 

Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN). O SISPRENATAL é composto por 

um elenco mínimo de procedimentos para uma assistência pré-natal que permite o 

acompanhamento das gestantes, desde o início da gravidez até a consulta de 

puerpério (DATASUS, 2015). No entanto, este sistema ainda possui falhas, 
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requerendo informações complementares para análise dos indicadores de 

acompanhamento em um determinado período (SEMSA, 2015). 

Conforme os dados obtidos no Plano Municipal de Saúde para o quadriênio 

2014 a 2017, do total de mulheres atendidas durante o pré-natal no ano de 2011, 

34% realizou sete ou mais consultas e 26% delas não realizou pré-natal ou teve até 

três consultas. O documento destaca que houve um aumento de cerca de 40% na 

oferta de consultas de pré-natal em relação aos quatro anos anteriores, entretanto, 

percebe-se que o percentual de mulheres que tiveram o número mínimo de 

consultas recomendadas pelo Ministério da Saúde ainda é muito baixo.  

Quanto à oferta dos procedimentos diagnósticos necessários para o 

acompanhamento pré-natal, é importante ressaltar que o município de Macapá 

oferece uma retaguarda ainda incipiente de exames laboratoriais e de 

especialidades, fazendo com que grande parte das mulheres grávidas ainda tenha 

dificuldade em garantir a sua realização (Idem). 

Estes indicadores, por sua vez, precisam ser melhorados na proporção que 

as consequências de uma baixa cobertura de pré-natal podem acarretar sérios 

danos à saúde da mulher e da criança. Não se deve trabalhar apenas para aumentar 

a cobertura de consultas de pré-natal, é necessário dar qualidade a assistência, com 

ofertas de serviços mais resolutivos e em tempo oportuno (Ibidem). 

 

Direitos sexuais e reprodutivos  

No Plano Municipal de Saúde 2014-2017, consta a proposta de uma política 

de direitos sexuais e reprodutivos baseada em três eixos principais de ação: 

ampliação da oferta de métodos anticoncepcionais reversíveis (não cirúrgicos); 

aumento do acesso à esterilização cirúrgica voluntária e introdução da assistência à 

reprodução humana e assistida no SUS.  

Para que estes direitos sejam garantidos, a secretaria municipal de saúde 

disponibiliza, através de suas unidades de saúde, métodos para a contracepção e 

faz triagem para a referência dos casos de desejo em utilizar os métodos cirúrgicos 

de contracepção. 
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Todavia, existem ainda algumas dificuldades a serem enfrentadas, dentre 

elas a baixa produção da Atenção Primária à Saúde (APS) frente à saúde sexual e 

reprodutiva, pois as atividades de educação em saúde, de sensibilização da 

população e de captação precoce das mulheres em período puerperal são muito 

frágeis (SEMSA, 2015). 

 

Câncer de colo uterino e mama 

As atividades de prevenção do Câncer de colo de útero e mama são vistas 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Macapá como prioridade, pois estas 

atividades, quando realizadas precocemente, garantem o sucesso do tratamento, 

aumentando a expectativa de cura, especialmente a do câncer de colo do útero, que 

apresenta um dos mais altos potenciais de prevenção e cura, chegando perto de 

100% quando detectados precocemente.  

A análise dos exames citopatológicos do colo do útero foi de competência da 

Secretaria de Saúde do Estado do Amapá até o ano de 2012. Porém, segundo o 

relato de gestores da Divisão de Atenção Básica (DAB) da /SEMSA, esta deixou de 

realizar tal exame desde o final de 2011, o que praticamente impediu a detecção 

precoce do câncer de colo de útero e intervenção em tempo hábil. Tal situação 

impediu que o município atingisse a meta pactuada para 2011 com relação aos 

exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 59 anos.   A cobertura 

do referido exame chegou à apenas 25% da meta a ser alcançada (CMSM, 2014). 

Segundo a Coordenação Municipal da Saúde da Mulher (CMSM), atualmente, 

o município de Macapá possui um serviço terceirizado para análise dos exames 

citopatológicos, que atende não só a demanda de Macapá, mas também a de outros 

municípios do estado, o que leva a uma sobrecarga dos serviços contratados ao 

atraso na entrega dos exames e, consequentemente, ao retardo do início do 

tratamento. Vale ressaltar que o atendimento a estas mulheres é realizado sem 

nenhuma forma de contratualização com outros municípios, acarretando à Macapá 

um gasto acima das suas expectativas orçamentárias, o que provoca uma 

desorganização das ações previstas para o cumprimento das metas estabelecidas 

(CMSM, 2014). 
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Quanto aos exames de ultrassonografia e mamografia, necessários para o 

rastreamento de câncer de mama, o Departamento de Atenção Básica (DAB) da 

Secretaria Municipal de Saúde de Macapá (SEMSA) informa que o município não 

possui um serviço local que atenda as mulheres que necessitam realizar estes 

exames específicos. Fica a cargo de o estado ofertá-los em um ambulatório de um 

hospital de especialidades. O acesso a estes serviços ainda é muito precário, pois o 

hospital que atende à demanda oriunda de todos os municípios do estado possui 

apenas um aparelho de cada e poucos médicos para emissão do laudo (SEMSA, 

2014).  

 

1.6.  Processo de trabalho no campo da atenção primária à saúde  

 

Para Marx, em sua obra “O Capital” (1867), o trabalho é simples e abstrato. 

Todo trabalho origina um produto e este produto, para ser gerado e consumido, 

precisa de meios (instrumentos) e objetos (matéria-prima). O processo de trabalho 

extingue-se ao concluir-se o produto.  

 

O homem como sujeito capaz de construir sua própria história utiliza-se da 
força do seu trabalho para modificar algo que possa ser útil a si mesmo, a 
partir da vontade orientada a este objetivo e do que já foi projetado em sua 
mente antes mesmo de visualizar o produto final de seu trabalho.” 
(SANTOS, F., 2010. P.37) 

 

O trabalho pode ser entendido como um processo por trazer o predicado de 

sempre ter um ‘algo antes’ que será intencionalmente transformado em um ‘algo 

depois’, ou seja, no processo de realização do trabalho há um objetivo a ser 

alcançado sobre o qual são realizados esforços para atingi-lo (MENDES-

GONÇALVES, 1988). 

No campo da saúde, o trabalho consiste em: 

 

[...] toda ação desenvolvida por profissionais de saúde, impregnadas de 
valores, comportamentos e intencionalidade com o objetivo de satisfazer as 
necessidades de saúde dos usuários, família e comunidade sob sua 
responsabilidade. Daí a importância da equipe de saúde desenvolver o seu 
trabalho de forma a expressar sua intencionalidade por meio de atos de 



 
37 

 

 

saúde que se traduzam em um mesmo objetivo, bem como utilizar meios e 
instrumentos capazes de propiciar o alcance do objetivo que se deseja 
atingir (SANTOS, F., 2010. P.39). 

 

A utilização dos instrumentos de trabalho e seus meios transcorrem entre o 

produto a ser e realizado e o sujeito que realiza a ação. Estes instrumentos são 

utilizados para uma finalidade específica, resultando na obtenção de produtos e 

resultados derivados de sua prática (SANTOS, F., 2010).  

Os meios ou instrumentos se referem à maneira de se aproximar ao objeto de 

trabalho e de sua transformação e contemplam os saberes específicos de cada 

profissional, - inerentes à clínica, à epidemiologia, às ciências sociais, entre outras 

disciplinas - tecnologia não material; o saber popular; as tecnologias de 

comunicação social; as formas de planejamento; e os instrumentos e equipamentos 

utilizados - tecnologias materiais. Partindo desta concepção, na área da saúde, o 

produto acarreta na promoção da saúde e qualidade de vida dos usuários, na 

prevenção e controle dos riscos, agravos e doenças, constituindo-se em um 

processo (NUNES, 2001). 

O trabalho é composto por todos os sujeitos envolvidos no processo e por um 

objeto. Os sujeitos são os profissionais de saúde, os usuários, a comunidade, entre 

outros e o objeto é o ponto central da ação, representado pelo usuário e, numa 

dimensão mais ampliada, pelos determinantes sociais de saúde, pelas necessidades 

de saúde, riscos, agravos e doenças (Idem). 

Devemos perceber que durante a execução do trabalho os profissionais 

interagem em equipe e sua realização não ocorre de forma linear, surgindo 

contradições, as quais são inerentes ao próprio homem, que para interagir utiliza-se 

de conhecimentos, saberes e práticas que lhe proporcionarão condições para atuar 

de maneira mais embasada no desenvolvimento de seu processo de trabalho 

(SANTOS, F., 2010).  

Durante o desenvolvimento do trabalho, os profissionais não podem ficar 

restritos às suas ferramentas e aos seus instrumentos do processo de trabalho. É 

preciso estabelecer a escuta, o acolhimento e o vínculo com diálogo e 

comprometimento, uma vez que o fazer do cotidiano é mola-mestre para a 

compreensão do trabalho, pois as ações do cotidiano e seus resultados produzem 

subjetividades (RODRIGUES, 2005). 
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Para que o trabalho em saúde possa ser analisado é necessário 

considerarmos três dimensões fundamentais. A primeira se refere ao processo de 

trabalho enquanto direcionalidade técnica, que envolve instrumentos e força de 

trabalho; a segunda afirma que ele é um serviço, já que toda assistência à saúde se 

constitui em serviço; e a terceira dimensão está relacionada ao fato de que o 

processo de trabalho em saúde é um serviço que se fundamenta numa inter-relação 

pessoal mais intensa, uma vez que esse serviço não se realiza sobre coisas ou 

sobre objetos e sim sobre pessoas. Estas, por sua vez, podem contribuir no 

processo de trabalho, e são parte desse processo, uma vez que fornecem valores 

necessários ao processo de trabalho (NOGUEIRA, 1997). 

Deste modo, quando falamos em APS, em específico ESF, sua estruturação 

em torno do trabalho em equipe nos faz crer que podermos imprimir maior potencial 

de criatividade e de compartilhamento de saberes no processo de trabalho. 

Diferentes olhares e saberes possibilitam uma ampliação das possibilidades de 

enfrentamento e intervenção nas situações que se apresentam nas unidades de 

saúde da família e em suas áreas de abrangência (SANTOS, F., 2010). A 

dinamicidade do trabalho em equipe pode, em sua plasticidade, configurar equipes 

de trabalho integradas ou equipes que expressam o mero agrupamento de 

profissionais (PEDUZZI In: PINHEIRO; BARROS; MATOS, 2010). 

A APS, através das equipes de saúde da família (ESF), tem como uma de 

suas diretrizes a substituição das práticas convencionais de assistência por um novo 

processo de trabalho centrado na vigilância à saúde, na integralidade e 

hierarquização das ações, sendo as unidades de saúde da família o primeiro nível 

de atenção, na territorialização e adscrição da clientela e no trabalho em equipe 

multiprofissional (BRASIL, 1997).  

Este primeiro nível de atenção não pode separar o trabalho clínico da 

promoção da saúde. É necessário desenvolver processos de trabalho que 

estabeleçam uma nova relação entre os profissionais e a comunidade, de forma 

humanizada, tecnicamente competente, intersetorialmente articuladas e socialmente 

apropriadas (BRASIL, 2000). 

Para o desenvolvimento deste processo de trabalho é importante que as 

equipes de saúde da família utilizem como princípios a atuação no território através 

do diagnóstico situacional, o enfrentamento dos problemas de saúde de maneira 
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pactuada com a comunidade, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao 

longo do tempo, a integração com instituições e organizações sociais da área, 

visando a criação de um espaço de construção da cidadania (STARFIELD, 1998 

citado por TANAKA, 2011). 

Como eixo estruturante, a APS deverá “compor uma organização de serviços 

que disponha de tecnologia diversificada e complementar para propiciar uma 

adequada resposta aos problemas identificados no processo saúde-doença” 

(TANAKA, 2011). Para que os serviços componham estes eixos estruturantes, 

Mendes (2015) e Tanaka (2011) reafirmam a proposta de organizar e efetivar os 

serviços a partir da construção de redes de atenção à saúde.  

Como descrito anteriormente, estas redes, por sua vez, são consideradas 

para Rovere (1999) como uma rede de pessoas, uma linguagem dos vínculos. Não 

são simplesmente referências e contra referências. Seu processo de construção 

ocorre por níveis, ações e valores, que envolvem associação, cooperação, 

colaboração, conhecimento e reconhecimento. Estes níveis são caracterizados por 

ações de compartilhamento de objetivos e projetos, atividades ou recursos, ajuda 

esporádica, conhecimento do indivíduo ou do que ele faz e o reconhecimento da 

existência do outro. Segundo o autor, tais redes possuem valores concomitantes às 

ações que envolvem a confiança, a solidariedade, a reciprocidade, o interesse e a 

aceitação.  

Quanto mais complexo o processo de trabalho e quanto menos sistematizado 

ele for, mais precisamos refletir criticamente sobre ele visando compreendê-lo em 

sua totalidade, não esquecendo de analisar também as especificidades de cada 

elemento do processo de trabalho, a inter-relação destes (finalidade, objeto, meios 

de produção e sujeitos) e suas implicações práticas. É necessário ainda perceber o 

seu funcionamento, numa perspectiva dinâmica e interativa, e, por fim, compreender 

a importância de sua avaliação constante (FARIAS et al, 2009 P.21). 

 

2. Justificativa 

 

Como apresentado nas linhas anteriores, tradicionalmente na área da saúde, 

mas especificamente na atenção primária, à saúde da mulher vem sendo 
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considerada área de prioridade. Destaca-se na Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher (PNAISM)  um conjunto de recomendações visando à diminuição 

da mortalidade materna e redução da fecundidade, ações voltadas à diminuição de 

casos de doenças transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis, mortes 

evitáveis e a redução de riscos sociais, tais como, a violência doméstica e os 

envolvidos com o ambiente de trabalho.  

Mesmo com o fortalecimento das políticas relacionadas a este campo, ainda 

encontramos ações fragmentadas, com serviços poucos resolutivos, despreparo 

para ofertar referência e contra referência, fragilidade na conformação das redes de 

atenção, e ainda outros problemas estruturais que geram impactos negativos à 

população feminina, principalmente no que se refere à atenção primária à saúde, 

não só no estado do Amapá, mas em todo o Brasil. 

O planejamento da oferta das ações estratégicas de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde consiste em um dos principais elementos para o alcance de 

resultados positivos no âmbito da saúde da mulher. Estas devem envolver 

necessariamente as equipes de saúde, as famílias como um todo e suas 

comunidades. Nesta perspectiva, tendo em vista a minha vivência na atenção 

primária à saúde no município de Macapá, tanto nas áreas de educação em saúde, 

como nas de assistência, percebo a necessidade de refletir e levantar discussões 

sobre as ações realizadas no campo da saúde da mulher, bem como a de 

compartilhar experiências exitosas realizadas pelas equipes de saúde da família na 

esfera municipal. 

Infelizmente, o que se percebe hoje no município é certa fragmentação das 

ações neste âmbito, o desconhecimento e falta de compartilhamento de 

experiências locais bem-sucedidas e a realização de ações pontuais que não 

preveem continuidade e integralidade no atendimento, nem tampouco a avaliação do 

impacto destas iniciativas. O nível central parece distante das equipes e, apesar da 

obrigatoriedade da realização de relatórios mensais de atividades, estes poucos 

contribuem para a elaboração de propostas e pactuação de metas. 

Desta forma, acreditamos que a partir de uma análise sobre as ações 

desenvolvidas na assistência à saúde da mulher sob a ótica da Atenção Integral à 

Saúde, identificando estratégias adotadas que foram bem sucedidas , o produto do 

processo de trabalho das equipes de saúde da família (eSF) e se ações 
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desenvolvidas estão de acordo com as metas e objetivos da PNAISM, possam ser 

criadas metodologias de trabalho e supervisão que subsidiem estas equipes em sua 

atuação. Este diagnóstico situacional tem por objetivo melhorar a assistência e 

desenvolver práticas intersetoriais locais de promoção, prevenção e recuperação da 

saúde da mulher que possam servir, inclusive, de apoio técnico para outros campos 

e serviços da saúde. 

Por fim, este estudo vem com a intenção de gerar conhecimento sobre as 

atividades e estratégias de saúde realizadas pelas equipes de saúde da família que 

conseguem desenvolver as propostas presentes na Política de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher em seu território, bem como sobre suas dificuldades e limitações. 

Espera-se que as experiências bem sucedidas possam subsidiar o planejamento 

das ações de saúde no nível central, visando à qualificação do trabalho das equipes 

da APS do município como um todo. 

 

3. Questões norteadoras 

 

As  questões norteadoras são as seguintes:  

 Quais ações de saúde foram realizadas no campo da saúde da mulher 

no âmbito da atenção primária, no município de Macapá, de Julho de 

2014 a Junho de 2015? 

 Quais estratégias e o produto do processo de trabalho foram realizados 

pelas equipes de saúde da família para o desenvolvimento destas 

ações em suas áreas adscritas? 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo geral 

 

Analisar as ações desenvolvidas, as estratégias utilizadas e o produto do 

processo de trabalho das equipes de saúde da família na assistência à saúde da 
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mulher sob a ótica da Atenção Integral à Saúde, no município de Macapá, no 

período de Julho de 2014 a Junho de 2015.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

4.2.1. Delinear quais as ações voltadas à saúde da mulher foram 

desenvolvidas pelas equipes de saúde da família que atuaram no 

município de Macapá no período de Julho de 2014 a Junho de 2015. 

 

4.2.2.  Identificar as estratégias realizadas e o produto do processo de 

trabalho das equipes de saúde da família da rede municipal no âmbito 

da saúde da mulher, no período descrito.  

 

4.2.3. Analisar se as ações desenvolvidas estão de acordo com a 

Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher e o Plano 

Municipal de para os anos de 2014-2017 relativas à saúde da mulher. 

