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APRESENTAÇÃO

Este livro conta a história da reorientação da formação de profissio-
nais de saúde na Unisc com base na participação da universidade em pro-
gramas como o Pró-Saúde e o PET-Saúde – estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde (MS) com a finalidade de induzir mudanças no processo de for-
mação na área da saúde. Essa história começa no longínquo ano de 2005, 
com a participação do curso de Odontologia no Programa Pró-Saúde, e 
continua até hoje, mesmo depois do encerramento dos programas minis-
teriais e da consequente interrupção do repasse de recursos e de bolsas de 
extensão para estudantes, docentes e preceptores, com a institucionalização 
pela universidade das atividades de pesquisa e extensão do projeto PRO-
PET, bancado com recursos próprios da instituição.

Depois que o projeto de reorientação pedagógica do curso Odon-
tologia foi selecionada no edital do programa Pró-Saúde, e a partir do 
aprendizado institucional decorrente da participação nesse programa, 
essa história teve continuidade com a participação de outros 5 cursos 
da área da saúde (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia, Nu-
trição) no Pró-Saúde II, em 2007, e continua até hoje, com a institucio-
nalização do Pró-Saúde na Unisc. Também faz parte dessa história da 



Ensino, pesquisa e extensão:  
História da reorientação profissional da saúde na UNISC

12 13

Ensino, pesquisa e extensão:  
História da reorientação profissional da saúde na UNISC

Voltar ao sumário Voltar ao sumário

reorientação da formação em saúde, o desenvolvimento, a partir de 2010, 
do Programa PET-Saúde, organizados com base em projetos de ensino-
-pesquisa-extensão em diferentes áreas temáticas (Saúde da Família, Vi-
gilância em Saúde, Redes de Atenção, Saúde Mental e Graduasus), cada 
projeto constituído por grupos tutoriais multiprofissionais focados em 
questões mais específicas ligadas às necessidades de saúde e a do perfil 
epidemiológico da região de atuação da universidade.

A história da conquista do Pró-Saúde e sua institucionalização na 
Unisc é contada em detalhes na primeira parte do livro (História dos pro-
gramas interministeriais na Unisc). Os capítulos da segunda parte (Relatos 
de Experiência Projetos Interministeriais) que relatam experiências do Pró-
-Saúde I e de dois dos projetos PET (Redes de Atenção II e Graduasus) nos 
permitem observar alguns aspectos da complexa reorientação pedagógica 
dos cursos da saúde construída nesse processo.

As múltiplas dimensões da reorientação da formação nos cursos 
de graduação em saúde da Unisc, nesses 16 anos, desde a conquista do 
Pró-Saúde I, em 2005, impactam de diferentes maneiras e com diferente 
intensidade na formação dos estudantes que participaram do PET-Saúde, 
bem como na relação universidade-serviços de saúde, na educação con-
tinuada de preceptores que fizeram parte dos projetos e nos processos 
formativos de todos os cursos de graduação em saúde da Unisc. Muito 
disso é mostrado, com grande diversidade de enfoques e abordagens, nas 
partes três (Trabalhos de Conclusão de Curso) e quatro (Cenários de Prá-
tica: Relatos da Rede de Atenção à Saúde) desse livro.

Finalizando essa breve apresentação, quero destacar o que conside-
ro as principais contribuições do Pró-Saúde, dos PET-Saúde e do PRO-
PET para o processo de formação em saúde.

Em primeiro lugar, a importância que a pesquisa e a extensão pas-
saram a assumir no processo de formação dos estudantes à medida que 
eles se integram às atividades desenvolvidas nos grupos tutoriais. E, à 
medida que os estudantes foram interagindo com os preceptores nos 
diferentes serviços, na busca conjunta dos objetivos estabelecidos pelos 

grupos tutoriais coordenados pelas tutoras e tutores acadêmicos, foi pos-
sível perceber que a integração ensino-serviço leva tanto os estudantes 
quanto os profissionais de saúde a ressignificarem os cenários de prática 
e as práticas de saúde em si, mudando suas percepções sobre si mesmos, 
sobre os demais profissionais e sobre os usuários dos serviços.

Outra dimensão que merece destaque é o desenvolvimento das 
competências de pesquisa e de redação de trabalhos acadêmicos, com 
o estímulo sistemático à elaboração de artigos e resumos para publica-
ção em revistas científicas e de extensão universitária. Estas competências 
aparecem aqui nos diferentes capítulos das partes três e quatro deste livro, 
mas também poderiam ser demonstradas pela publicação de um extenso 
rol de artigos, resumos, resumos expandidos, comunicações científicas e 
relatos de experiência publicados pelos estudantes, preceptores e tutores 
dos diferentes grupos PET.

Outro aspecto importante da reorientação da formação em saúde 
da Unisc, a partir dos programas Pró-Saúde e PET-Saúde, foi a criação de 
uma disciplina para ser oferecida de forma interdisciplinar para os dife-
rentes cursos da área da saúde. Já desde o desenvolvimento dos primeiros 
grupos PET-Saúde na Unisc percebeu-se o quanto era importante consti-
tuir um espaço de formação que oportunizasse a troca de conhecimentos 
e a experiências entre as diferentes áreas de formação e com os profis-
sionais da rede e a comunidade. Finalmente, como resultado proposto 
no PET-Graduasus, a preocupação com as alterações curriculares com o 
objetivo de reorientar a formação profissional por meio da aproximação 
ensino-serviço-comunidade foi concretizada com a proposta da disciplina 
de “Práticas interdisciplinares e vivências comunitárias em saúde”, dentro 
da temática de promoção de saúde e prevenção de doenças. A disciplina 
foi ofertada, pela primeira vez, em 2018, alternando aulas teóricas com 50 
vagas e práticas em cinco grupos de 10 alunos monitorados por estudantes 
bolsistas de ensino e coordenadas por professores dos cursos envolvidos 
nos projetos. No capítulo sobre a experiência do PET-Graduasus, na parte 
dois do livro, temos os detalhes da construção e da implementação desta 
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disciplina e suas metodologias de ensino-aprendizagem e formas de ava-
liação.

Para finalizar, destaco ainda a interdisciplinaridade e multiprofis-
sionalidade dos grupos tutoriais e como a sua prática afeta positivamente 
a formação dos estudantes. Um grupo tutorial é composto por uma tu-
tora acadêmica de uma profissão, duas preceptoras de outras duas pro-
fissões diferentes e oito estudantes de cursos variados, todos trabalhando 
juntos e dedicando ao menos 8 horas semanais para atingir os objetivos 
do projeto. Os diferentes olhares e vieses profissionais se entrechocam 
e se articulam, permitindo algumas descobertas, novas compreensões, 
outras tantas novas abordagens e perspectivas e, especialmente, novas e 
melhores perguntas, interrogações e questionamentos.

E justamente são novas interrogações, novos questionamentos, no-
vas perspectivas e novas e melhores perguntas o que pretendemos des-
pertar com a publicação deste livro com os relatos da nossa trajetória 
nestes últimos 16 anos com os programas Pró-Saúde e PET-Saúde.
 

Marcos Moura Baptista dos Santos1

1  Professor do Departamento de Ciências, Humanidades e Educação da Unisc.

SÍNDROME DE BURNOUT: 
UM ESTUDO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

Cássio Henrique Sehn¹
Suzane Beatriz Frantz Krug²

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Burnout, também chamada Síndrome do Esgota-
mento Profissional ou Estafa Profissional, surge pelo resultado de pres-
sões emocionais repetitivas presentes no ambiente de trabalho. Está mais 
associada às ocupações assistenciais, no qual há contato direto com usuá-
rios do serviço, como profissionais da educação e da saúde. Há maior 
ocorrência nestes profissionais, devido à divergência entre a expectativa 
do profissional e a realidade que este encontra no trabalho (MOTA; DO-
SEA; NUNES, 2014). Segundo Moreno et al., (2011), o termo Burnout 
vem de burn, que significa queima; e out, que significa exterior, indican-
do que o indivíduo com a Síndrome se consome fisicamente e emocio

¹ Universidade de Santa Cruz do Sul, acadêmico do Curso de Enfermagem.
² Universidade de Santa Cruz do Sul, Departamento de Ciências da Saúde, Curso de Enferma-
gem.