 

5. Percurso metodológico 

 

5.1. Desenho de estudo 

 

Com base nos objetivos do estudo, optou-se por desenvolver uma pesquisa 

com abordagem quantitativa através da análise dos relatórios de produção mensal 

produzidos pelas equipes de saúde da família (eSF). Tal estratégia permitiu delinear 

quais as ações voltadas à saúde da mulher foram desenvolvidas pelas equipes de 

saúde da família, identificar as estratégias e processos de trabalho realizados por 

estas equipes para colocar em prática as ações desenvolvidas, assim como 

descrever, ainda que de forma exploratória, quais as principais dificuldades e 

facilidades encontradas pelos profissionais de saúde da família para o 

desenvolvimento das atividades preconizadas pela PAISM e das previstas no Plano 

Municipal de Saúde do município de Macapá, para os anos de 2014-2017. Tem-se 



 
43 

 

 

como campo de práticas e objetivos trazer à luz dados, indicadores e tendências 

observáveis (MINAYO; SANCHES, 1993). 

A revisão dos relatórios de produção mensal trouxe contribuições importantes, 

pois estes documentos registram as atividades desenvolvidas pelas equipes, 

tornando-se excelentes fontes de dados para a análise do problema a partir da 

própria expressão da linguagem dos indivíduos envolvidos (GODOY, 1995). A 

revisão  também possibilitou identificar lacunas na formulação e preenchimentos dos 

mesmos que pode ser útil para reformulação e aprimoramento dos formulários. 

 

5.2. Cenário do estudo 

 

O Estado do Amapá está localizado no estremo Norte do Brasil, situando-se 

quase que inteiramente no hemisfério Norte. Possui características geofísicas, 

sociais, políticas e econômicas específicas da extensa região Amazônica. É 

constituído por dezesseis municípios, distribuídos em seu mapa por um losango 

imperfeito, tendo seus vértices dirigidos para os pontos cardeais e traçado ao sul 

pela linha do equador na cidade de Macapá. (GEA, 2013).  

O estado tem uma área geográfica de 142.828,521 Km², fazendo fronteira ao 

Norte com a Guiana Francesa, ao Sul e ao Oeste com Estado do Pará e ao Leste 

com Oceano Atlântico. Sua população em 2010 está numerada em 669.526 

habitantes, sendo estimado para 2014 o quantitativo 750.912 habitantes. Sua 

densidade demográfica é de aproximadamente 4,69 habitantes / Km². O município 

tem o índice de desenvolvimento humano (IDH) médio de 0,78, que corresponde à 

melhor média da região norte, fazendo com que o município ocupe o décimo 

segundo lugar no Brasil. (GEA 2014; IBGE, 2014; PNUD 2014) 

A cidade de Macapá (Figura 1), capital do Estado, possui uma área territorial 

de 6.408,545 km², erguida aos arredores da imponente Fortaleza de São José de 

Macapá, por conta do domínio português da época. Suas raízes culturais trazem 

uma forte tradição afrodescendente, que ainda permanece na região em uma área 

preservada de quilombo (Vila do Curiaú – descendentes de escravos negros, 

trazidos pelos europeus para a construção do forte).  O município fica localizado ao 

sul do estado, sendo banhado pelo braço norte do rio Amazonas. Seu litoral com 
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242 km de extensão vai do Cabo Orange ao Cabo Norte, isto é, da foz do rio 

Oiapoque à foz do rio Amazonas. Segundo o último censo demográfico, realizado 

em 2010, sua população total naquele ano era de 398.204 habitantes, sendo 

estimada em 446.757 no ano de 2014. A cidade tem densidade demográfica de 

62,14 habitantes/km². De acordo com o censo de 2010, deste quantitativo de 

habitantes, pouco mais de 50% eram do sexo feminino, sendo 8.034 mulheres na 

zona rural e 194.557 na zona urbana. (IBGE, 2014). 

 

Figura 1 – Mapa Político do Estado do Amapá 

      Fonte: http://www.amapadigital.net/municipios_amapa.php 

 

Segundo o Departamento de Média Complexidade da Secretaria Municipal de 

Saúde de Macapá (SEMSA) (DMC, 2014), Macapá possui 22 unidades de saúde na 

zona urbana e 12 na zona rural. Dentre as 34 unidades: 

- Uma é caracterizada como centro de especialidades que atende grande 

parte da demanda ambulatorial da rede municipal de saúde e ainda possui equipes 

de saúde da família atendendo famílias adscritas em sua área de abrangência; 

http://www.amapadigital.net/municipios_amapa.php
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- Cinco unidades realizam atendimento de urgência e emergência: duas com 

atendimento 24 horas e três 18 horas. Estas unidades possuem um bloco anexo 

para atendimento ambulatorial das famílias cadastradas pelas equipes de saúde da 

família e não cadastrados; 

- Vinte e oito atuam em regime de 12 horas de trabalho, sendo dezesseis 

unidades na zona urbana e 12 na zona rural. As unidades da zona urbana são de 

modelo misto, atendendo por livre demanda a indivíduos cadastrados pelas equipes 

de saúde da família. Já as unidades da zona rural funcionam apenas com o modelo 

de atenção da Estratégia Saúde da Família. 

Grande parte destas unidades possuem um conjunto de profissionais 

estatutários e um conjunto de profissionais prestadores de serviços. Os estatutários 

desenvolvem suas ações na unidade e atuam com uma visão médico-

assistencialista, e os prestadores são especificamente contratados para desenvolver 

atividades nas eSF. Este cenário torna-se conflitante com a visão da política de 

saúde atual, fugindo aos princípios da APS. 

Todas as unidades acima descritas recebem suporte dos serviços 

secundários e terciários, a cargo do estado, através de um centro de referência de 

doenças tropicais, um centro de referência de tratamento natural, um centro de 

reabilitação, um único hospital de clínicas, um hospital que oferece serviços de 

urgência e emergência, uma unidade de pronto atendimento infantil, anexa a um 

hospital da criança e do adolescente, e de um único hospital da assistência gineco-

obstétrica à mulher. (GEA; SESA, 2013) 

Segundo o DAB da SEMSA, em 2014, grande parte das unidades básicas de 

saúde (UBS) ofereciam serviços de clínica geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia; 

serviços de odontologia; exames laboratoriais e de imagem, tais como 

ultrassonografia obstétrica e pélvica; exame preventivo do câncer de colo uterino; 

imunização e pronto atendimento vinte quatro horas às comunidades locais e 

adjacentes. 

Nestas UBS estão inseridas 84 equipes de saúde da família, sendo 70 na 

zona urbana e 14 na zona rural, distribuídas em comunidades terrestres e ribeirinhas 

da região. Esta distribuição ocorre da seguinte maneira: na zona urbana estão 25 
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equipes na região norte, 27 na sul, 11 na oeste, 05 na leste e 02 na central; e na 

zona rural estão 08 equipes na região terrestre e 06 na fluvial. 

Em sua grande parte, as unidades possuem profissionais vinculados ao 

programa federal Mais Médicos, prestadores de serviços da secretaria municipal de 

saúde, do Programa de Valorização da Atenção Básica (Provab) e agentes 

comunitários de saúde, vinculados de forma estatutária à SEMSA (CMESF, 2015). 

Considerando o perfil das unidades básicas de saúde, tinha-se  uma cobertura de 

71,26% da população por agentes comunitários de saúde e 60,61% por equipes de 

Saúde da Família, sendo apenas 54 destas, completas (BRASIL, 2014; DAB, 2014). 

Mesmo com a estratégia saúde da família (ESF) como forma de organização 

dos serviços, visando uma rede de atenção à saúde mais eficiente, como apontado 

anteriormente, as unidades de saúde do município de Macapá ainda trabalham com 

um modelo misto resistente, em que os médicos e enfermeiros generalistas, sem 

formação em saúde da família, dão ênfase às consultas pré-agendadas e à livre 

demanda, sempre bastante numerosa. Esta maneira de prover a assistência à 

população caracteriza-se por um modelo Semachko, provido da tríade de 

especialidade: clínico, pediatra, ginecoobstetra, que dificulta a efetivação das ideias 

de integralidade dos serviços de saúde (MENDES, 2015). 

 

5.3. População do estudo 

 

A população de estudo é composta por uma amostra das 84 equipes de 

saúde da família implantadas no município de Macapá até junho de 2015. Para a 

seleção as equipes que participaram do estudo, foi realizada uma amostra 

estratificada por região geográfica do município (norte, sul, leste, oeste, centro e 

rural). O número de equipes selecionadas foi proporcional ao número de equipes de 

cada região. 

Para evitar que o conhecimento privilegiado da pesquisadora sobre o produto 

do processo de trabalho destas equipes levasse a um viés de seleção, optou-se 

selecionar as equipes que comporiam o estudo através amostra aleatória simples 

em cada estrato geográfico. Assim, selecionou-se 30% das equipes de cada região, 

formando uma amostra de 25 equipes ao todo. Este percentual representou os 
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seguintes quantitativos de equipes por região: 07 ESF na região norte, 08 ESF na 

sul, 03 ESF na oeste, 02 na leste, 01 na central e 02 na zona rural. 

 

5.4. Fontes de dados 

 

As informações da pesquisa foram coletadas a partir da leitura, tabulação e 

análise dos Relatórios de Produção Mensal (ANEXO 1) das equipes selecionadas. 

Estes relatórios são instrumentos de informação sistemática e regular entre as 

equipes locais e o nível central. São formulários estruturados que trazem uma 

identificação geral da equipe e área adscrita, bem como campos específicos para 

cada ciclo de vida, agravos, ações de saúde e atividades afins. Foram criados 

recentemente pela CMESF no intuito de consolidar e armazenar dados com mais 

facilidade e agilizar o monitoramento das atividades exercidas pelas equipes de 

saúde da família.  

O Relatório Mensal de Produção das Equipes de Saúde da Família do 

município de Macapá é composto por quatro laudas contendo quatorze campos fixos 

e um espaço aberto para registro de outras questões que a equipe julgar 

pertinentes. 

Campo 1 – Dados gerais da equipe: neste local estão inseridos os dados 

referentes ao mês de produção, identificação da equipe e área, unidade básica de 

saúde (UBS) vinculada, número de pessoas acompanhadas, número de famílias 

acompanhadas. 

Campo 2 – Atividades: neste espaço é registrado o número de visitas 

domiciliares, número de consultas e número de procedimentos realizados 

semanalmente pelos profissionais da equipe. 

Campo 3 – Atividades educativas: são registrados número e temas das 

palestras e ações de campo realizadas no período bem como as atividades 

relacionadas ao programa saúde na escola. 

Campo 4 – Estão descritas as consultas, cadastros, óbitos e 

acompanhamento em domicílios; início, término e abandono de tratamento dos 

programas de Hipertensão, Diabetes, Tuberculose e Hanseníase. 
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Campo 5 – Saúde da criança: é informado o total de nascidos vivos; óbitos 

em menores de um ano; crianças com baixo peso ao nascer, número de crianças < 

6 meses que estão em aleitamento materno; crianças < 1 ano pesadas, vacinadas, 

desnutridas, que realizaram consultas de puericultura e as que foram 

acompanhadas no domicílio; número de crianças < 2 anos e crianças < 5 anos com 

infecções respiratórias agudas(IRA), diarreias e consultadas no mês. Este campo 

também possui as informações referentes ao Programa Bolsa Família. 

Campo 6 – Saúde do adolescente: as informações descritas neste campo 

contemplam o número de adolescente de 10 a 16 anos conforme o gênero 

masculino e feminino e número de adolescentes acompanhados no mês. 

Campo 7 (principal fonte de dados para esta pesquisa) – Saúde da mulher: 

especificamente neste campo as atividades são distribuídas em três eixos, Pré-

Natal, PCCU (Prevenção do Câncer de Colo Uterino) e PSR (Promoção da Saúde 

Sexual e Reprodutiva). 

No eixo Pré-Natal constam os dados do número de mulheres cadastradas no 

Sisprenatal, número de gestantes cadastradas e acompanhadas no mês, número de 

mulheres por trimestre de gestação, número de mulheres com risco habitual e alto 

risco, número de testes rápidos para gravidez, sífilis e HIV.  No eixo PCCU estão 

distribuídos os dados do total de mulheres na faixa etária de 16 a 64 anos, 

percentual de metas, número de coletas realizadas, número de resultados normal e 

alterados para processo inflamatório, neoplasias intraepiteliais cervical (NIC I,II e III),  

doenças sexualmente transmissíveis (candidíases, tricomoníases, herpes genital e 

infecção por papiloma vírus humano).  

Existe um campo destinado a promoção da saúde sexual reprodutiva (PSR) 

constando o número de mulheres na faixa etária de 10 a 49 anos cadastradas, 

número de mulheres atendidas no mês para os métodos de barreira, hormonal, 

sintotérmico, dispositivo intrauterino (DIU) e laqueaduras. 

Outros eixos relacionados à saúde da mulher, tais como, informações sobre 

imunização, rastreamento de câncer de mama, doenças crônicas transmissíveis 

(DCT) e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), portadores de necessidade 

especiais e outros, estão inseridos em vários campos do relatório e também serão 

analisados. 
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Campo 8 - Saúde do homem: este campo traz informações sobre o total de 

homens com 40 anos e mais que realizaram PSA, toque retal, que são hipertensos, 

diabéticos e que foram a óbito. 

Campo 9 - Saúde do idoso: traz as informações sobre o número total de 

idosos hipertensos; diabéticos; internados; que tiveram fratura de fêmur, queda, 

infecções respiratórias agudas (IRA) ou acidente vascular cerebral (AVC) no mês. 

Traz também o número de idosos que foram a óbitos no período. 

Campo 10 - Acamados: apresenta o registro do total de pacientes acamados 

e o número de pacientes acompanhados no mês. 

Campo 11 - Referências e contra referências: registrados o quantitativo de 

pacientes referenciados e contra referenciados. 

Campo 12 - Campanhas de imunização: os dados informados são sobre a 

vacinação contra influenza realizadas em idosos com 60 anos e mais, acamados e 

gestantes, vacinação contra a poliomielite nas etapas I e II, constituídos em dados 

específicos para pessoas vacinadas e não vacinadas. 

Campo 13 - Inquéritos de óbitos: campo livre para informar nome (se RN 

informar nome da mãe), idade, sexo, endereço, causa morte (Declaração de Óbito) 

data e assistência recebida (eSF / Hospitalar) do óbito. 

Campo 14 – Justificativas, dificuldades enfrentadas e solicitações do período: 

este campo é aberto e livre para as eSF informarem os problemas enfrentados para 

a realização das atividades no período, bem como para as solicitações à 

coordenação municipal visando à resolução e o aprimoramento do trabalho. 

 Apesar de todos os campos citados acima serem importantes para a análise 

da atuação das equipes no território, neste estudo demos mais ênfase as dados 

contidos no Campo 7 e aos campos com informações correlacionadas a saúde da 

mulher. Especial atenção foi dada às ações que compõem os principais eixos de 

atenção à saúde da mulher de acordo com a PAISM e o Plano Municipal de Saúde 

2014-2017, quais sejam: pré-natal; planejamento familiar (PLAFAM); imunização; 

preventivo do câncer de colo uterino (PCCU), infecções genitais e doenças 

sexualmente transmissíveis; prevenção do câncer de mama; ações voltadas à 

violência contra a mulher; prevenção e tratamento das doenças crônicas 

transmissíveis e não transmissíveis. 
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5.5. Critério de inclusão e exclusão 

 

Critérios de inclusão de equipes e relatórios no estudo 

Fizeram parte do estudo as equipes que tinham pelo menos seis relatórios 

mensais durante o período de julho de 2014 a junho de 2015. Apenas os relatórios 

com informações completas no que tange aos campos da pesquisa, devidamente 

identificados com o nome da equipe, mês de produção, número de profissionais e 

zona de atuação das equipes selecionadas foram utilizados no estudo.  

 

Critérios de exclusão de equipes e relatórios 

Foram excluídos do estudo cinco equipes que não atenderam aos critérios de 

inclusão listados acima. Uma equipe (eSF024 – Zona Rural Fluvial) possuía menos 

de seis meses de relatórios protocolados no Departamento de Atenção Básica da 

Secretaria Municipal de Macapá (DAB/SEMSA) e quatro equipes (eSF019 e eSF025 

– Zona Urbana;  eSF022 – Zona Rural Terrestre e eSF023 Zona Rural Fluvial)  

possuíam uma grande parcela dos relatórios incompletos com relação aos campos 

necessários para a pesquisa. 

Consideramos como perda vinte Relatórios de Produção Mensal referentes a  

oito eSF (04 relatórios da eSF01; 02 da eSF02; 01 da eSF08; 02 da eSF09; 01 da 

eSF013; 01  da eSF014; 03 da eSF021; 06  da eSF018), no período de julho 2014 a 

junho 2015, por motivos de não terem sido entregues à  Coordenação Municipal das 

Equipes de Saúde da Família no período programado.  

 

5.6. Coleta e análise de dados  

 

A coleta de dados constou da revisão dos Relatórios de Produção Mensal e 

registro das informações em uma planilha estruturada. Discriminou-se os 

pormenores de cada uma destas ações, visando conhecer o perfil e fazer 
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agrupamentos de tipos de ação de saúde por semelhança de objetivo (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2013).  

As informações foram consolidadas através de uma base de dados elaborada 

no software na linguagem de programação Visual Basic (APENDICE 1). Para 

conseguir consolidar estas informações adotamos uma matriz de dados com as 

seguintes variáveis:  

Atendimentos realizados pelas eSF conforme os eixos do estudo:  

rastreamento do câncer de mama, câncer uterino (NIC III e carcinoma), pré-natal, 

planejamento familiar (barreira, hormonal, sintotérmico, DIU e Laqueadura), 

infecções genitais e DST/Aids, imunização, violência, portadores de necessidades 

especiais, doenças crônicas não transmissíveis (hipertensão arterial sistêmica - 

HAS, diabetes mellitus - DM e Tabagismo), doenças crônicas transmissíveis 

(tuberculose e hanseníase), saúde mental (física e cognitiva) e outros temas 

relacionados. 