CENÁRIOS DE PRÁTICA: RELATOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE
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nalmente, passando a apresentar um comportamento agressivo. 
Burnout é uma síndrome multidimensional, caracterizada por 

exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal 
(BARROSO; GUERRA, 2013).

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) fazem parte de uma 
equipe multiprofissional onde são o elo entre a equipe e a comunidade, 
fazendo a ligação entre o saber científico e o popular. Estes profissionais 
estão em maior contato com a comunidade por residir na mesma área 
de atuação, são facilitadores do acesso aos serviços de saúde e, muitas 
vezes, os primeiros a ouvirem as queixas dos usuários na atenção primá-
ria. A equipe e a comunidade depositam grandes anseios e expectativas 
nos ACS, os quais podem tornar fatores estressores para a saúde desses 
profissionais (MOTA; DOSEA; NUNES, 2014). Conforme Costa, Ferra-
reto e Cerveny (2014), os ACS possuem funções específicas que regem 
sua importância na equipe multidisciplinar das Estratégias da Saúde da 
Família (ESF). Suas atividades giram em torno da principal atribuição: as 
visitas domiciliares.

Neste contexto de trabalho, os ACS estão expostos à sobrecarga fí-
sica e mental, salário abaixo do desejado, falta de estrutura física e mate-
rial para o desenvolvimento da função, cobranças excessivas da popula-
ção e dos supervisores, além da falta de apoio da equipe de saúde, sendo 
fatores que podem desenvolver estresse neste profissional (COSTA; FER-
RARETO; CERVENY, 2014). De acordo com Telles e Pimenta (2009), o 
exercício da profissão de ACS resulta em uma relação com o usuário que 
pode apresentar conflitos, podendo levar os profissionais a sentimentos 
de ansiedade e até incapacidade de apresentar soluções aos problemas 
vividos pelos usuários.

Em saúde do trabalhador, é relevante a construção do conhecimen-
to de possíveis predisposições desencadeantes da Síndrome de Burnout, 
especialmente em ACS, pois, de acordo com Barroso e Guerra (2013), 
na realização de seu trabalho, estes profissionais vivenciam uma série de 
situações onde se deparam com ambientes, muitas vezes perigosos, insa-

lubres e propícios a riscos à saúde, com pressões e exigências do próprio 
trabalho, o que pode favorecer o desenvolvimento da Síndrome. São esses 
aspectos que instigaram o presente estudo sobre a temática da Síndrome 
de Burnout para evidenciar o perfil, os fatores predisponentes que levam 
os ACS a ter Burnout e se são ou não acometidos pela Síndrome. 

Realizar um estudo com ACS pode ser de grande importância, 
propondo-se ações para evitar o adoecimento no trabalho e identificar 
soluções que reduzam os fatores estressantes que podem fazer com que 
o ACS adoeça. Também se torna importante ressaltar a pequena quanti-
dade de estudos relacionados à Síndrome de Burnout com ACS, no qual 
se dá ênfase a outros grupos de trabalhadores, como professores, poli-
ciais e outros profissionais da área da saúde. O estudo apresenta, então, o 
seguinte problema de pesquisa: os Agentes Comunitários de Saúde que 
atuam na rede de atenção básica apresentam sintomatologia da Síndrome 
de Burnout? 

O objetivo desta pesquisa foi investigar a ocorrência da sintoma-
tologia da Síndrome de Burnout em Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS), bem como caracterizar o perfil sociodemográfico e ocupacional 
deste profissional; além de identificar os sinais e os sintomas de Burnout 
e os fatores do trabalho que predispõem o profissional a apresentar a sin-
tomatologia da Síndrome.