Ações-eixos relacionadas: palestras e rodas de conversa, grupo de estudo, 

ações em campo, educação permanente em saúde (EPS), reuniões em equipe, e 

visitas domiciliares. 

Nesta primeira etapa, os relatórios mensais de produção das equipes foram 

nomeados por siglas em ordem numérica (eSF01, eSF02, eSFn), identificados por 

mês de produção e número da equipe e, subsequentemente, ordenados através da 

catalogação dos eixos da pesquisa já descritos anteriormente. 

Para evitar qualquer tipo de viés, a coleta de dados foi realizada por um 

profissional de nível superior, com experiência em processamento de dados, 

devidamente treinado pela pesquisadora principal, sem qualquer conhecimento 

sobre as equipes da ESF. 

Para a apresentação dos resultados foram utilizados quadros, figuras, 

gráficos e tabelas que expressam as atividades desenvolvidas e as frequências das 

mesmas, identificando padrões de atividades desenvolvidas de acordo com certas 

características das equipes, tais como, código da eSF, sua localização geográfica, 

unidade básica de saúde vinculada, composição da equipe, número de famílias 

cadastradas, número de micro áreas. 
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5.7. Equipe de pesquisa 

 

- Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel: enfermeira, mestranda do curso 

de mestrado profissional em saúde da família/Universidade Estácio de Sá 

(UNESA)/RJ. 

- Claudia Leite de Moraes: professora associada do Instituto de Medicina 

Social/UERJ e professora adjunta do Mestrado em Saúde da Família/UNESA. 

Orientadora do Projeto de pesquisa. 

- Kleverton Ramon Santana Siqueira: Bacharel em Sistemas de Informação, 

Participante na elaboração do banco de dados e extração das informações dos 

Relatórios de Produção Mensal das equipes de saúde da família. 

6. Aspectos éticos 

 

A pesquisa foi desenvolvida em conformidade com os princípios de 

beneficência, autonomia, não maleficência e justiça prescritas pela Resolução nº 

466/2012 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), do Conselho 

Nacional de Saúde para assegurar os direitos dos participantes e deveres dos 

pesquisadores. O projeto passou pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estácio de Sá – Campus Arcos da Lapa - RJ, indicado pela Plataforma 

Brasil.  

Uma cópia do projeto de pesquisa foi enviado à Secretaria Municipal de 

Saúde de Macapá (SEMSA/PMM) no intuito de subsidiar o pedido formal de 

autorização para revisão dos relatórios com as equipes de saúde da família 

autorização da SEMSA/PMM para a realização da pesquisa. Após a aprovação do 

CEP, foi redigido um novo documento, que juntamente com o parecer nº 1.394.047, 

CAAE 51765815.4.0000.5284. do CEP, foram endereçados à SEMSA/PMM e 

protocolados no Departamento de Atenção Básica (DAB/SEMSA/PMM). 

É importante ressaltar que foi garantido o anonimato de dados pessoais dos 

relatórios, bem como a confidencialidade das informações. A utilização das 

informações foi única e exclusivamente para a pesquisa. Para a garantia desta 
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confidencialidade, os relatórios foram devidamente codificados por número, equipe, 

mês e ano de atividade. 

 

7. Resultados e Discussão 

 

7.1. Perfil geral da amostra, características das equipes e da população 

cadastrada 

Durante a primeira etapa do estudo foram selecionadas 25 equipes e 

catalogados 264 relatórios. No decorrer das leituras foram excluídas 5 equipes e 

seus respectivos relatórios por estas não atenderem aos critérios de inclusão do 

estudo, resultando na análise de 226 relatórios de produção de 20 equipes (Quadro 

1). 

 

Quadro 1 – Total de relatórios analisados por eSF, área geográfica, no 

período de Julho de 2014 a Junho de 2015. 

Código Área Zona Relatórios analisados 

eSF02 Norte Urbana 12 

eSF04 Norte Urbana 10 

eSF06 Norte Urbana 12 

eSF011 Norte Urbana 12 

eSF012 Norte Urbana 12 

eSF013 Norte Urbana 11 

eSF014 Norte Urbana 11 

eSF05 Sul Urbana 12 

eSF07 Sul Urbana 12 

eSF08 Sul Urbana 11 

eSF09 Sul Urbana 10 

eSF015 Sul Urbana 12 

eSF020 Sul Urbana 12 

eSF021 Sul Urbana 9 

eSF03 Leste Urbana 12 

eSF010 Leste Urbana 12 

eSF01 Oeste Urbana 8 

eSF016 Oeste Urbana 12 

eSF017 Oeste Urbana 12 

eSF018 Rural Rural - terrestre 12 

Total   226 

  Fonte: Relatórios de produção mensal/ DAB/SEMSA/2015 

Podemos dizer que no total das 20 eSF analisadas 13 eSF (65%) 

apresentaram todos os relatórios dos 12 meses propostos no estudo,  3 eSF (15%)  
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11 meses ,  2 eSF  (10%) 10 meses, 1 eSF (5%)  9 meses e 1 eSF(5%) 8 meses de 

informação. A falta de alguns relatórios pode ter ocorrido pelo atraso na entrega da 

produtividade, pela ausência do profissional enfermeiro no mês de entrega de 

produção devido férias, licenças médicas ou ausências destes profissionais pelo 

desligamento da equipe. Isso pôde ser observado na leitura dos relatórios 

posteriores aos meses ausentes de produção. 

Como pode ser visto no Quadro 2, as vinte eSF estão vinculadas a 11 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), distribuídas nas diferentes zonas geográficas do 

município. Os territórios vinculados às equipes abarcam 144 micro áreas. Vistas em 

conjunto, as equipes contemplam 20 médicos, 20 enfermeiros, 63 técnicos em 

enfermagem, 02 auxiliares de enfermagem e 116 agentes comunitários de saúde. 

 

 

Quadro 2 – Características gerais das eSF que fizeram parte do estudo no 

município de Macapá, no período de Julho de 2014 a Junho de 2015. 

Código 
Área 

Geográfica 
Zona 

UBS 
vinculada 

eSF  
completa 

Nº de 
MA 

Nº 
ACS 

Nº 
Médicos 

Nº 
Enf. 

Nº 
Téc. 
Enf. 

Nº 
Aux. 
Enf. 

eSF02 Norte urbana UBS 1 sim 7 7 1 1 3 0 

eSF04 Norte urbana UBS 2 sim 5 5 1 1 3 0 

eSF06 Norte urbana UBS 2 não 8 7 1 1 3 0 

eSF011 Norte urbana UBS 1 não 6 5 1 1 3 0 

eSF012 Norte urbana UBS 3 sim 7 7 1 1 4 0 

eSF013 Norte urbana UBS 3 sim 10 10 1 1 3 0 

eSF014 Norte urbana UBS 4 sim 6 6 1 1 6 0 

eSF05 Sul urbana UBS 6 não 6 3 1 1 2 0 

eSF07 Sul urbana UBS 6 não 5 2 1 1 2 1 

eSF08 Sul urbana UBS 6 sim 4 4 1 1 4 0 

eSF09 Sul urbana UBS 6 não 8 2 1 1 3 0 

eSF015 Sul urbana UBS 5 não 12 9 1 1 5 1 

eSF020 Sul urbana UBS 5 não 7 5 1 1 2 0 

eSF021 Sul urbana UBS 7 não 7 5 1 1 3 0 

eSF01 Oeste urbana UBS 9 não 11 10 1 1 3 0 

eSF016 Oeste urbana UBS 10 não 8 6 1 1 2 0 

eSF017 Oeste urbana UBS 10 não 9 7 1 1 2 0 

eSF03 Leste urbana UBS 8 sim 6 6 1 1 1 0 

eSF010 Leste urbana UBS 8 sim 7 7 1 1 3 0 

eSF018 Rural 
rural 

terrestre 
UBS 11 não 5 3 1 1 6 0 

Total - - - - 144 116 20 20 63 2 

Fonte: Relatórios de produção mensal/ DAB/SEMSA/2015 
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Apenas 40% destas equipes são completas. Existe um déficit de cobertura de 

28 micro áreas (MA) em relação ao total de MA cadastradas, consequente à 

ausência de 28 agentes comunitários de saúde (Quadro 2).  

Considerando a composição destas equipes podemos dizer que as eSF 

estudadas exibem um valor representativo de 25% do total das 84 eSF implantadas 

no município de Macapá, atendem 13.644 famílias com a quantia de 54.624 pessoas 

em suas áreas adscritas. Na maior parte das vezes, para cada duas eSF há uma 

equipes de saúde bucal. Em média, para cada oito eSF, há um NASF (Núcleo de 

Apoio ao Saúde da Família). 

Como pode ser observado no Quadro 3, 1 eSF da região Norte e 1 eSF da 

região Sul ultrapassam o teto máximo recomendado pela Portaria GM/MS Nº 

2355/2013 e pela Portaria GM/MS – PNAB Nº 2488/2011 de 1000 famílias 

acompanhadas por equipe (BRASIL, 2011.c). 

Quadro 3 – Relação entre o número de famílias, pessoas e mulheres na faixa 

etária de 10 a 64 anos, cadastradas pelas eSF do estudo, no período de Julho 

de 2014 a Junho de 2015, no município de Macapá-AP. 

Código 
 

Nº de Famílias 
Cadastradas 

Pessoas 
Cadastradas 

Mulheres Cadastradas 
pela eSF na faixa etária 

de 10 a 64 anos 

% de mulheres cadastradas 
pela eSF na faixa etária de 

10 a 64 anos 

eSF02 920 3682 155 4,2% 

eSF04 778 2564 741 28,9% 

eSF06 890 3412 1149 36,7% 

eSF011 966 4074 1179 28,9% 

eSF012 829 4059 1488 36,7% 

eSF013 1052 3279 779 23,8% 

eSF014 710 2786 1049 36,7% 

eSF05 393 1180 273 23,1% 

eSF07 335 974 375 38,5% 

eSF08 687 2762 998 36,1% 

eSF09 266 840 326 38,8% 

eSF015 1061 4379 1516 34,6% 

eSF020 679 3378 955 28,3% 

eSF021 750 3761 1303 34,6% 

eSF01 355 1090 221 20,3% 

eSF016 701 2187 804 36,8% 

eSF017 717 2608 593 22,7% 

eSF03 720 2714 1182 43,6% 

eSF010 732 3395 697 20,5% 

eSF018 103 1500 275 18,3% 

Total 13644 54624 16058 29,4% 

  Fonte: Relatórios de produção mensal/ DAB/SEMSA/2015. 
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Já com relação ao número de indivíduos acompanhados, nota-se que 3 eSF 

ultrapassam o teto máximo sugerido e que 14 (70%) eSF ultrapassam o número 

considerado ideal (3000/equipe completa) em áreas de maior risco e vulnerabilidade 

social (BRASIL, 2011.c).  

Considerando que existem municípios com muitas áreas de alta 

vulnerabilidade, o Ministério da Saúde entendeu que estas áreas demandam um 

maior número de equipes, portanto estabeleceu através da Portaria GM/MS Nº 2355 

de 2013 a alteração da fórmula do cálculo do teto máximo de eSF para municípios 

com estas características, passando para 2000 pessoas por eSF (BRASIL, 2013). O 

município de Macapá está entre os que possuem estas características acima 

citadas, portanto se considerarmos as eSF estudadas podemos concluir que  10% 

das eSF ultrapassam o teto máximo para número de famílias Estes valores refletem 

nas micro áreas de cada equipe, pois existe um déficit de 28 MA o que leva a 

sobrecarga de pessoas/famílias para cada ACS. 

Como pode ser visto no mesmo quadro, considerando o conjunto das eSF 

que compõe o estudo, 54.624 pessoas cadastradas em 13.644 famílias são 

cobertas. Deste montante populacional, 16.058 são mulheres entre 10 a 64 anos, 

que representam  29,4% do total da população cadastrada.   

Muitas eSF informam faixas etárias diferentes do padronizado. A faixa etária 

de adolescentes, por exemplo, era considerado de 10 a 19 anos por algumas 

equipes, enquanto que em outras, este subgrupo era caracterizado como sendo 

aqueles entre  10 a 16 para adolescentes. A mesma falta de padronização também 

foi observada com relação à faixa etária de mulheres em idade reprodutiva. Apesar 

do Ministério da Saúde definir esta faixa etária como sendo a que compreende 

mulheres entre 10 e 49 anos (BRASIL, 2011.b), algumas equipes consideraram de  

20 a 49 anos, ou ainda de 25 a 64 anos,  dependendo das ações realizadas. Desta 

forma, optamos por apresentar a distribuição das mulheres por faixas etárias, de 

acordo com a divisão de cada equipe, considerando os relatórios do último mês 

analisado (junho/2015)  (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Número de mulheres por faixa etária de 10 a 64 anos cadastradas 

por eSF, área geográfica, no período do estudo de Julho de 2014 a Junho de 

2015 - Macapá- AP.  
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I
IDADE 

eSF 

NORTE SUL OESTE LESTE 
RURAL 

TERRESTRE 
TOTAL 

12 11 13 2 6 14 4 21 8 9 20 5 15 7 16 17 1 3 10 18 
 

10 a 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60 

10 a 19 0 439 144 60 0 0 0 330 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 192 83 1431 

10 a 49 1379 0 0 0 658 839 400 0 839 313 759 262 0 0 594 522 179 937 0 0 7681 

20 a 49 0 644 602 81 0 0 0 107 0 0 0 0 899 0 0 0 0 0 392 149 2874 

25 a 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0 0 315 

50 a 64 109 96 33 14 491 210 341 866 159 13 196 11 434 0 210 0 42 245 113 43 3626 

60 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 71 

Total 1488 1179 779 155 1149 1049 741 1303 998 326 955 273 1516 375 804 593 221 1182 697 275 16058 

Total 
por  
área 

6540 5746 1618 1879 275 16058 

Fonte: Relatórios de produção mensal/ DAB/SEMSA/2015. 

Estratificando estes quantitativos de mulheres pelas cinco regiões geográficas 

e as eSF adscritas nestas regiões podemos observar que há uma maior 

concentração desta população na Região Norte do município de Macapá, com 6.540 

mulheres cadastradas. A segunda região com maior concentração de mulheres é a 

Região Sul, com 5.746 mulheres, seguido da Região Leste com 1.878 mulheres, 

depois a Região Oeste com 1.618 mulheres e, por fim, a Região Rural Terrestre com 

275 mulheres (Tabela 1). 

Como pode ser observado na Figura 2, os Eixos Prioritários abordados nas 

ações das eSF de Macapá durante o período analisado foram: Pré-Natal, 

Planejamento Familiar (PLAFAM), Imunização, PCCU (Prevenção do Câncer de 

Colo Uterino), Infecções Genitais e Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids 

(DST/Aids), Rastreamento do Câncer  de Mama, Violência contra a mulher, Doenças 

Crônicas Transmissíveis (DCT), Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 

Atenção à Portadores de Necessidades Especiais (PNESPECIAIS), Saúde Mental e 

Outros temas. As ações realizadas em cada eixo prioritários envolveram tanto 

atividades assistenciais (consultas, exames, vacinação, atendimentos domiciliares), 

como atividades de educação em saúde (palestras, grupos de estudos, ações de 

campo, programa saúde na escola). 
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Figura 2 – Eixos Prioritários estabelecidos para a Atenção à Saúde da Mulher, 

executados pelas eSF no período de Julho de 2014 a Junho 2015 – Macapá –

AP. 

 

As ações desenvolvidas pelas equipes para dar conta de cada Eixo Prioritário,  

foram nomeadas como Ações-Eixos neste estudo. Buscando definir as principais 

Ações-Eixos desenvolvidas, levamos em consideração que grande parcela do 

cuidado prestado na Atenção Primária à Saúde (APS) é realizada em ações extra 

consultório nas visitas domiciliares, atividades em grupos, espaços de educação em 

saúde, ações coletivas e intersetoriais, bem como no próprio acolhimento à usuária 

nos serviços de saúde. 

Portanto, para catalogar as Ações-Eixos desenvolvidas, as agrupamos em 

sete temas: ações de prática clínica  palestras e rodas de conversa, grupos de 

estudos, ações em campo, visitas domiciliares, educação permanente em saúde 

(EPS) e reuniões de equipe (Figura 3). 
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Figura 3 – Ações-Eixos realizadas pelas eSF no período de Julho de 2014 a 

Junho de 2015 – Macapá – AP.   

 

7.2. Ações de Prática Clínica realizadas pelas equipes 

Traçando incialmente um consolidado geral das ações de prática clínica 

realizadas no período de Julho de 2014 a Junho de 2015, observou-se o registro de 

47001 atendimentos direcionados à mulher na faixa etária de 10 a 64 anos.  

Como podemos observar no Gráfico 1, as ações relacionadas ao 

Planejamento Familiar (PLAFAM) foram as mais frequentemente realizadas pelas 

equipes. Em seguida, vêm as ações de Imunização, Prevenção do Câncer de Colo 

Uterino (PCCU) e Pré-Natal. Observa-se também um grande número de 

atendimentos relacionados às Infecções Genitais e DST/AIDS, e Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT). 
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Gráfico 1- Ações de Prática Clínica realizadas pelas eSF  em relação ao Eixos 

Prioritários da Atenção à Saúde da Mulher, no período de Julho de 2104 a 

Junho de 2015 – Macapá – AP. 

 
*PLAFAM (Planejamento Familiar); DST (Doenças sexualmente transmissíveis); CA (Câncer); DCNT 

(Doenças crônicas não transmissíveis); DCT (Doenças crônicas transmissíveis); PNESPECIAIS 

(Portador de necessidades especiais);  

 

Fonte: Relatórios de produção mensal das eSF/ DAB/SEMSA/2015. 

 

Planejamento Familiar (PLAFAM) 

Como mostra o Gráfico 1, as equipes de saúde da família estudas realizaram 

32.034 atendimentos a mulheres cadastradas nas eSF, o que representa 68,2%  do 

total das ações assistenciais de prática clínica realizadas durante o período 

estudado.  

Estratificando estes dados, podemos afirmar que os métodos contraceptivos 

mais utilizados no PLAFAM foram os métodos de barreira (15.768) e os hormonais 

(10.525). A frequência de atendimentos para estes dois métodos chegou a 26.293, 

82% dos 32.034 atendimentos praticados neste eixo. Outro método em evidência foi 

o uso da Laqueadura, com a informação de 5.421 (17%) atendimentos, seguido do 

registro de 226 (0,7%) atendimentos à mulheres com o uso do DIU e 94 (0,3%) para 

orientações sobre o método Sintotérmico como forma temporária de prevenir a 

gravidez. Os dados acima evidenciam que a contracepção utilizada pelas mulheres 

acompanhadas é majoritariamente realizada pelo uso de métodos de barreira, 

anticoncepção hormonal (preferencialmente os injetáveis) e da laqueadura.  
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O município de Macapá compreende a importância em garantir os direitos de 

homens e mulheres, adultos e adolescentes, em relação à saúde sexual e 

reprodutiva. Tal preocupação se traduz na Política de Direitos Sexuais e 

Reprodutivos do município que indica três eixos principais de ação, quais sejam: 1) a 

ampliação da oferta de métodos anticoncepcionais reversíveis (não-cirúrgicos); 2) a 

ampliação do acesso à esterilização cirúrgica voluntária; e 3) a introdução de 

reprodução humana e assistida no SUS (SEMSA, 2014.p.29).  

Acertadamente a ampliação do acesso de mulheres a informação e aos 

métodos contraceptivos é uma das ações imprescindíveis para que possamos 

garantir o exercício desses direitos. A informação sobre os tipos de métodos 

utilizados pode contribuir para que a mulher escolha o mais adequado e utilize-o de 

forma correta. Oportunizar a escolha do melhor tipo contraceptivo e a qualidade da 

assistência também leva a resultados positivos na prática do PLAFAM. 

 

Imunização  

A vacina tem a finalidade de garantir uma proteção específica ao indivíduo 

imunizado, responsável por salvar inúmeras vidas e evitar a propagação de uma 

série de doenças imunopreveníveis (ABBAS, 2015). A vacinação tem ocupado um 

lugar de destaque entre os instrumentos de saúde públicos usados pelos governos e 

autoridades sanitárias e tem sido responsável pela queda acelerada da 

morbimortalidade por doenças imunopreveníveis nos últimos anos em nosso país 

(TEMPORÃO, 2003).  

O Ministério da Saúde estabelece que todas as mulheres (crianças, jovens, 

adultas, idosas e grávidas) devem ter acesso ao Sistema Nacional de Imunização, 

de acordo com as recomendações do mesmo para cada faixa etária (Quadro 4). 

Para isto, é disponibilizado na rede pública de saúde uma série de imunobiológicos 

para a prevenção contra diversas doenças graves, que quando não prevenidas 

podem levar à morte de mulheres em qualquer faixa etária. 

Durante a análise dos relatórios, pudemos observar uma grande lacuna com 

relação à oferta de imunobiológicos, já que apenas 4212 (26%) mulheres da faixa 

etária de 10 a 64 anos foram vacinadas nestes doze meses de estudo. Além da 

vacinação de rotina, há apenas o registro de desenvolvimento de campanhas de 
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imunização contra Influenza para a população de mulheres gestantes e campanhas 

para vacinação contra HPV em mulheres em idade escolar (crianças e 

adolescentes).  

 

Quadro 4 – Calendário Nacional de Vacinação para mulheres para todas as 

faixas etárias e gestantes. 

Vacinas* 

Faixa etária  

0 – 10  11- 19 20 - 59 60+ Gestantes 

BCG X     

Hepatite B X X X X X 

Tríplice bacteriana (DTP) X  X X X 

Haemophilus influenza tipo b X     

Poliomielite inativa X     

Rotavírus X     

Pneumocócica conjugada 10 valente X     

Meningocócica  C conjugada X     

Influenza (Gripe) X X** X** X X 

Poliomielite oral X     

Febre amarela X X X X  

Hepatite A X     

Tríplice viral X X X   

Varicela X     

HPV quadrivalente  X     

Pentavalente (DTP,Hib, Hepatite B)  X     

dT (Dupla bacteriana adulto)  X X X X 

Tetraviral X     

Fonte: Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações. 
http://sbim.org.br/images/files/calend-sbim> . Acesso 03-06-16 

* Quadro adaptado pelo autor; ** Em casos de doenças crônicas e/ou comorbidades. 

 

É importante mencionar que não houve registro de aplicação de outros tipos 

de vacinas obrigatórias de acordo com o calendário nacional de imunizações, tais 

como a dupla bacteriana adulto (dT), tríplice bacteriana (DTP) e hepatite B, o que 

deixa a dúvida se estas foram realizadas e não foram registradas adequadamente 

ou se estas realmente não foram realizadas. A ausência destes registros dificulta 

considerar se as eSF realmente não atenderam ao cumprimento das metas 

nacionais estabelecidas, constituindo-se uma importante questão a ser discutida 

com as equipes e a gestão. De todo modo, mesmo que as mesmas tenham sido 

realizadas e não registradas, este subregistro impede que se avalie adequadamente  

o cumprimento das metas e o planejamento de ações para alcançar resultados 

positivos no futuro e melhorar a qualidade da assistência ao público alvo. 
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Prevenção do Câncer de Colo Uterino (PCCU) e Câncer de Mama 

Em relação ao câncer de colo uterino, o Instituto Nacional do Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA, 2015) estima para 2016 uma taxa bruta de 

incidência de CA de colo de útero de 22,4/100mil mulheres, com incidência de 80 

casos novos de CA de útero no estado do Amapá. Na capital do estado – Macapá – 

a  estimativa da taxa bruta de incidência é 26,76/100mil mulheres, com incidência de 

60 casos novos.  

Evidenciamos nos Relatórios de Produção um quantitativo de 3.895 coletas 

de PCCU, em mulheres de 20 a 64 anos, que corresponde a 32,4% da população 

feminina cadastrada e 259 atendimentos para o rastreamentos realizados para CA 

de Mama. Entretanto, as informações sobre os atendimentos realizados às mulheres 

com CA de útero e mama são insuficientes. Por mais que existam nos relatórios 

campos destinados aos diagnósticos deste grupo de patologias, não conseguimos 

visualizar um registro efetivo. Não houve qualquer registro de carcinoma de colo do 

útero e apenas 4 casos de lesões precursoras de CA de colo (Neoplasia Intra 

epitelial Cervical grau 3) durante os doze meses investigados. 

É possível que ausência de casos de carcinoma de colo de útero em nossa 

amostra seja apenas uma flutuação amostral, mas não há como descartar a 

possibilidade de subdiagnóstico e subregistro. Há várias possibilidades para que o 

registro de casos de CA de útero e mama não tenham sido realizados por estas 

equipes. Podemos inferir que as eSF possam ter tido dificuldade em planejar as 

ações voltadas a estes eixos; as mulheres podem ter tido dificuldade no acesso aos 

serviços e, ainda, pode ter havido grande demora ou extravio na entrega dos 

resultados pela rede laboratorial.  

Para o câncer de mama, o INCA (2015) estima uma taxa bruta de incidência 

para o estado do Amapá de 14,93/100 mil mulheres e 50 casos novos. Para a capital 

a taxa bruta é de 20,04/100mil mulheres e a incidência de 40 casos novos/ 100mil 

habitantes mulheres. Em nossa amostra, também não houve registro de casos de 

CA de mama. Observa-se nos relatórios analisados que apenas 6,9% das mulheres 

de 50 a 64 anos realizaram exames de mamografia ou o autoexame das mamas, o 

que nos leva a crer que estas atividades também podem estar sendo subnotificadas 

ou não realizadas em sua plenitude. Neste caso, a não realização da mamografia 

pode ser decorrente da falta de informação das mulheres, da baixa sensibilização 
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das mesmas para a realização dos exames, o não reconhecimento das equipes da 

importância da realização do exame, mas também à dificuldade de acesso ao 

exame, situação comum no município. 

 

Pré-Natal  

No que concerne à assistência ao Pré-Natal, foi identificado nos Relatórios de 

Produção Mensal o cadastro de 362 mulheres grávidas e catalogadas 3.062 

consultas realizadas, o que representa 6,5% do total de atendimentos das eSF.  

Considerando que na faixa etária de 10 a 49 anos tem-se um quantitativo de 

12.046 mulheres, podemos afirmar que 3% destas mulheres ficaram grávidas entre 

julho de 2014 a junho de 2015. Se levarmos em consideração o número de 

consultas de Pré-natal realizadas, podemos concluir que neste eixo prioritário foi 

alcançado uma média de 8 consultas para cada grávida. Um ponto positivo na 

prática da assistência ao Pré-natal no município de Macapá, na medida em que o 

Ministério da Saúde recomenda um mínimo de 6 consultas durante todo o período 

gestacional (BRASIL, 2016.a). 

Os campos que se referem ao risco habitual, alto risco obstétrico, 

atendimentos por trimestres e por mês, registros de teste rápidos para HIV, Sífilis e 

Gravidez, vacinas em dia de dT(toxóide tetânica) e Hepatite B, atendimento 

odontológico, partos e consultas de puerpério não foram realizados de forma 

frequente. Também não constam informação sobre ultrassonografias realizadas e 

outros tipos de exames laboratoriais, e encaminhamentos para referências,  o que 

prejudica uma apreciação mais detalhada das características e qualidade do cuidado 

ofertado durante estas consultas. 

 

O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da 
gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto 
para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as 
atividades educativas e preventivas. [...] Talvez o principal indicador do 
prognóstico ao nascimento seja o acesso à assistência pré-natal [...]. Os 
cuidados assistenciais no primeiro trimestre são utilizados como um 
indicador maior da qualidade dos cuidados maternos [...]. (BRASIL,  2012 
pg.34 ) .  
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Esta assertiva nos leva a enfatizar que dados incompletos ou a ausência das  

informações de indicadores importantes relacionados ao pré-natal dificultam a 

análise das práticas da assistência ao pré-natal nas eSF estudadas.  

Embora tenha sido observado que a cobertura das consultas de Pré-Natal 

tenha sido alta, ressaltamos que o município deve trabalhar não apenas para 

aumentar a cobertura de consultas de pré-natal, mas também a qualidade da 

assistência através da disponibilidade eficiente de exames laboratoriais e adequação 

de uma rede logística e técnica, com encaminhamentos para referências reguladas 

através de uma análise criteriosa.  

 

Infecções genitais e DST/Aids 

Os dados das Infecções genitais e DST/Aids são registrados em campos não 

específico para este eixo prioritário. Estes aparecem no campo dos resultados de 

exames Papanicolau. Portanto, não é registrado o número de atendimentos de 

mulheres que portam alguma destas infecções, apenas o número de casos positivos 

para vaginoses, cândida, tricomonas, HPV e herpes genital ao exame.  

Nota-se que 50% das equipes (eSF03, eSF06, eSF010, eSF011, eSF012, 

eSF013, eSF014, eSF018, eSF020, eSF021) registraram 1250 casos de infecções 

genitais e que a maior frequência dos casos ocorreu para infecções por cândida e 

tricomoníases. É importante enfatizar que a eSF013, foi responsável pelo registro de 

902 casos de DST, ou seja, esta equipe registrou 72% do casos de DST durante o 

período analisado. Esta equipe é destaque devido ter realizado o registros destas 

informações em todos os meses de produção o que nas outras equipes não foi 

possível observar, pois na maioria das vezes os campos estavam em branco.  

Quanto as informações sobre HIV/Aids, 79 casos de Aids em mulheres na 

faixa etária de 15 a 24 anos não gestantes e 39 casos em gestantes, no período de 

2014 a 2015 foram registrados pelo Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) (BRASIL, 2015), porém nos relatórios de produção mensal não 

consta nenhum dado referente ao HIV/Aids. Considerando que estamos analisando 

cerca de 25% das equipes do município de Macapá, esperava-se que as equipes 

computassem pelo menos 20 casos de HIV/Aids. 
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É possível que a ausência de um campo específico nos Relatórios de 

Produção Mensal que descreva o número de atendimento e o tipo de agravo possa 

levar a subregistro das informações e dificultar a produção  das ações de saúde no 

que tange a este eixo. Portanto, se faz necessário a inclusão de um campo 

específico nos relatórios de produção que referencie o eixo prioritário em discussão. 

As equipes devem atender às orientações previstas no PMS 2014-2017 da SEMSA 

visando intensificar as notificações dos casos atendidos pelos profissionais de 

saúde, ações preventivas para melhor detecção e tratamento das mulheres 

acometidas por esses agravos. (SEMSA, 2014).  

 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e Doenças Crônicas 

Transmissíveis (DCT) 

“As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) se caracterizam por terem 

etiologia múltipla, muitos fatores de risco, longos períodos de latência, curso 

prolongado, origem não infecciosa [...]” (MOURA et al., 2011, p. 486). São 

consideradas de maior impacto na saúde pública as Doenças Cardiovasculares, o 

câncer, o Diabetes Mellitus, e as Doenças Respiratórias Crônicas, correspondendo 

aproximadamente 80% das DCNT (BRASIL, 2011.d). 

Os principais fatores de risco para DCNT estão relacionados ao hábito de 

fumar, à alimentação não saudável, à falta de atividade física e ao etilismo, 

responsáveis, em grande parte, pelos elevados números de excesso de peso, pela 

elevada prevalência de hipertensão arterial e pelo colesterol alto (MALTA et al., 

2010). 

As DCNT são registradas pela eSF em campo separado do campo saúde da 

mulher. São registrados neste campo apenas dois tipos de agravos, Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) e um fator de risco (Tabagismo).  

As outras doenças ou fatores de risco relacionados às DCNT, quando registradas, 

são feitas em campos avulsos ou em campos específicos no relatório mensal de 

produção das eSF. 

As eSF informam que do total de 16.058 mulheres, 112 (0,7%) foram 

cadastradas com hipertensão arterial sistêmica, 18 (0,1%) com diabetes mellitus e 

169 (1,1%) como tabagistas. Para estas mulheres foi realizado um total de 1.205 



 
67 

 

 

(2,6%) atendimentos. Destes atendimentos, 654 (54,2%) foram para HAS, 104 

(8,6%) para DM e 447 (37%) para tabagistas. Infelizmente, somente uma equipe 

registrou o número de mulheres hipertensas, diabéticas e tabagistas e doze 

registraram o número de mulheres tabagistas. As demais equipes consolidaram o 

dado sem estratificar por sexo, o que impossibilitou a análise das mulheres em 

separado. 

Os dados encontrados sobre as DCT registradas pelas eSF são pouco 

expressivos, pois refletem apenas a informação de 14 eSF. Foi identificado o 

registro de 44 mulheres (33 tuberculose e 11 hanseníase) diagnosticadas e 

acompanhadas pelas eSF do estudo, porém as informações na sua grande maioria 

eram incompletas por falta do preenchimento dos campos. 

A escassez de informações prejudica muito o planejamento das ações 

específicas voltadas para estes importantes problemas de saúde pública no 

município. Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, no ano de 

2014, o coeficiente de incidência de tuberculose no Amapá foi de 23,7/100mil 

habitantes, enquanto que o coeficiente de mortalidade chegou a  1,6/100 mil 

habitantes. Dentre os pacientes com a doença, apenas 18,4% realizaram exame de 

cultura de escarro, 84,6% conseguiram realizar exame para HIV e 22,3% tiveram 

seus contatos examinados (BRASIL, 2016b). Para hanseníase, a incidência foi de 

18,2/100mil habitantes, um pouco menor do que a relativa à tuberculose. 

Os dados levantados nos relatórios indicam um subregistro importante tanto 

das DCNT, quanto das DCT e seus fatores de risco. Ações no sentido de sensibilizar 

e capacitar os profissionais de saúde para o correto preenchimento dos relatórios 

devem ser realizados. Considerando o diagnóstico local como ponto de partida para 

o planejamento de ações que visem evitar um crescimento endêmico destes 

problemas de saúde, há que se melhorar os registros destes agravos.  

 

Violência contra a mulher 

“A violência é um fenômeno social que afeta a saúde individual e coletiva e se 

incorpora como objeto de saúde pública revelando-se uma problemática que implica 

em perdas para o bem-estar, a segurança e os direitos humanos.” (VIEIRA; 

MARCOLINO; CAVALCANTI, 2014).  
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A violência contra a mulher pode ser definida como “qualquer ato ou conduta 

baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”. Pode se 

sexual e/ou doméstica/intrafamiliar. Atinge diferentes dimensões como orientações 

sexuais, classes, sociais, origens, regiões, raças, entre outros. Pode ocorrer desde a 

infância até a velhice (BRASIL, 2016). 

 

De um modo geral, os critérios utilizados para a caracterização da violência 
se baseiam em uma variedade de fatores, que incluem a natureza da ação 
(sua forma, intensidade e freqüência), o impacto físico ou psicológico sobre 
a vítima, a intenção do agressor, a influência do contexto em que se deu o 
ato violento e os padrões de conduta culturalmente considerados 
apropriados. (MORAES, 2001. p.4)  

 

A violência contra a mulher provoca consequências para a saúde mental e 

reprodutiva e tal implicações contribuem para aumentar a procura das mulheres aos 

serviços de saúde, ainda poucos resolutivos, causando altos custos para o sistema 

de saúde (D’OLIVEIRA et al, 2009) 

No setor saúde, as instituições envolvidas na atenção às pessoas em 

situação de violência sexual devem assegurar cada etapa do atendimento que for 

necessária. Isso inclui medidas de prevenção, emergência, acompanhamento, 

reabilitação, tratamento de eventuais agravos e impactos resultantes da violência 

sobre a saúde física e psicológica, além do abortamento legal se for solicitado pela 

mulher ou adolescente, de acordo com a legislação vigente. 

Os autores acima afirmam que a “Atenção Primária à Saúde (APS), 

representada pela Estratégia Saúde da Família (ESF), é um dos locais privilegiados 

para atender a violência contra a mulher como demanda de saúde em uma 

perspectiva social.” (Pg. 230).  