METODOLOGIA

Tratou-se de um estudo exploratório descritivo de abordagem 
quantitativa. A pesquisa foi realizada na Rede de Atenção Básica de Saú-
de de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. O município localiza-se na 
região conhecida como Vale do Rio Pardo, na encosta inferior do Nor-
deste do Estado do Rio Grande do Sul, a 150 km de Porto Alegre. Segun-
do o IBGE (2010), sua população é de 118.374 mil habitantes. Possui uma 
área total de 794,49 km², sendo 156,96 km² de área urbana e 637,53 km² 
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de área rural (SANTA CRUZ DO SUL, 2014). Na economia, o destaque é 
para a indústria, agropecuária e serviços (IBGE, 2010). Existiam, confor-
me dados do site da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, em 2011, 
12 Unidades Básicas de Saúde (UBS), situadas em áreas urbana e rural, 
das quais seis contam com atendimento de saúde bucal; e 10 Unidades 
de Estratégia de Saúde da Família (ESF), das quais quatro contam com 
atendimento odontológico. Existem ainda diversos outros serviços espe-
cializados na rede de saúde.

Os sujeitos do estudo foram os ACS da Estratégia de Agentes Co-
munitários de Saúde (EACS), e os ACS das 10 Estratégias de Saúde da 
Família de maior tempo de implantação do município. Os ACS da EACS 
atuam nas zonas urbana e rural onde não há ESF (SANTA CRUZ DO 
SUL, 2012). 

Para a realização do estudo foram utilizados critérios de inclusão: 
ser ACS da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) e ACS 
das 10 ESFs de maior tempo de implantação de Santa Cruz do Sul, ter 
mais de 18 anos, ter no mínimo seis meses de atuação e aceitar participar 
voluntariamente do estudo. A população de ACS foi composta por 64 
ACS nas 10 ESFs estudadas e por 25 ACS na EACS, totalizando 89 sujei-
tos. No entanto, a amostra do estudo foi composta por 52 ACS em função 
de alguns profissionais estarem em férias e que não se enquadravam nos 
critérios. 

Para a coleta de dados, foram utilizados dois questionários estru-
turados e autoaplicáveis. O primeiro trata do perfil sociodemográfico e 
ocupacional do ACS, composto por 12 questões. O segundo é um instru-
mento validado denominado de Inventário de Maslach Burnout – MBI, 
composto por 22 questões. Segundo Jodas e Haddad (2009), o MBI foi 
criado por Christine Maslach, psicóloga e professora universitária na Ca-
lifórnia - Estados Unidos da América, e validado no Brasil, em 2001, por 
Ana Maria Teresa Benevides Pereira, psicóloga e professora universitá-
ria. Este identifica as dimensões sintomatológicas de Burnout: Exaustão 
Emocional, Realização Profissional e Despersonalização. 

Conforme Silva e Menezes (2008), no MBI as questões de 1 a 9 
identificam o nível de exaustão emocional; as questões de 10 a 17 estão 
relacionadas à realização profissional; e as questões de 18 a 22 à desperso-
nalização. O MBI traz como princípio para sintomatologia de Burnout a 
obtenção de nível alto para exaustão emocional e despersonalização e 
nível baixo para realização profissional. Portanto, o profissional com 
níveis de acordo com estes critérios indica ter sintomatologia de Bur-
nout. Segundo o mesmo autor, as respostas são a frequência com que o 
entrevistado percebe ou vivencia o sentimento ou atitude. Segundo Jodas 
e Haddad (2009), a forma de pontuação de todos os itens adota a escala 
do tipo Likert, que varia de zero a seis, sendo: (0) nunca, (1) uma vez ao 
ano ou menos, (2) uma vez ao mês ou menos, (3) algumas vezes no mês, 
(4) uma vez por semana, (5) algumas vezes por semana, (6) todos os dias.