Na APS, devem ser desenvolvidas ações de produção: 

 

[...] do cuidado em saúde que possam garantir os direitos sexuais na 
perspectiva da autonomia das mulheres sobre seu corpo. É fundamental 
que os profissionais de saúde identifiquem e prestem atendimento integral e 
humanizado nas situações em que elas têm seus direitos – sexuais e 
humanos – violados. Vale enfatizar que este nível de atenção enseja acesso 
frequente, constante e legitimado às mulheres ao longo de toda a sua vida, 
estabelece relação mais próxima com a comunidade no território e é dirigido 
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a problemas comuns de saúde muito associados com violência 
doméstica/intrafamiliar e sexual contra a mulher (BRASIL, 2016a) 

 

Neste contexto, o município de Macapá vem aprimorando os recursos para 

prestar assistência a mulher acometida por qualquer tipo de violência, implantando 

sistema de notificação compulsória, realizando treinamentos para as eSF, NASF, 

Saúde Bucal e demais profissionais inseridos no serviço de saúde municipal 

(SEMSA, 2014) 

Um dos pontos em destaque no município de Macapá é a proposta de até 

2017 aumentar em 100% as notificações de causas externas de acidentes e 

violências, nas fontes notificadoras municipais. Para isso, o município vem 

reforçando suas estratégias no campo das equipes de saúde da família. 

Contudo, apesar das estratégias adotadas, ao analisamos os dados do eixo 

prioritário Violência, as informações são um tanto quanto divergentes do que está 

proposto no Plano Municipal de Saúde (PMS), pois não houve registro em nenhum 

relatório que exponha ações de prática clínica envolvendo o tema em questão. 

É extremamente relevante destacar que as agressões existem e possuem 

dados significativos em nosso estado. A Promotoria de Defesa da Mulher, no ano de 

2015, registrou 1.486 casos de Violência Doméstica praticada contra a Mulher no 

município de Macapá-AP. Segundo estes dados, as mulheres com idade entre 26 a 

35 anos são as que mais sofrem violência doméstica, sendo o agressor 

normalmente uma pessoa com renda de até um salário mínimo e as vítimas, em sua 

maioria, declaram não possuir renda, fator este que dificulta a ruptura do ciclo da 

violência. 

Foi destacado pela promotoria que 86% dos casos a violência doméstica são 

praticados dentro das relações íntimas de afeto (cônjuge atual ou ex - companheiro), 

10% dos casos o agressor possui algum tipo de parentesco (natural ou civil) com a 

vítima e 4% dos casos o agressor possui outros vínculos. No que concerne à 

violência praticada pelo agressor que possui  vinculo de parentesco com a vítima 

(10%), a pesquisa da promotoria revela que 38% das vítimas são agredidas pelos 

próprios filhos, 33% por outros vínculos de afinidade e 29% por irmãos. O relatório 

indica ainda que 68% das mulheres sofrem agressão física ou psicológica, 
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provocadas na maioria das vezes por ciúme  e que 84% dos casos ocorrem no 

domicílio da vítima. 

Dos 4 bairros com maior registro de agressões à mulheres durante o período 

considerado no estudo, segundo a pesquisa desenvolvida pela Promotoria, 2 bairros 

fazem parte da área territorial das eSF envolvidas no presente estudo. Apesar disto, 

não há nenhum registro de atendimentos à vítimas de violência nos relatórios 

mensais analisados.  

Diferente fatores podem estar envolvidos com o não registro de casos de 

violência doméstica. Uma primeira hipótese é que tal situação seja devido ao 

constrangimento das mulheres em procurar o serviço de saúde por vergonha ou 

medo de retaliações. Por outro lado, é possível que haja também receio por parte 

dos profissionais em registrar as ocorrências de violência pelo fato de possuírem um 

vínculo com a família e principalmente com o agressor, ficando com medo de 

retaliação. Há ainda a possibilidade do problema ser decorrente da fragilidade dos 

serviços de saúde e dos sistemas de registro específicos sobre este eixo.   

Atitudes precisam ser tomadas para que este cenário mude. Diante da 

complexidade das violências, é preciso que o setor saúde se articule com outros 

setores sociais (Justiça, polícia, assistência social, etc.) no sentido de fazer um 

diagnóstico acurado da situação que possa ser a base para a continuidade do 

cuidado às mulheres vítimas de violência. 

 

Saúde Mental, Portadores de Necessidades Especiais e Outros temas 

“A saúde mental, antes focada principalmente na patologia psiquiátrica, tem 

como objeto de estudo todo o contexto biopsicossocial no qual o sujeito está 

inserido.” (RENNÓ et al, 2012) 

A Atenção Primária à Saúde deve incluir nos seus serviços a rotina de 

identificar precocemente os transtornos mentais, realizar o tratamento de transtornos 

mentais comuns, promover o manejo de pacientes psiquiátricos estáveis, e dar 

continuidade da assistência através da referência para outros níveis quando 

necessário, gerar a atenção às necessidades de saúde mental de pessoas com 

problemas de saúde física e, por fim, a prevenção e promoção da saúde mental 

(WONCA, 2008 citado por SOUZA et al, 2012) 
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Destacam-se sete razões para a integração da Saúde Mental à atenção 

primária: a elevada carga de doença dos transtornos mentais; a conexão entre 

problemas de saúde física e mental; o enorme hiato terapêutico dos transtornos 

mentais. Além disso, a atenção primária, em especial, oferece para a saúde mental: 

aumento do acesso, promoção dos direitos humanos neste campo; disponibilidade e 

custo-efetividade, e bons resultados clínicos (WHO, 2008 e 2010, citado por 

WENCESLAU E ORTEGA, 2015)    

Na APS o desenvolvimento de intervenções em saúde mental é estabelecido 

“no cotidiano dos encontros entre profissionais e usuários, em que ambos criam 

novas ferramentas e estratégias para compartilhar e construir juntos o cuidado em 

saúde.” (BRASIL, 2013b. p.23).  

 

Entendemos que as práticas em saúde mental na Atenção Básica podem e 
devem ser realizadas por todos os profissionais de Saúde. O que unifica o 
objetivo dos profissionais para o cuidado em saúde mental devem ser o 
entendimento do território e a relação de vínculo da equipe de Saúde com 
os usuários, mais do que a escolha entre uma das diferentes compreensões 
sobre a saúde mental que uma equipe venha a se identificar (BRASIL, 
2013b. p. 22). 

 

Sobre o foco na saúde da mulher é importante destacar a assistência a sua 

saúde mental, pois a partir da menarca até após a menopausa, muitas mulheres 

podem sofrem de transtornos mentais específicos como: transtorno disfórico pré-

menstrual, depressão perinatal e perimenopáusica, blues e psicose puerperal, bem 

como os transtornos do humor e de ansiedade associados à infertilidade e 

gestações abortadas, além de maior incidência de transtornos ansiosos, 

alimentares, doenças autoimunes e quadros álgicos (JUSTO; CALIL, 2006 e 

RENNÓ; SOARES, 2007) 

As mulheres também estão mais expostas a fatores estressores a partir de 

uma idade precoce, tais como, as violências, a dupla jornada de trabalho, o sexismo 

e o machismo (STAINER, 2005). As “intervenções devem promover novas 

possibilidades de modificar e qualificar as condições e modos de vida, orientando-se 

pela produção de vida e de saúde e não se restringindo à cura de doenças.” É 

imprescindível que possamos olhar a mulher em suas múltiplas dimensões, com 

seus desejos, anseios, valores e escolhas (BRASIL, 2013b).  
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Trazendo este assunto para as eSF investigadas, na busca de identificar 

ações de prática clínica, foi possível observar que do total das 20 eSF, apenas 4 

eSF (20%) registraram atendimentos a mulheres com algum transtorno mental. E só 

foi possível identificar estas informações em campos avulsos anexados aos 

relatórios. Estas 4 equipes utilizaram como parâmetro para relacionar os campos do 

eixo saúde mental, apenas as mulheres atendidas que apresentaram 

descompensações, transtornos e diagnósticos conclusivos de alguma doença 

mental.  

Em alguns relatórios os dados deste eixo se confundem, pois há uma 

dificuldade das eSF em distinguir atendimentos relacionados à saúde mental e a 

portadores de necessidades especiais. Um paciente com transtorno do espectro 

autista (TEA), por exemplo, pode ser considerado um indivíduo portador de 

necessidades especiais que precisa ser acompanhado por uma equipe 

interdisciplinar, sob uma atenção compartilhada e subsidiada por um projeto 

terapêutico singular (PTS), com apoio e acolhimento à família da pessoa com TEA, 

mas também pode ser considerado como um portador de doença mental. Já 

pacientes com Doença de Alzheimer, considerada como uma “doença cerebral 

degenerativa primária, de etiologia pouco conhecida, com aspectos 

neuropatológicos e neuroquímicos característicos, também podem ser considerados 

como com necessidades especiais ou com doença mental ,apesar de seu substrato 

ser biológico. 

Pelo que pudemos deduzir dos relatórios, para as equipes analisadas, a 

categoria “mulheres portadoras de necessidades especiais” envolve aquelas 

diagnosticadas com algum tipo de deficiência física ou cognitiva. Para as eSF a 

deficiência física é representada pelas deficiências auditiva, motora e a deficiência 

mental é representada pela deficiência cognitiva. 

A análise dos relatórios identificou 15 (75%) eSF com registro de 114 (0,7%) 

mulheres portadoras de necessidades especiais, 74 (0,5%) mulheres com algum tipo 

de deficiência física e 40 (0,2%) mulheres com algum tipo deficiência cognitiva. Não 

foi possível delimitar os tipos de atendimento para estas mulheres, mas apenas as 

informações gerais de que haviam sido ofertados 354 atendimentos, 269 (75,9%) 

atendimentos para mulheres com deficiência física e 85 (24,1%) atendimentos para 

mulheres com deficiência cognitiva.  
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Esses dados são relevantes se considerarmos o número de mulheres 

portadoras de deficiência. Como pessoas com deficiência podem exigir diferentes 

serviços de saúde, intervenções que vão da menor a maior complexidade, a 

vigilância e o registro regular de casos permitem estimar prevalências, custos 

individuais e coletivos, que por sua vez servem para embasar e fortalecer políticas 

de saúde (OMS, 2012).   

 Quanto aos dados relacionados a outros temas, as ações catalogadas foram: 

saúde bucal, obesidade, alcoolismo e outras drogas, suplementação de ferro em 

mulheres grávidas e que sofreram aborto. Para estes temas houve o registro de  621 

atendimentos, destacando-se 566 (91%) atendimentos para a suplementação de 

ferro nas mulheres grávidas cadastradas nas eSF. 

É importante notar a prioridade das eSF em agir a favor da distribuição de 

ferro para mulheres grávidas, pois é sabido que a suplementação diária oral de ferro 

e ácido fólico é “[...] recomendada como parte da assistência pré-natal para reduzir o 

risco de baixo peso no nascimento, anemia materna e deficiência de ferro (forte 

recomendação).[...]” (OMS,2013). 

 

Ações de prática clínica por região geográfica do município de Macapá 

De maneira geral, considerando todas as regiões e suas respectivas eSF, 

existe um destaque para as ações de prática clínica em quatro eixos prioritários: 

PLAFAM, Imunização, PCCU e Pré-natal, representando 91,9% (43.203) do total 

dos atendimentos realizados pelas eSF no período do estudo (Tabela 2).  

A Região Norte e Sul possuem a maior concentração de eSF investigadas (7 

eSF atuantes em cada), o restante se distribuem em 3 eSF na Região Oeste, 2 na 

Região Leste e 1 eSF na Região Rural Terrestre (Tabela 2). 

Como era esperado em função de um maior número de equipes investigadas, 

a Região Norte é a região com maior volume de atendimentos. As equipes da região 

foram responsáveis por 21.014 atendimentos às mulheres, 44,7% do total de 

atendimentos considerando todas as regiões. Os eixos prioritários mais evidentes 

foram o PLAFAM e PCCU, com 78,1% (16.403) do total de atendimentos. É possível 

afirmar que os métodos de barreira foram os mais utilizados pelas mulheres como 

forma de contracepção, totalizando 7.696 consultas ambulatoriais realizadas no 
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período do estudo. O rastreamento do CA de colo uterino através do exame 

Papanicolau atingiu uma cobertura de 45,4%  das mulheres entre 20 a 64 anos da 

região. Outro eixo em evidencia é o Pré-Natal que correspondeu a 6,9% (1.458) dos 

atendimentos realizados (Tabela 2).  

A segunda região geográfica de maior volume de atendimentos é a Região 

Sul, com 13.581 (28,9%) dos atendimentos. Quando analisamos os eixos 

prioritários, observamos que os em destaque são os mesmo da região comentada 

anteriormente, contudo devemos dar ênfase ao rastreamento de CA de colo uterino, 

pois foi a única região que informou 4 atendimentos para NIC III (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Número de Ações de Prática Clínica por eixos prioritários realizados 

pelas eSF adscritas as regiões geográficas do município de Macapá-AP, no 

período de Julho de 2014 a Junho de 2015 – Macapá – AP. 

Ações de prática clínica por 
Eixos Prioritários 

Total 
Região 
Norte 

Total 
Região 

Sul 

Total 
Região 
Oeste 

Total 
Região 
Leste 

Rural 
Terrestre 

Total 

PLAFAM* 

Barreira 7696 3787 2324 1561 400 15768 

Hormonal 4202 3675 715 1777 156 10525 

Sintotérmico 60 30 4 0 0 94 

DIU* 68 95 43 20 0 226 

Laqueadura  2236 2034 575 526 50 5421 

  Total  14262 9621 3661 3884 606 32034 

IMUNIZAÇÃO 1224 1066 1635 236 51 4212 

PCCU * 2139 1217 383 114 42 3895 

PRÉ-NATAL 1458 992 290 262 60 3062 

INFECÇÕES GENITAIS E 
DST*/AIDS 

1091 97 0 11 51 1250 

DCNT* 

HAS* 0 0 654 0 0 654 

DM* 0 0 104 0 0 104 

TABAGISMO 133 121 14 179 0 447 

Total  133 121 772 179 0 1205 

OUTROS TIPOS DE 
ATENDIMENTO 

438 136 17 19 11 621 

PNESPECIAIS* 

Física 133 90 30 16 0 269 

Cognitiva 37 36 0 12 0 85 

Total  170 126 30 28 0 354 

RASTREAMENTO 
CA MAMA 

58 187 4 10 0 259 

DCT* 

TB* 14 12 5 2 0 33 

MH* 9 2 0 0 0 11 

Total  23 14 5 2 0 44 

SAÚDE MENTAL 12 0 4 0 0 16 

CA* UTERO 
NIC* III 0 4 0 0 0 4 

Carcinoma 0 0 0 0 0 0 

  Total 0 4 0 0 0 4 
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VIOLÊNCIA 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  21008 13581 6801 4745 821 46956 

*PLAFAM (Planejamento Familiar); DIU (Dispositivo Intrauterino); DST (Doenças sexualmente 
transmissíveis); CA (Câncer); DCNT (Doenças crônicas não transmissíveis); HAS (Hipertensão 
arterial sistêmica); DM (Diabetes mellitus); DCT (Doenças crônicas transmissíveis); TB (Tuberculose); 
MH (Hanseníase); PNEspeciais (Portador de necessidades especiais). 
 
Fonte : Relatórios de produção mensal das eSF/ DAB/SEMSA/2015. 

 

A terceira região geográfica com maior número de atendimentos é a Região 

Oeste, com 6.801 (14,5%) dos atendimentos. Suas ações destacam-se por ser a 

única região que informou o número de atendimentos às mulheres com hipertensão 

e diabetes. Foram registrados 654 atendimentos às mulheres hipertensas e 104 

atendimentos às mulheres diabéticas, totalizando 758 atendimentos. Assim como 

também como a região que mais realizou atividades de imunização (1635) e a 

segunda região, sendo superada apenas pela Região Norte em número de 

atendimentos ofertados à mulheres no eixo prioritário referente a saúde mental 

(Tabela 2). 

As regiões Leste e Rural Terrestre, com menor número de equipes 

analisadas, foram as que menos produziram em todos os eixos prioritários. A região 

leste realizou 4.745 e rural terrestre apenas 821 atendimentos. A  Região Leste 

possui uma peculiaridade em relação às outras, pois foi a região que registrou o 

maior volume de atendimentos relacionados ao controle do tabagismo, com 179 

atendimentos durante todo o período (Tabela 2). 

É preciso enfatizar que a comparação entre as áreas geográficas em termos 

do volume de atendimentos é bastante semelhante à produtividade das equipes. 

Quando relativizamos a informação sobre produção das equipes e passamos a 

considerar o número de equipes da área como denominador, chegamos a uma 

média de atendimentos clínicos anual por equipes de 3002, 1940, 2267, 2267, 2372 

e 821, nas regiões Norte, Sul, Oeste, Leste e Rural, respectivamente. Mesmo 

sabendo que alguns relatórios não foram avaliados, o que certamente reduziu a 

produtividade por equipe em cada área, como todas as áreas tiveram um percentual 

algo semelhante em termos de perda de relatórios, achamos que este perfil de 

produtividade não deve diferir muito do que de fato está ocorrendo em cada área 

geográfica.   
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7.3. Ações de promoção e prevenção à saúde da mulher 

As Ações – Eixo subsequentes mostram informações sobre atividades 

executadas pelas eSF, a partir da abordagem de cada uma das as ações de 

promoção e prevenção à saúde da mulher. Posteriormente, apresentamos os 

resultados de algumas análises considerando estas ações a partir dos Eixos-

Prioritários. 

 

7.3.1 Ações locais de saúde   

As ações locais de saúde envolvem atividades de promoção, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, bem como ações 

na manutenção da saúde de uma comunidade (BRÁS; CARDOZO, 2014) . No 

campo da saúde da mulher as ações não devem se restringir apenas as ações 

materno-infantil, nem se limitar a fases de vida de reprodução, a atenção a saúde da 

mulher deve englobar todo o seu ciclo vital (BRASILe, 2011).  