Inicialmente, entrou-se em contato com a coordenação dos ACS de 
Santa Cruz do Sul, no qual foi orientado a apresentar o projeto de pesqui-
sa para a análise e a autorização. Após a aprovação oficializada da insti-
tuição, foi iniciado o encaminhamento do projeto ao Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP), da Universidade de Santa Cruz do Sul, para a avaliação, 
uma vez que se trata de uma pesquisa com seres humanos. Aprovado por 
este Comitê, com o parecer nº 1.469.345, foi iniciada a coleta de dados. 
Novamente foi realizado contato com a instituição para declarar o pare-
cer favorável concedido pelo CEP e informar o início preciso da coleta.

O próximo passo foi a apresentação aos sujeitos do estudo. Aos ACS 
da EACS foi realizado por meio de uma reunião, com uma abordagem 
coletiva, comunicando-os sobre o projeto de pesquisa, convidando-os 
para participar, informando-os quanto ao objetivo, à relevância do estu-
do e sobre a forma de coleta, onde no mesmo dia foi realizada a coleta. 
Para a coleta com os ACS das ESFs, foi realizado contato via telefone com 
os enfermeiros informando sobre a pesquisa, sendo aceita por todos. Foi 
realizada nas ESFs a entrega dos questionários para a enfermeira a fim de 
que realizassem a aplicação, uma vez que os ACS não estavam presentes 
ao mesmo tempo na ESF para realizar a coleta. Nas ocasiões, foi enfocado 
que a participação ou não nesse estudo não implicaria riscos ou prejuízos 
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ao informante, já que se manteria sigilo e anonimato sobre os dados a se-
rem informados, sendo respeitados os seus costumes, religião, conceitos 
morais e éticos, conforme estabelece a Resolução 466/12 sobre a pesquisa 
com seres humanos. 

Aos ACS que aceitaram participar, foi apresentado um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, que foi assinado em duas vias pelo 
respondente e pelo pesquisador. Uma das vias permaneceu com o profis-
sional e outra ficou em poder do pesquisador, que irá guardá-lo em local 
seguro por cinco anos. 

As informações coletadas foram digitadas na planilha do Micro-
soft Excel® para a estruturação de tabelas e quadros, com a finalidade de 
estudar as características do perfil dos ACS e dos resultados obtidos nas 
dimensões que compõem a Síndrome de Burnout: Exaustão Emocional, 
Despersonalização Profissional e Realização Profissional.

Para a análise, foi realizado o cálculo por meio da soma dos re-
sultados das respostas das dimensões relacionadas ao instrumento MBI 
e comparado com os valores de referência do Núcleo de Estudos e Pes-
quisas Avançados sobre Síndrome de Burnout – NEPASB (Tabela 1). A 
combinação dos níveis encontrados define o grau de esgotamento do tra-
balhador.

Tabela 1 - Zonas de Corte do MBI – NEPASB

Dimensões

Pontos de Corte

Baixo Médio Alto

Exaustão Emocional (EE) 0 – 15 16 – 25 26 – 54

Despersonalização (DE) 0 – 02 03 – 08 09 – 30

Realização Profissional (RP) 0 – 33 34 – 42 43 – 48

Fonte: BENEVIDES PEREIRA, (2001), citado por JODAS e HADDAD, (2009).

Os resultados do MBI identificam a presença da Síndrome de Bur-
nout, por meio das pontuações em cada dimensão, seguindo a classifi-

cação em baixa, média ou alta. Considera-se indicativo de Burnout, o 
sujeito que apresenta necessariamente, pelo menos, duas das três dimen-
sões alteradas, de forma que a EE ou a DE deve, obrigatoriamente, ter 
pontuações de níveis altos e a RP de nível baixo. Considera-se indicativo 
de tendência a Síndrome quando há uma dimensão alterada, com pon-
tuação alta, e as outras duas com pontuação considerada média. Todos os 
outros resultados que se apresentam diferentes desses dois são considera-
dos como indicativo de ausência de Burnout (ROSSI; SANTOS; PASSOS, 
2010).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao realizar a análise dos dados sociodemográficos, verificou-se a 
predominância do sexo feminino (96,15%). Segundo Mota, Dosea e Nu-
nes (2014), a presença do sexo feminino na profissão é marcante desde 
o início do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Con-
forme Trindade e Lautert (2009), o desenvolvimento da Síndrome pode 
ocorrer em maior prevalência no sexo feminino decorrente da dupla jor-
nada de trabalho (cuidados do lar e desempenho profissional). Segundo 
Bezerra, Santos e Filho (2005), esta característica se dá ao fato da comu-
nidade apresentar maior resistência ao ACS do sexo masculino, devido a 
situações de constrangimento experimentadas pelas famílias ao revelar 
partes de suas histórias e contextos de vida.