Essas ações vão além do espaço físico de uma unidade de saúde, deixam de 

ocupar apenas o espaço político-operativo do sistema de saúde para se tornar 

interativa entre uma população específica, de um espaço determinado e os serviços 

no âmbito local (BARBOSA, FERREIRA E FURBINO, 2010). 

 

Ações extramuros 

Como pode ser visto no Gráfico 2, as eSF envolvidas no estudo realizaram 

ações extramuros envolvendo vários eixos prioritários no âmbito da saúde da 

mulher. A maior parte dessas ações envolveram atividades externas, nos seguintes 

Eixos – Prioritários:  PLAFAM, Imunização, DCNT, Pré-natal, Ca de colo uterino e 

Outros assuntos relacionados a saúde da mulher.  

Em números absolutos, as ações relacionada ao PLAFAM estão em 

destaque. Porém, quando analisamos o número de eSF envolvidas nestas ações, 

descobrimos que apenas 15% (3) delas realizaram algum tipo de ação extramuros 

envolvendo o planejamento familiar. Considerando este número reduzido de eSF 

participativas no eixo acima podemos dizer que há uma baixa cobertura das ações 

extramuros relacionadas ao planejamento familiar, grande parte da população 

feminina em idade fértil cadastradas nestas equipes está desassistida quanto às 
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atividades extramuros. Esta condição diminui as chances de uma construção de 

parcerias intersetoriais, foge dos conceitos de integralidade e impedem a construção 

de um conhecimento coletivo sobre a saúde sexual e reprodutiva das mulheres 

assistidas pelas eSF. 

Outro eixo prioritário que merece destaque é o eixo relacionado às atividades 

de Imunização, pois representa o segundo eixo com relação ao volume de ações de 

campo realizadas no período do estudo. Destaca-se dos outros eixos pela 

participação um pouco maior de equipes nestas atividades. Pudemos identificar que 

45% (9) das eSF estudadas se envolveram em algum tipo de atividade relacionada a 

este Eixo (Tabela 3). Este fato é decorrente do número de campanhas de vacinação 

realizadas nas escolas contra o HPV e contra a Influenza. 

 

Gráfico 2 - Ações extramuros realizadas pelas eSF em relação aos  Eixo 

Prioritários relacionados a mulher, no período  Julho de 2014 a Junho de 2015 - 

Macapá-AP 

 
*PLAFAM (Planejamento Familiar); DST (Doenças sexualmente transmissíveis); CA (Câncer); DCNT 
(Doenças crônicas não transmissíveis); DCT (Doenças crônicas transmissíveis); PNEspeciais 
(Portador com necessidades especiais); 

 
Fonte: Relatórios de produção mensal das eSF/ DAB/SEMSA/2015. 

 

Os principais temas abordados nestas ações extramuros foram: 

- Rastreamento de CA de mama; Autoexame de mama; abertura da 

campanha Outubro Rosa (consultas e solicitação de mamografia); ação Outubro 
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rosa: ação SESI com coleta de PCCU; atendimento as mulheres para coleta de 

PCCU na UBS e em campo; 

- Ação de saúde para grávidas e puérperas; pré-natal e puericultura em MA; 

atividades com as grávidas e puérperas; 

- Saúde sexual e reprodutiva; planejamento familiar; 

- Busca ativa de DST com testes rápidos na comunidade; DST/AIDS: dia 

mundial; teste rápido para HIV e sífilis;  

- Campanha contra HPV nas escolas/ PSE; campanha de influenza para 

gestantes; campanha de HPV na escola com meninas de  11 e 13 anos; 

- Autocuidado de pessoas com doenças crônicas; prevenção e controle do 

tabagismo e diabetes: prevenção e controle dos HAS e DM; semana de combate a 

hipertensão; 

- Ação social sobre atenção à saúde da mulher; aplicação de flúor; higiene 

bucal; nutrição e obesidade; alimentação saudável; campanha sobre práticas 

corporais; e ação de saúde bucal; semana da mulher na UBS e na comunidade. 

 

Visitas Domiciliares 

A atenção domiciliar é uma das ferramentas mais específicas e efetivas da 

Estratégia Saúde da Família. Com o objetivo de substituir o modelo de saúde 

tradicional, leva a saúde mais perto das família, melhorando a qualidade de vida das 

pessoas, rompendo o comportamento passivo das unidades de saúde, que passam 

a estender suas ação até a comunidade. (GIACOMOZZI;LACERDA, 2006)  

Preconizada pelo Ministério da Saúde, as Visitas Domiciliares (VD) são 

intervenções periódicas produzidas por profissionais de saúde, consideradas como 

um instrumento de humanização da APS e como um meio facilitador do acesso local 

de saúde no próprio domicílio. Para as eSF, a visita domiciliar é vista como um meio 

de viabilização de ações integradas de vigilância, reabilitação, prevenção e 

promoção da saúde. É uma ferramenta de trabalho no cuidado estratégico às 

famílias atendidas ao permitir o acompanhamento no local da situação de saúde de 

cada um dos membros de uma família, produzindo a antecipação de diagnósticos 
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personalizados, do atendimento e maior orientação ao indivíduo e sua família 

(CRUZ; BOURGET, 2010). 

Para que os profissionais de saúde desenvolvam ações e interação com a 

família envolvida na assistência, é necessário considerar os fatores sociais, os 

recursos disponíveis na casa, as condições de higiene e de segurança, o grau de 

esclarecimento da família. De forma interdisciplinar, é preciso atentar para todas 

estas questões e atuar com vista à integralidade de suas ações 

(GIACOMOZZI;LACERDA, 2006). Com base nestas premissas e no contexto da 

saúde da mulher, percebe-se que as VD são importantes ferramentas promotoras de 

saúde deste grupo populacional devendo ser, portanto, realizadas de forma que 

atendam às necessidades deste gênero em todo os seus ciclos de vida e em todos 

os eixos prioritários estabelecidos pelo PAISM. 

Analisando os Relatórios de Produção Mensal das eSF foi possível identificar 

a prática da visita domiciliar apenas no eixo prioritário Pré-Natal, com o registro de 

1.659 visitas domiciliares às mulheres grávidas cadastradas. Não é compreensível 

que durante o período estudado as eSF tenham realizado apenas visitas 

domiciliares para mulheres grávidas. Cabe então imaginar que haja um grande 

subregistro das visitas domiciliares em relação às demais ações realizadas. É 

possível que a ausência de registro das demais visitas domiciliares sejam 

decorrentes de problema com o formulário do Relatório de Produção Mensal das 

eSF que apenas oferece um campo específico para aquelas realizadas durante o 

pré-natal.  

Este fato se torna um ponto negativo do relatório, pois dificulta visualizarmos 

outros tipos de intervenções realizadas às mulheres cadastras pelas eSF e não dá a 

chance da gestão municipal obter dados importantes para melhorar a qualidade da 

assistência no campo domiciliar. Desta forma, ressaltamos a importância da revisão 

do relatório para a inclusão do campo VD em todos os outros eixos-prioritários.  

 

Palestras e rodas de conversa 

As eSF tem um papel crucial em gerar conhecimentos sobre a saúde dos 

indivíduos que estão sob sua responsabilidade. Quando tratamos de temas no 

âmbito da saúde da mulher, existe um campo vasto de informações a serem 
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abordadas e uma variedade de estratégias de promoção à saúde que podem ser 

realizadas pelas equipes de saúde da família. 

As palestras e rodas de conversa são estratégias de educação em saúde que 

visam o compartilhamento de saberes e práticas, produzem conhecimentos 

coletivos, sensibilizam a comunidade para a construção de novas possibilidades do 

cuidado de sua saúde, num movimento contínuo de perceber, refletir, agir e 

modificar. Ademais, são atividades que fortalecem o vínculo entre os profissionais e 

os usuários dos serviços de saúde (SAMPAIO et al, 2014).  

O Gráfico 3 apresenta o quantitativo de palestras e rodas de conversas 

realizadas pelas eSF em relação aos eixos prioritários relacionados à mulher. Como 

pode ser visto, as palestras e rodas de conversas relacionadas ao eixo Pré-Natal 

foram as que mais foram realizadas. Estas foram realizadas na maior parte do 

período estudado, por 50% das eSF. O segundo eixo prioritário de maior frequência 

foi o eixo relacionado às DCNT, com a participação de 45% das 20 eSF estudadas. 

O terceiro eixo mais frequente foi o relacionado ao CA de colo uterino, que esteve 

presente em palestras proferidas por 55% das eSF (Tabela 3). 

 

Gráfico 3 – Palestras e rodas de conversas realizadas pelas eSF em relação 

aos Eixos Prioritários relacionados à mulher, no período  Julho de 2014 a 

Junho de 2015 - Macapá-AP 

*PLAFAM (Planejamento Familiar); DST (Doenças sexualmente transmissíveis); CA (Câncer); DCNT 
(Doenças crônicas não transmissíveis); DCT (Doenças crônicas transmissíveis); PNEspeciais 
(Portador com necessidades especiais); 
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Fonte: Relatórios de produção mensal das eSF/ DAB/SEMSA/2015. 

 

Os principais temas abordados nas palestras e rodas de conversa foram: 

- Sensibilização da equipe e da comunidade para a Campanha Outubro Rosa; 

importância sobre o rastreamento do CA Mama; palestras sobre Ca de Mama; 

palestras sobre o autoexame; prevenção do CA de mama; 

- Palestra para grupos de adolescentes sobre PCCU e a relação com as 

DST´s; importância do rastreamento do CA de útero; palestra sobre CA de colo 

uterino; palestra sobre vacina HPV na escola de abrangência; HPV e CA de colo 

uterino; 

- Importância do pré-natal; importância do pré-natal no primeiro trimestre; os 

sinais de risco na gestação; aleitamento materno; gravidez na adolescência; 

orientações e experiências para o pré-natal com as parteiras tradicionais de um 

distrito (comunidade rural); 

- PLAFAM - métodos contraceptivos; importância do PLAFAM; saúde sexual e 

reprodutiva; cuidados íntimos; 

- Palestra sobre DST/Aids; Sífilis na gestação; palestra educativa sobre DST 

com enfoque nas hepatites virais;  

- Sensibilização sobre a importância da vacina HPV na escola; influenza; 

importância da vacinação;  

- Palestra na UBS sobre Violência Sexual; 

- Prevenção do uso do tabaco, álcool e drogas; prevenção de HAS e DM 

importância do acompanhamento de HAS e DM; prevenção ao tabagismo; 

Alimentação saudável, sedentarismos e obesidade; HIPERDIA; experiência do grupo 

de tabagismo aos treinados da oficina de tabagismo; autocuidado com pessoas 

crônicas e tabagistas; 

- Palestra sobre tuberculose, Dengue e Chikungunya, saúde bucal e 

alimentação saudável; rodas de conversa sobre a saúde da mulher e seus cuidados 

básicos;  

De um modo geral é percebido um envolvimento de uma quantidade 

significativa de eSF que realizaram ações educativas envolvendo as palestras e 
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rodas de conversas. Os temas abordados nos permite inferir que a utilização destas 

práticas envolveram a comunidade feminina adscritas, os profissionais das eSF, as  

unidades de saúde vinculadas à SENSA e instituições parceiras.  

Esta proximidade entre os profissionais e a comunidade é um ponto positivo 

quando analisamos o produto do processo de trabalho das eSF, pois fortalece o 

vínculo da comunidade com o serviço de saúde. Além disto, os profissionais passam 

a identificar as necessidades de saúde da população e a compreender os diferentes 

aspectos que influenciam o estado de saúde das pessoas, o que direciona as eSF 

para uma melhor organização dos serviços de saúde (MATTIONNI; BUDÓ; 

SCHIMITH, 2010). 

Embora tenha sido observado que há uma variedade de temas abordados em 

relação aos eixos prioritários e que grande parte dos eixos prioritários foram 

trabalhados pelas eSF, a análise dos relatórios mostrou que estas atividades são 

executadas em datas pontuais, como períodos de campanha nacional, datas 

comemorativas e/ou datas estabelecidas pela secretaria de saúde. Deste modo, 

estas ações podem ser breves, sem continuidade, apresentar uma menor adesão da 

mulher e até mesmo não promover uma transformação na qualidade de vida dessa 

população. 

Visando a continuidade do cuidado, seria interessante que a partir do 

diagnóstico das necessidades de saúde da população as atividades de palestras e 

rodas de conversa fossem incorporadas às rotinas das equipes de saúde. Vale 

ressaltar que é importante que estas ações sejam realizadas de forma democráticas 

incluindo a participação da comunidade tanto na elaboração, como na execução das 

mesmas. 

 

Grupos de estudos  

DIAS, SILVEIRA e WITT, 2009 afirmam que o trabalho de grupos na APS é 

uma alternativa para as práticas assistenciais. Estes espaços favorecem o 

aprimoramento de todos os envolvidos, no aspecto pessoal e profissional, por meio 

da valorização dos diversos saberes e da possibilidade de intervir criativamente no 

processo de saúde-doença dos indivíduos. 
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As vantagens da realização de grupos consistem em facilitar a construção 
coletiva de conhecimento e a reflexão acerca da realidade vivenciada pelos 
seus membros, possibilitar a quebra da relação vertical (profissional 
paciente) e facilitar a expressão das necessidades, expectativas e angústias 
(DIAS, SILVEIRA, WITT, 2009. p.224). 

 

No campo da saúde da mulher existem uma variedade de temas que podem 

ser trabalhados em grupos de estudos. A inclusão de temas específicos à mulher a 

tarefa de “melhorar o autocuidado e ajudar as pessoas a alterarem ou buscarem 

comportamentos mais saudáveis que podem ser aprendidos, pois permite a troca de 

experiências dentro do grupo.” (DIAS, SILVEIRA, WITT, 2009. p.223). 

Uma das atividades prioritárias para a melhoria da qualidade de vida é a 

vivência pelas eSF no processo de construção e implantação dos grupos de estudo. 

Na mesma linha  da prática de EPS é importante diversificar o repertório de ações 

incorporando dispositivos de apoio e cooperação horizontal, tais como trocas de 

experiências e discussão de situações entre trabalhadores, comunidades de 

práticas, grupos de estudos, momentos de apoio matricial, visitas e estudos 

sistemáticos de experiências inovadoras (BRASIL, 2012). 

Como pode ser observado no Gráfico 4, apenas quatro dos doze eixos 

prioritários foram trabalhados apenas atividades de grupo. Chama a atenção às 

atividades desenvolvidas no âmbito das DCNT, que foram temas de cerca de 85% 

das atividades. 

 

Gráfico 4 – Atividades de grupos realizados pelas eSF em relação as  Ações-

Eixo no período Julho de 2014 a Junho de 2015 – Macapá – AP. 
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*PLAFAM (Planejamento Familiar); DST (Doenças sexualmente transmissíveis); CA (Câncer); DCNT 
(Doenças crônicas não transmissíveis); DCT (Doenças crônicas transmissíveis); PNEspeciais 
(Portador com necessidades especiais);  
 
Fonte: Relatórios de produção mensal das eSF/ DAB/SEMSA/2015. 

 

Os temas abordados nos grupos foram:  

- 30 Grupos de tabagismo: 5 grupos de combate ao tabagismo, 4 grupos de 

sessão de manutenção ao tratamento contra o tabaco, 21 grupos de estudos de 

casos para famílias de tabagistas. 

- 7 Grupos alvos de Hipertensos, Diabéticos e obesos: estudo de casos em 

famílias HAS.  

- 3 Grupos de mulheres: Violência sexual em criança e adolescente. 

- 2 Grupos de DST: sífilis na gestação  

- 2 Grupos de gestantes: importância do Pré-Natal. 

Interpretando as informações registradas conseguimos compreender que a 

maior parte dos grupos formados pelas eSF não contemplam algumas das 

atividades propostas pela Portaria 2488/2012 e pelas concepções teóricas do que 

concerne os conceitos sobre grupos de estudos. A maior parte deles são grupos de 

promoção e prevenção da saúde, comunitários e específicos para um determinado 

eixo no campo da saúde das mulheres. Apenas o grupo de Hipertensos, Diabéticos 

e obesos, registrado por uma única eSF, desenvolveu atividades de grupos que 

contemplavam estudos e discussão de casos. 

É extremamente necessário que a eSF estabeleçam estratégias de formação 

de grupos de estudos, se possível matriciados pelas equipes de NASF (Núcleos de 

Apoios ao Saúde da Família) e grupos comunitários de prevenção e promoção da 

saúde no âmbito da saúde da mulher, assim como para outras áreas temáticas da 

saúde. É importante que a gestão municipal estabeleça estratégias de ensino-

aprendizagem sobre as diversas concepções de grupos para que haja uma efetiva 

atuação das eSF no campo de trabalho. 

 

Reuniões de equipe  
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A Portaria GM/MS Nº 2488/2012 estabelece que os membros das equipes de 

saúde da família devem realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o 

planejamento e avaliação das ações, a partir da utilização dos dados disponíveis 

(BRASIL, 2012). Tais reuniões de equipe são importantes dispositivos para a 

estruturação, organização, informação, estabelecimento de diretrizes e espaço de 

tomada de decisões, redelineamento do trabalho, por meio de discussão de casos 

em uma perspectiva interdisciplinar, desenvolvimento de atividades em educação 

permanente e avaliação sistemática do cotidiano da equipe (GRANDO; 

DALL’AGNOL, 2010).   

Nesta perspectiva, buscamos identificar nos Relatórios de Produção Mensal 

das eSF o quantitativo de reuniões e as áreas temáticas discutidas pelas equipes no 

campo da saúde da mulher. Encontramos apenas cinco eixos trabalhados por estas 

equipes em todo o período de estudo. O Gráfico 5 representa o número de reuniões 

realizadas pelas eSF. Nele podemos observar que o tema que mais se destacou nas 

reuniões de equipes foi o relativo à Imunização. 