Predominou a faixa etária de 29 a 39 anos (48,08%). Segundo Trin-
dade e Lautert (2009), a prevalência da Síndrome ocorre em trabalhado-
res mais jovens, sendo mais comum entre os que estão na faixa etária de 
30 anos. É atribuída a pouca experiência do trabalhador, a qual acarreta 
insegurança, ou choque com a realidade quando percebe que o trabalho 
não garantirá a realização de suas ansiedades e desejos. A idealização, co-
mum entre jovens trabalhadores, associa-se a expectativas elevadas que, 
muitas vezes, não são concretizadas. Verificou-se que nos EACS predo-
mina a faixa etária de 40 a 50 anos (57,14%), mostrando ser uma po-
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pulação com idade mais elevada em relação aos ACS das ESFs, em que 
predominou a faixa etária de 29 a 39 anos (57,89%).

Quanto ao estado civil, verificou-se que 50% eram casados e obser-
vou-se que 78,85% dos sujeitos possuem de um a três filhos.  De acordo 
com Rossi, Santos e Passos (2010), é visto que o estado civil, sendo casado 
ou em situação de companheiro estável e somado ao fato de ter filhos, há 
uma menor propensão à sintomatologia de Burnout. Conforme Trinda-
de e Lautert (2009), há controvérsia quanto à associação entre a variável 
de ter filhos e a Síndrome de Burnout. Após o nascimento dos filhos, o 
indivíduo passa a se equilibrar e possibilita o uso de estratégias de enfren-
tamento das situações problemáticas. Isso é atribuído à maior cobrança 
do indivíduo que, após o nascimento dos filhos, se torna responsável por 
outro e, dessa forma, necessita adotar condutas seguras e evitar compor-
tamentos de risco.

Observa-se que predomina o nível de escolaridade de ensino médio 
completo (75,00%), nível este de educação formal superior ao que é exi-
gido pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). Verificou-se que alguns 
estão cursando ensino superior (11,54%). Conforme Jorge et al., (2015), 
os ACS estão à procura de qualificações, pois diante das exigências de 
qualidade e capacidade para a realização de um bom serviço, estão pro-
curando por maior escolaridade, permitindo a ampliação de suas ativi-
dades na ESF, aquisição de novos conhecimentos e melhor orientação das 
famílias e comunidade.

Verifica-se que 28,85% dos ACS está há mais de 11 anos atuando 
na profissão. Segundo Mota, Dosea e Nunes (2014), o tempo de atuação é 
importante para o enfrentamento de situações problemáticas no cotidia-
no do ACS, pois facilita a racionalização diante de situações estressantes 
e a diminuir a angústia durante a resolução dos problemas. Além disso, 
o maior tempo de atuação na profissão reflete uma baixa rotatividade 
dos trabalhadores, possibilitando os ACS uma maior vinculação com a 
comunidade e o entendimento de seu papel dentro da equipe. Por outro 
lado, 23,08% dos ACS atuam na profissão há menos de 12 meses. Con-

forme Trindade e Lautert (2009), a síndrome pode ter início no primeiro 
ano de trabalho devido às dificuldades de sua inserção na equipe para a 
execução de tarefas, ao sentimento de instabilidade no emprego associada 
à necessidade de aceitação e reconhecimento. Ao realizar um compara-
tivo entre EACS e ESF, verifica-se que predomina na EACS maior tempo 
de trabalho, onde 64,29% estão há mais de 11 anos atuando na profissão, 
enquanto nas ESFs a maioria dos sujeitos tem menor tempo de atuação.