 

Gráfico 5 – Número  de Reuniões realizadas pelas eSF no período de Julho de 
2014 a Junho de 2015 – Macapá – AP.  

 

*PLAFAM (Planejamento Familiar); DST (Doenças sexualmente transmissíveis); CA (Câncer); DCNT 
(Doenças crônicas não transmissíveis); DCT (Doenças crônicas transmissíveis); PNEspeciais 
(Portador com necessidades especiais); 

Fonte: Relatórios de produção mensal das eSF/ DAB/SEMSA/2015. 

 

Os temas abordados nas reuniões foram: 
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- Saúde da Mulher e DST/Aids 

- Planejamento da equipe para a campanha de vacinação da influenza e 

contra o HPV com busca ativa das mulheres na faixa etária, em parceria com a 

escola da área de cobertura;  

- Discussão sobre estratégia a serem adotadas para Ação social na escola da 

área e vacinação para HPV; 

- Reunião com a equipe sobre violência sexual (criança adolescente); 

Em relação aos eixos e temas abordados acima foi possível identificar que 

apenas 35% das eSF realizaram reuniões de equipe para o eixo Imunização, 

enquanto que apenas 5% das mesmas para o eixo Infecções genitais, DST/AIDS e 

Violência. Entendendo que as reuniões são muito importantes para as eSF no 

sentido de proporcionar uma construção coletiva e interdisciplinar do planejamento 

das ações de saúde, a socialização do conhecimento, a democratização das 

decisões a serem tomadas e permite uma avaliação sistemática do cotidiano das 

equipes (GRANDO; DALL’AGNOL, 2010), é de extrema necessidade que a gestão 

de saúde do município de Macapá em conjunto com as eSF estabeleçam a 

operacionalização dessas reuniões, a ampliação das discursões envolvendo outras 

áreas temáticas, envolvendo integrantes da saúde bucal, NASF, diretor de unidade 

básica de saúde e outros profissionais, no sentido de ampliar as discussões no 

campo da saúde da mulher. 

Fazendo uma análise destes pontos discutidos sobre as ações locais de 

saúde é possível observar que estas ações são executadas de forma pontual e 

limitadas as alguns eixos prioritários. Desta forma, é necessário uma melhor 

organização destas ações no sentido delas envolverem não só uma maior 

quantidade de equipes e uma maior articulação entre os serviços de saúde e a 

comunidade adscrita, mas também com a intenção de promover a continuidade das 

mesmas. 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é uma potente estratégia para 

ampliar a abrangência e diversidade das ações de saúde das eSF, pois promove a 

criação de espaços para a produção de novos saberes e ampliação da clínica. O 

NASF se constitui como apoio às equipes de saúde da família, vinculando a um 

determinado número de equipes e executando suas atividades em territórios 
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definidos, amplia a prática clínica para além dos consultórios e dos muros das 

unidades de saúde, através da formação de grupos na comunidade, favorecem as 

trocas de saberes como estratégias de prevenção de doenças e busca ativa de 

doenças (MÂNGIA; LANCMAN, 2008).  

 

7.3.2 Práticas de Educação no Trabalho em Saúde 

“A educação constitui-se em um processo de construção coletiva do saber 

entre os trabalhadores a partir da realidade do trabalho”. A educação no trabalho é 

uma estratégia para a transformação das práticas de saúde no contexto da Atenção 

Primária à Saúde e sua prática dialógica corresponde à proposta da integralidade 

(SILVA; PEDUZZI, 2011 p 1022 e 1024). 

Segundo Witt (2005), a ação educativa na atenção primária é estabelecida a 

partir de programas determinados verticalmente (educação continuada), ou ligada às 

ações de promoção da saúde e prevenção da doença junto à comunidade, 

indivíduos ou grupos sociais, transpondo densamente as atividades que os 

profissionais de saúde realizam no âmbito das unidades, no domicílio, em outras 

instituições e nos espaços comunitários (educação permanente em saúde). 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é um instrumento importante para 

o trabalho das eSF, pois impulsiona a efetivação da interdisciplinaridade, “a partir de 

ações integralizadas e humanizadas, ampliando a liberdade dos trabalhadores e 

criando espaços coletivos comprometidos com os interesses e as necessidades dos 

usuários.” Promove, estrategicamente, mudança dos perfis dos profissionais, “uma 

vez que permite a criação de espaços de coletividade, nos quais cada indivíduo é 

visto em seu processo de trabalho como protagonista desse meio, tornando-se 

instrumento e ator social do cenário no qual está inserido” (MACHADO; 

WANDERLEY, 2016.p.7). 

A educação permanente em saúde através de aprendizagem significativa e 

problematizadora possibilita a construção coletiva, norteia caminhos para os 

trabalhadores, usuários e gestores do SUS no sentido de que estes possa 

compartilhar, ensinar, construir e descontruir concepções, ideias e conceitos acerca 

de sua saúde, de sua produção e da operação de seus papeis (MACHADO; 

WANDERLEY, 2016 p.6 ). 
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Para produzirmos mudanças de práticas de gestão e ação é importante que 

sejamos capazes de: 

 

“[...] dialogar com as práticas e concepções vigentes, que sejamos capazes 
de problematizá-las – não em abstrato, mas no concreto do trabalho de 
cada equipe – e de construir novos pactos de convivência e práticas, que 
aproximem os serviços de saúde dos conceitos da atenção integral, 
humanizada e de qualidade, da eqüidade e dos demais marcos dos 
processos de reforma do sistema brasileiro de saúde, pelo menos no nosso 
caso.” (CECCIM, 2004  p.165) . 

 

Na Educação Continuada (EC) o enfoque está para a prática de atualizações 

e reciclagem dos trabalhadores da saúde, centrada na execução de procedimentos 

técnicos  (SILVA:PEDUZZI, 2011), “possui uma lógica prescritiva, em que 

geralmente se transmite o que é considerado “a melhor prática”, sem abordar as 

capacidades, os limites e as possibilidades locais, o objetivo é o acúmulo do saber”, 

(VASCONCELOS et al., 2009 citado por MACHADO; WANDERLEY, 2016. Pg.8).  

A EC caracteriza-se por conceituar tecnicamente a prática de educação em 

saúde enquanto campo de aplicação de conhecimentos especializados, como 

continuidade da lógica dos currículos universitários, que se situa no final ou após o 

processo de aquisição de conhecimentos. Por este fato se produz uma distância 

entre a prática e o saber (compreendido como o saber acadêmico) e uma 

desconexão do saber como solução dos problemas da prática (BRASIL, 2009).  

Ao analisarmos as informações dos relatórios, na busca de  identificamos 

ações de EPS, encontramos o registro de apenas 28 ações voltadas aos 

profissionais de saúde, desenvolvidas entre Julho de 2014 a Junho de 2015. 

Quando separamos os componentes destas ações encontramos apenas práticas de 

educação em saúde verticalizadas, pragmáticas e focadas a determinado eixo 

relacionado a saúde da mulher, nos dando a liberdade de afirmar que dentro deste 

contexto a prática de ESP para os profissionais, registradas, ainda é insipiente se 

relacionarmos os valores conceituais entre EPS e EC. Não que as práticas de 

educação continuada tenha valor desmerecedor, porém se a busca é de agregar a 

construção coletiva de saberes estas técnicas adicionam apenas  conhecimento 

individualizado e pouca ação coletiva prática. 
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No Gráfico 6, as atividades realizadas no campo da educação no trabalho 

focalizam os eixos prioritários: DCNT, seguido de ações nas áreas de Pré-Natal, 

Imunização, Violência, Saúde Mental, PLAFAM, Infecções Genitais e DST/Aids e 

outros. 

Os temas abordados nas atividades foram: 

- Capacitação para o tratamento do tabagismo; Oficina para o tratamento do 

tabagismo; 

- Capacitação em preenchimento de ficha de notificação de violência contra 

criança e adolescente; Treinamento em notificações de Violência contra a criança e 

adolescente; Oficina sobre notificação de violência doméstica, sexual e/outras 

violências;  

- Capacitação em aleitamento materno; Oficina de Manejo clínico de 

aleitamento materno; Curso Método Canguru; Rede cegonha 

- Treinamento monitoramento para vacina HPV; Treinamento para Vacina 

HPV;  Treinamento monitoramento da cobertura de vacinação contra poliomielite e 

tríplice viral; Capacitação em vacinação para HPV; Treinamento em teste rápido 

para HIV. Hepatite B e C e VDRL; 

- Capacitação em Doença Mental; Oficina em saúde mental; 

- Participação do Treinamento em Suplementação de Ferro; 

- Curso HIPERDIA (Hipertensos e diabéticos); Capacitação para os ACS 

sobre HAS e DM; 

- Treinamento saúde sexual e reprodutiva; 

- Treinamento sobre notificação pela CVS; Treinamento sobre chikungunya 

para os técnicos e ACS; 

 

Gráfico 6 – Número de Ações  relacionadas as Práticas de Educação no 

Trabalho em Saúde voltadas aos profissionais das eSF, no período Julho de 

2014 a Junho de 2015 – Macapá –AP. 
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*PLAFAM (Planejamento Familiar); DST (Doenças sexualmente transmissíveis); CA (Câncer); DCNT 
(Doenças crônicas não transmissíveis); DCT (Doenças crônicas transmissíveis); PNEspeciais 
(Portador com necessidades especiais) 
 
Fonte: Relatórios de produção mensal das eSF/ DAB/SEMSA/2015. 

 

Considerando os dados acima foi possível notar uma tímida participação das 

eSF nas atividades de educação em saúde.  Dos doze eixos prioritários 

estabelecidos, apenas oito tiveram alguma ação de educação em saúde durante o 

período estudado. A participação das equipes neste tipo de atividade foi bastante 

tímida, pois apenas 6 equipes participaram das ações no eixo DCNT, 4 nos eixos 

Violência, Pré-Natal e Outro temas, 3 eSF nos eixos Imunização e Saúde Mental, 2 

no eixo DCT e  somente 1 nos eixos PLAFAM, Infecções genitais e DST/AIDS 

(Tabela 3). 

Ainda que tenha sido ofertado várias estratégias de educação no trabalho  em 

saúde nos campos prioritários do Plano Municipal de Saúde (PMS) 2014-2017, do 

município de Macapá, a participação das eSF nas atividades ofertadas é muito 

pequena para o que se pretende alcançar no âmbito da qualidade da assistência 

relacionada a saúde da mulher. Desta forma, parece importante que seja aplicado 

pela gestão municipal intervenções articuladas que aumentem a participação das 

eSF, estabeleça propostas de EPS factíveis, pois quanto maior a participação neste 

tipo de ação, maior a possibilidade de reorganizar o processo de trabalho e obter 

resultados mais positivos no campo da saúde da mulher. 
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A Tabela 3 apresenta os dados sobre as ações de promoção e proteção à 

saúde a partir de cada Eixo-Prioritário com maior detalhamento. Como pode ser 

observado, 7 eSF realizaram de 1 a 4 atividades por eixo prioritário, 8 eSF 

realizaram de 5 a 8 atividades, 3 eSF de 9 a 12 atividades e 2 eSF de 13 a 17 

atividades. Considerando o percentual de equipes atuantes em relação às ações-

eixos, podemos observar que 90% das eSF (eSF03, eSF02, eSF013, eSF014, 

eSF011, eSF012, eSF017, eSF015, eSF04, eSF02, eSF01, eSF018, eSF07, 

eSF016, eSF06, eSF010, eSF05, eSF09) realizaram atividades direcionada ao Pré-

Natal, especificamente na modalidade visitas domiciliares, 55% (eSF03, eSF02, 

eSF012, eSF015, eSF04, eSF020, eSF021, eSF010, eSF05, eSF09) realizaram 

palestras e rodas de conversas direcionadas à PCCU, 40% (eSF03, eSF02, eSF011, 

eSF015, eSF020, eSF08, eSF010, eSF09) realizaram palestras e rodas de conversa 

sobre CA de mama, e 45% das eSF (eSF013, eSF014, eSF012, eSF015, eSF020, 

eSF021, eSF08, eSF05, eSF09) realizaram ações de extramuros para Imunização. 

As práticas de educação no trabalho em saúde  foram executadas para vários 

eixos prioritários no campo da saúde da mulher. O consolidado dessas informações 

registrou que  30% (eSF021, eSF08, eSF09, eSF07, eSF015, eSF03) das eSF 

participaram de oficinas, treinamentos, capacitações nos eixos de DCNT, 20% nos 

eixos de Pré-Natal (eSF021, eSF08, eSF07, eSF011), Violência contra a mulher 

(eSF01, eSF08, eSF09, eSF03) e outras áreas (eSF015, eSF021, eSF010), 15% 

nos eixos Imunização (eSF08, eSF020, eSF013) e Saúde Mental (eSF08, eSF09, 

eSF07) e 5% no eixo PLAFAM (eSF09) e Infecções genitais e DST/Aids (eSF013) 

(Tabela 4). 

Como apontado anteriormente, a execução dos grupos de estudos e reuniões 

em equipe foram práticas pouco presentes durante o período estudado. Apenas o 

eixo DCNT pôde ser considerado relevante nesta ação-eixo, pois a sua frequência 

em grupos de estudos é de 25% (eSF015, eSF07, eSF021, eSF05, eSF09). Em 

menores percentuais foram registrados que 10% (eSF014 e eSF09) das eSF 

utilizaram grupos de estudos para o eixo Pré-Natal , Infecções genitais e DST/Aids 

(eSF013 e eSF18) e 5%(eSF09)  das eSF para Violência. 

Quadro bastante frágil também pode ser observado com relação às reuniões 

de equipe, já que apenas 35% das eSF (eSF01, eSF05, eSF07, eSF08, eSF012, 

eSF013 e eSF021) realizaram reuniões para discutir os temas relacionados à 
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Imunização, 5% (eSF09) das equipes usaram como temática a Violência, Infecções 

Genitais e DST/AIDS.  

 

Tabela 3 – Percentual de eSF atuantes na Atenção à Saúde da Mulher em 

relação as Ações-Eixos desenvolvidas no período de Julho de 2014 a Junho de 

2015 no município de Macapá – AP. 

Eixos 
Prioritários 

Ações-Eixo eSF que realizaram as atividades 
% de eSF 

em relação 
ao total eSF 

CA MAMA 

Ações extramuros 3, 21, 10, 5,9 25% 

Palestras e rodas de conversa 3, 2, 11, 15, 20, 8, 10, 9 40% 

Grupo de estudo 0 0% 

Reuniões em equipe 0 0% 

Visitas domiciliares 0 0% 

Educação no Trabalho 0 0% 

PRÉ-NATAL 

Ações extramuros 13, 11, 12, 16, 21, 8 30% 

Palestras e rodas de conversa 2, 13, 14, 11, 12, 15, 18, 6, 21, 9, 50% 

Grupo de estudo 14,9 10% 

Reuniões em equipe 0 0% 

Visitas domiciliares 3,2,13,14,11,12,17,15,4,2,1,18,7,16,6,10,5,9 90% 

Educação no Trabalho 21, 8, 7, 11 20% 

INFECÇÕES 
GENITAIS E 
DST/AIDS 

Ações extramuros 3,21 10% 

Palestras e rodas de conversa 3, 17, 18, 21, 9 25% 

Grupo de estudo 13,18 10% 

Reuniões em equipe 9 5% 

Visitas domiciliares 0 0% 

Educação no Trabalho 13 5% 

(continuação) 

Eixos 
Prioritários 

Ações-Eixo eSF que realizaram as atividades 
% de eSF em 

relação ao 
total eSF 

IMUNIZAÇÃO 

Ações extramuros 13, 14, 12, 15, 20, 21, 8, 5, 9 45% 

Palestras e rodas de conversa 15, 1, 9 15% 

Grupo de estudo 0 0% 

Reuniões em equipe 1, 12, 13, 21,8,5,7 35% 

Visitas domiciliares 0 0% 

Educação no Trabalho 8, 20, 13 15% 

VIOLÊNCIA 

Ações extramuros 0 0% 

Palestras e rodas de conversa 8,9 10% 

Grupo de estudo 9 5% 

Reuniões em equipe 9 5% 

Visitas domiciliares 0 0% 

Educação no Trabalho 21, 8,9,3 20% 

PNESPECIAIS 

Ações extramuros 0 0% 

Palestras e rodas de conversa 0 0% 

Grupo de estudo 0 0% 

Reuniões em equipe 0 0% 

Visitas domiciliares 0 0% 

Educação no Trabalho 0 0% 

SAÚDE 
MENTAL 

Ações extramuros 0 0% 

Palestras e rodas de conversa 0 0% 

Grupo de estudo 0 0% 

Reuniões em equipe 0 0% 

Visitas domiciliares 0 0% 

Educação no Trabalho 8, 9, 7 15% 
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DCNT 

Ações extramuros 13, 17, 16, 21, 8 25% 

Palestras e rodas de conversa 3, 12, 17, 15, 16, 21, 8, 5, 9 45% 

Grupo de estudo 15, 7, 21, 5, 9 25% 

Reuniões em equipe 0 0% 

Visitas domiciliares 0 0% 

Educação no Trabalho 21, 8, 9, 7, 15, 3 30% 

DCT 

Ações extramuros 17,16 10% 

Palestras e rodas de conversa 2,11 10% 

Grupo de estudo 0 0% 

Reuniões em equipe 0 0% 

Visitas domiciliares 0 0% 

Educação no Trabalho 0 0% 

OUTROS 

Ações extramuros 2, 14, 17, 16, 21, 8, 9 35% 

Palestras e rodas de conversa 12, 15, 21, 10 20% 

Grupo de estudo 0 0% 

Reuniões em equipe 15, 21, 10 15% 

Visitas domiciliares 0 0% 

Educação no Trabalho 21, 8, 5, 7 20% 

PLAFAM (Planejamento Familiar); DIU (Dispositivo Intrauterino); DST (Doenças sexualmente 
transmissíveis); CA (Câncer); DCNT (Doenças crônicas não transmissíveis); HAS (Hipertensão 
arterial sistêmica); DM (Diabetes mellitus); DCT (Doenças crônicas transmissíveis); TB (Tuberculose); 
MH (Hanseníase); PNEspeciais (Portador de necessidades especiais); ES (Educação em Saúde). 

 

 Fonte: Relatórios de produção mensal das eSF/ DAB/SEMSA/2015 

 

8. Considerações Finais   

 

O estudo aponta, através da leitura dos relatórios de produção das equipes de 

saúde da família, que a maior parte das ações de saúde desenvolvidas possui como 

alvo as principais temáticas sugeridas pelo PNAISM e pelo Plano Municipal de 

Saúde do município de Macapá. Foi possível identificar ações no campo da prática 

clínica e ações de promoção e prevenção à saúde da mulher. Estas ações em sua 

grande parte tiveram como principais temáticas relacionadas ao Planejamento 

Familiar, Imunização, Prevenção do Câncer de Colo Uterino e Pré-Natal. Outros 

temas como Infecções Genitais e DST/AIDS, Câncer de Mama, Violência, Doenças 

Cônicas não Transmissíveis e transmissíveis, Portadores de Necessidades 

Especiais, Saúde Mental e Outros temas relacionados à saúde da mulher foram 

poucos visualizados, exceto em ações pontuais das equipes envolvidas no estudo. 

Para tornar efetivas as ações de saúde, foram utilizadas várias estratégias, 

como por exemplo as ações de prática clínica (......)  e, ações locais de saúde (ações 

extramuros, palestras e rodas de conversa, grupos de estudos, reuniões em equipe 
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ações em campo, visitas domiciliares e práticas de educação no trabalho em saúde, 

educação permanente em saúde (EPS) e reuniões de equipe. 

Analisando estas estratégias foi possível perceber que há um progresso na 

assistência à saúde prestada às mulheres com relação a períodos anteriores, na 

medida em que as equipes conseguem trabalhar utilizando como prioridade eixos 

preconizados pela Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher e pelo 

Plano Municipal de Saúde do município de Macapá. Este progresso é visível quando 

notamos o envolvimento das equipes nas atividades de promoção e prevenção da 

saúde, palestras e rodas de conversas, denotando práticas de integralidade na 

assistência à saúde das mulheres acompanhadas pelas equipes estudadas. 

Entretanto, embora estas equipes trabalhem ativamente para colocar em 

prática todas as ações preconizadas pela PNAISM e pelo Plano Municipal de Saúde, 

observamos barreiras importantes no trabalho das equipes de saúde.  As principais 

barreiras encontradas foram: equipes incompletas por profissionais, equipes com 

baixa cobertura de área e micro áreas, sobrecarga de famílias e pessoas por 

equipes, inserção das equipes nas unidades básicas de saúde sem critério de 

territorialização, ausência de dados importantes nos relatórios de produção mensal 

que contabilizem informações relacionadas à saúde da mulher, atividades 

registradas sem continuidade e eixos importantes que não foram trabalhados 

durante todo o período do estudo.  

Estas barreiras dificultam a prática e os processos de trabalho, fragmentam 

as ações, gerando descontinuidade da assistência à saúde das mulheres 

acompanhadas pelas equipes de saúde da família.  

Outra barreira importante é a prática comum exercida pela maioria das eSF 

envolvendo as ações de PLAFAM e Pré-Natal, valorizando a assistência na 

concepção do binômio mãe-filho. Uma atividade, não menos importante, mas 

retrógrada as novas práticas de assistência  e menos ampliada no que tange o 

campo da saúde da mulher.  

Para que ocorram mudanças na prática assistencial e diminua a 

fragmentação das ações no campo da saúde da mulher é importante recomendar 

que sejam realizadas pela gestão municipal em conjunto com as equipes de saúde 

da família as seguintes sugestões: 
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- - A melhoria do formulário de registro das atividades e o reforço sobre a 

importância do registro acurado de todas as atividades realizadas para que estes 

relatórios se tornem ferramentas mais completas e rápidas para a tomada de 

decisões também deve ser estimulados. 

- A sensibilização das equipes para o registro das ações de vigilância em 

saúde como o registro dos óbitos de mulheres em idade fértil, HIV /AIDS, hepatites 

virais, tuberculose e hanseníase são importantes para a assegurar estratégias de 

intervenções e melhoria da assistência a ser prestada. 

- A ampliação da oferta dos serviços envolvendo outras áreas temáticas como 

a saúde mental e portadores de necessidades especiais é relevante, desde que seja 

realizado a partir do planejamento local, com base em indicadores locais, suporte 

logístico e uma rede ampliada para o atendimento a estas mulheres.  

- É importante que seja aplicado pela gestão municipal intervenções 

articuladas que aumentem a participação das eSF nas propostas de Educação no 

Trabalho em Saúde, pois quanto maior a participação das eSF nestes tipos de 

ações, maior a possibilidade de reorganizar o processo de trabalho e obter 

resultados mais positivos no campo da saúde da mulher. 

 

- É preciso um planejamento local a partir do reconhecimento dos indicadores 

que determinam a saúde das mulheres adscritas nestas eSF e que as ações sejam 

realizadas de forma democrática, incluindo a participação da comunidade, tanto na 

elaboração, como na execução dessas práticas. Adotar a descentralização das 

ações a partir do matriciamento é uma excelente forma de democratizar as tomadas 

de decisões. Incluir novas categorias profissionais ou fortalecer os que já estão 

também ajudam a diminuir as lacunas do processo de trabalho; 

- É necessário rever o mapeamento das áreas e micro áreas, para melhor 

distribuir o quantitativo de famílias/indivíduos entre as eSF, visando atender os 

princípios da territorialização. Do mesmo modo, é importante rever a distribuição dos 

profissionais de nível superior, técnico e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nas 

micro áreas ou mesmo verificar a possibilidade de contratação de novos ACS para o 

preenchimentos de micro áreas descobertas; 
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Por fim, gostaríamos de ressaltar que em função da estratégia amostral 

utilizada nesta pesquisa, os dados aqui apresentados devem corresponder ao que 

está ocorrendo no conjunto das equipes de saúde da família cadastradas no 

município de Macapá. Desta forma, espera-se que a divulgação dos resultados do 

estudo para os profissionais da rede de atenção primária e para os gestores 

municipais possa servir de base para reflexões sobre o processo de trabalho na rede 

municipal em relação a saúde da mulher.  

Entendemos que o estudo foi a primeira etapa para um diagnóstico da ESF de 

Macapá com relação aos produtos do processos de trabalhos voltados à garantia da 

saúde da mulher. É preciso ir além na intenção de expandir o conhecimento sobre 

este campo de estudo. Gostaríamos de sugerir que os conhecimentos decorrentes 

dos  resultados aqui apresentados possam ser complementados com aqueles 

oriundos de estudos que abordem a percepção dos profissionais que trabalham nas 

eSF sobre o processo de trabalho, através de métodos qualitativos de pesquisa. 

Entendemos que esta seja a próxima etapa deste processo de investigação, com 

vistas a esclarecer situações e oportunizar futuros planos e decisões que alcancem 

melhorias para a assistência à saúde da mulher. 
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APÊNDICE 1:  PLANILHA DE CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DOS 

RELATÓRIOS  

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ – CAMPUS ARCOS DA LAPA 
CURSO: MESTRADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
PROJETO DE PESQUISA: ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER NAS EQUPES DE SAÚDE DAFAMÍLIA NO 
MUNICÍPIO DE MACAPÁ 
EQUIPE DE PESQUISA:  
- Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel: enfermeira, mestranda do curso de mestrado profissional em saúde da 
família/Universidade Estácio de Sá (UNESA)/RJ. 
- Claudia Leite de Moraes: professora associada do Instituto de Medicina Social/UERJ e professora adjunta do Mestrado em 
Saúde da Família/UNESA. Orientadora do Projeto de pesquisa. 
- Kleverton Ramon Santana Siqueira: Bacharel em Sistemas de Informação, Participante na elaboração do banco de dados e 
extração das informações dos relatórios de produção mensal das equipes de saúde da família. 
 

 
PLANILHAS DE CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DOS RELATÓRIOS MENSAIS DAS eSF, no 

período de julho de 2014 a junho de 2015, no município de Macapá - AP 
 

PLANILHA 1 - CARACTERISTICAS GERAIS DAS eSF 

Código 
UBS 

vinculada 
Área 

Geográfica 
Zona  

eSF  
completa  

Nº de 
Famílias 

Cadastradas 

Pessoas 
Cadastradas 

Mulheres 
Cadastradas 

Nº de 
MA 

Nº 
ACS 

Nº 
Médicos  

Nº  
Enf. 

Nº  
Téc. 
Enf. 

Nº  
Aux. 
Enf. 
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PLANILHA 2 - População de mulheres cadastradas pelas eSF 

 

IDADE 

eSF/ zona geográfica 

TOTAL  SUL NORTE OESTE LESTE RURAL TERRESTRE 

                    

10 a 19                      
20 a 49                      
50 a 64                      

Total                      

Total por área        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANILHA 3- Número de atendimentos realizados pelas eSF, por zona geográfica, no período de julho de 2014 a 

Junho de 2015 -Macapá/AP 
 

MÊS EIXO 

Código das eSF ________ 

SUL NORTE OESTE LESTE 
RURAL 

TERRESTRE 
TOTAL  

                     

M
Ê

S
/ 

A
N

O
 

PCCU                       

PLAFAM 

Barreira                      

Hormonal                      

Sintotérmico                      

DIU                      

Laqueadura                       

DST                        

PRÉ-NATAL                      

CA UTERO 
NIC III                      

Carcinoma                      

Rastreamento CA MAMA                      

VIOLÊNCIA                      

DCNT 

HAS                      

DM                      

TABAGISMO                      

DCT 
TB                      

MH                      

PNEspeciais 
Física                      

Cognitiva                       

SAÚDE MENTAL                      

IMUNIZAÇÃO                      

OUTROS                      
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PLANILHA 4 – Ações – Eixo  descritas nos relatórios de produção da eSF no período de julho de 2014 a  

junho de 2015 – Macapá/AP  

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES POR EQUIPE 

EIXO TIPOS DE ATIVIDADES 

eSF____ - Código eSF_____ 

DESCRIÇÃO 

ju
l/

1
4

 

a
g

o
/1

4
 

s
e
t/

1
4

 

o
u

t/
1

4
 

n
o

v
/1

4
 

d
e
z
/1

4
 

ja
n

/1
5

 

fe
v

/1
5

 

m
a
r/

1
5

 

a
b

r/
1

5
 

m
a
i/
1

5
 

ju
n

/1
5

 

TOTAL 

 

Palestras e rodas de 
conversa  

              

Grupo de estudo               

Ações extramuros               

Visitas domiciliares                

Reuniões de equipe               

Educação no trabalho               

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1- MODELO DE RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DAS EQUIPES DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP 

 

RELATÓRIO MENSAL ESF 2014 

MÊS:                                UBS:                                                                                                                      

EQUIPE:  

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA  

1.1 N
0 
DE FAMÍLIAS: 1.2 N

0 
DE PESSOAS: 

 

2. ATIVIDADES  

2.1 VISITA DOMICILIÁRIA 

PROFISSIONAIS 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana 

Médico (a)        

Enfermeiro (a)       

Téc. Enfermagem       

ACS       

2.2 CONSULTAS 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana 

Médico (a)        

Enfermeiro (a)       

2.3 PROCEDIMENTOS      
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T. de Enfermagem       

3. ATIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS / MÊS  

 Quantidade Temas 

3.1 PALESTRAS/Grupos de estudo 

   

  

 

3.2 AÇÕES 

  

Quantidade Temas 

  

       3.3 PSE /ME NÚMERO DE ESCOLAS DA ÁREA (ações, atividades, número de 

alunos etc.) 

 

 

4. PROGRAMAS  

4.1 HIPERTENSOS (HÁ) / DIABÉTICOS (DIA) - META 100%  

 

AG 

 

 

N
o
 

Consulta/Mês 

 

Com 60 

anos mais 

Atividade Física Cadastrados 

HIPERDIA 

Óbitos Acompanhado no 

domicílio 

N
0 

(%) N
0
 (%) N

0
 (%) N

0
 (%) N

0
 Nº (%) 

HAS             

DIA             

Monitoramento de Glicemia no mês Nº      (%) 

4.2 TUBERCULOSE (TB) – META 100%  

NOME Endereço Forma 
Clínica 

Início 
TTO 

Mês 
TTO 

ESQ Previsão 
Término 

Motivo 
Alta 

        

        

        

        

Número Total de Pacientes 
 

N 
 

Consultados Mês 
Meta 100% 

N (%) 

4.3 HANSENÍASE (MH) – META 100% 
 
 

NOME Endereço Forma 
Clínica 

Início 
TTO 

Mês/ 
TTO 

ESQ Previsão 
Término 

Motivo  
Alta 

        

        

        

        

        

Número Total de Pacientes 
 

N Consultados Mês 
Meta 100% 

N (%) 

ESQ = ESQUEMA 

5. SAÚDE DA CRIANÇA 

 

5.1 Total de Nascidos Vivos/ mês N 

5.2 Total de óbitos/mês > 1 ano N 

5.3 Baixo peso ao nascer N (%) 

5.4 Criança < 6 meses AME 

 N
o 

(%) 

   

5.5 Total de Criança < 1 ano 
A e B Meta 100% 

C Meta  90% 

A- Pesadas no 
Mês 

B- Vacina em 
Dia 

Desnutridas C-
Puericultura 

Acompanhado 
no domicilio 

N
o 

(%) N
o 

(%) N
o 

(%) Nº (%) Nº (%) 

 
 

          

Total de crianças < 2 anos  
A e B Meta 100% 

C Meta  90% 
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5.6 Total de Crianças < 5 anos              IRA  Diarréia  Consulta médica  

 Nº (%) N
o
 (%)

 
Nº (%)  

        
 

5.7 BOLSA FAMÍLIA   
TOTAL 

 
PESADOS  

 
VACINA EM DIA 

 
 

HOMENS DE 0 – 7  ANOS DE IDADE  N 
 

(%) 
 

N 
 

(%) 
 

MULHERES DE 0 – 18 ANOS DE IDADE  
 

N (%) N (%) 

MÃES ATÉ 50 ANOS  COM FILHOS 
RECEBENDO BF 

TOTAL PESADAS VACINADA PCCU   

 N 
 

(%) 
 

N (%) N (%) 

MÃES ATÉ 50 ANOS  COM FILHOS 
RECEBENDO BF  (GESTANTES ) 

TOTAL PESADAS  VACINADA  PRÉ-NATAL 

 N 
 

(%) 
 

N (%) N 
 
 

(%) 

 
 

6. SAUDE DO ADOLESCENTE 
 

 

6.1 Total de Adolescentes de 10 – 16 anos Acompanhadas/mês 
 

M F TOTAL N
o 

(%) 

 
 

    

 

7. SAÚDE DA MULHER –  

7.1 PRÉ-NATAL Meta 100% 

CADASTRADAS NO SISPRENATAL N (%) 

Número de Gestantes:  N Risco Habitual  N (%) 

Inicio Pré-Natal I TRIMESTRE  N (%) Alto Risco Obstétrico  N (%) 

TRIMESTRES Pré-Natal no Mês (Meta 100%) Teste Rápido (N / %): Exame 

Rotina 

I II III Total I II III Total (%) Gravidez Sífilis HIV N (%) 

              

Vacina em dia Meta (100%) A. Odontológica V. 

Domiciliar 

A. Educativa  Partos/Mês Consulta Puerpério 

dT HEP B N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

            

7.2  

PCCU  

Meta 

100% 

Total de Mulheres 
16 – 64 anos 

Meta 
/mês 
Atual 

Realizado 
 

Resíduo Meta 
/Mês 

Seguinte 

 
Acumulado 

 

Resultados 
 

N (%) N (%) N (%) 

          

 Notificação 

Normal Inflamatório NIC 

I 

NIC II NIC 

III 

Vaginose Candida Tricomonas Herpes HPV N (%) 

L M A 

              

7.3 

PSR 

 

Mulheres 

10 a 49 anos 

Barreira Hormonal Sintotérmico DIU Laqueadura PSR 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

             

 

8. SAÚDE DO HOMEM  

8.1 Total de Homens 

com 40 anos + 

PSA Toque Retal HAS DM HAS + DM ÓBITO 

 N
0 

(%) N
0 

(%) N
0 

(%) N
0 

(%) N
0 

(%) N
0 

(%) 
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9. SAÚDE DO 

IDOSO 

 

9.1 Total c/ 60 a + HAS DIA HAS + 
DM 

Internados Fratura 
fêmur 

Queda IRA AVC Acamados OBITOS 

N (%) 

N           

(%)           

 

10. ACAMADOS Total:  Visitados no mês  N (%) 

 

11. REFERÊNCIAS E CONTRA REFERÊNCIAS 

11.1 REFERÊNCIAS 11.2 CONTRA-REFERÊNCIAS 

N N 
 

(%) 
 

 

12. CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO / 2013 

12.1 INFLUENZA  

IDODOS C/ 60 ANOS + A VACINAR VACINADOS (%) 

ACAMADOS    

GESTANTES    

12.2 POLIO  

Etapas A VACINAR VACINADOS  (%) 

I    

II    

Após fechamento de dados da Campanha 2014 informar os dados mensalmente 

 

13. INQUÉRITO DE ÓBITO: Nome (se RN  informar nome da mãe), idade, sexo, endereço, causa morte 

(Declaração de Óbito) data, assistência recebida ( ESF / Hospitalar). 

 

 

14. JUSTIFICATIVAS / DIFICULDADES ENFRENTADAS NO PERÍODO/ SUGESTÕES / SOLICITAÇÕES 

 

 

Responsável pelo Preenchimento: _________________________________________________________ 

Data da Entrega: ______/______/______   

Recebido Por: __________________________________________________________________________ 
Obs. Serão extraídos deste relatório apenas os dados referentes à saúde da mulher. 
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ANEXO 2 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E 

PESQUISA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ/UNESA/RJ 
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