Quanto ao tipo de contrato de trabalho, observou-se que 42,31% 
dos ACS não são concursados. Conforme Jorge et al. (2015), não ser con-
cursado pode ocasionar insegurança nestes profissionais em relação à es-
tabilidade no trabalho, por estarem sujeitos a perder ou deixar o emprego 
conforme alterações ou desejo político. Nesse sentido, verificou-se que a 
maior parte dos ACS da EACS não tem vínculo empregatício de forma de 
concurso, onde 57,14% são contratados enquanto nas ESFs, 63,16% são 
concursados.

Quanto ao tempo decorrido das últimas férias, observou-se que 
34,61% haviam voltado das férias de um a três meses, enquanto 32,69% já 
estão a mais de 13 meses sem ter férias. Aliás, as férias podem estar rela-
cionadas à satisfação no trabalho. Conforme Martinez e Paraguay (2003), 
a satisfação no trabalho é um fenômeno que pode afetar a saúde física e 
mental do trabalhador, além das suas atitudes, comportamento profis-
sional, social, tanto com repercussões para a vida pessoal como familiar.

Verificou-se que 07,69% dos sujeitos possuem outro emprego con-
comitante à profissão de ACS. No estudo realizado por Albuquerque, 
Melo e Neto (2012), observou-se que a Síndrome de Burnout aparece em 
menor frequência em profissionais que apresentam outro emprego. Se-
gundo ainda ele, a ausência da doença, apesar de maior sobrecarga de 
trabalho, pode ocorrer pela satisfação com a renda mensal e o outro em-
prego pode proporcionar menos tensão emocional, diminuindo assim, o 
comprometimento psicológico. No estudo realizado por Trindade e Lau-
tert (2009), houve um grande percentual de profissionais que trabalham 
em outro local, na maioria das vezes nos turnos da noite, também relacio-



Ensino, pesquisa e extensão:  
História da reorientação profissional da saúde na UNISC

24 25

Ensino, pesquisa e extensão:  
História da reorientação profissional da saúde na UNISC

Voltar ao sumário Voltar ao sumário

nado à necessidade de aumentar a renda familiar que é comum entre os 
trabalhadores de saúde. Para o autor, o fato de o profissional ter mais de 
um vínculo empregatício, se por um lado complementa a renda familiar, 
afeta o comprometimento com as atividades laborais devido ao cansa-
ço que gera. No estudo realizado por Rossi, Santos e Passos (2010), os 
profissionais também possuíam mais de um emprego, que demonstrou 
novamente a necessidade de ter múltiplos vínculos empregatícios devido 
aos baixos salários, porém, por outro lado, compromete a qualidade da 
assistência prestada à saúde física e mental do profissional.

Quanto ao número de famílias atendidas, verificou-se que 94,23% 
dos sujeitos do estudo atendem a cerca de 250 a 500 famílias. Conforme 
Barroso e Guerra (2013), por definição do Ministério da Saúde, cada pro-
fissional ACS deve acompanhar entre 450 e 750 famílias por microárea. 
Ressalta-se que cada microárea fica a cargo de um ACS (MAIA; SILVA; 
MENDES, 2011). 

Ao analisar as visitas realizadas diariamente pelos ACS, verificou-se 
que 86,54% dos sujeitos realizam de cinco a 10 visitas por dia, enquanto 
que 03,85% realizam menos de cinco visitas por dia. Em concordância 
com o estudo realizado por Ferraz e Aerts (2005), com 114 ACS de Porto 
Alegre, predominou o número de sete a nove visitas efetivadas por dia. 
Conforme Brasil (2001), a visita domiciliar é uma das principais ativida-
des preconizadas pelo Ministério da Saúde para o Agente Comunitário 
de Saúde. É por meio dela que o agente conhece melhor as necessidades 
das famílias e, principalmente, desenvolve o trabalho educativo, pois a 
troca de informações se dá no contexto de vida do indivíduo e de sua 
família (FERRAZ; AERTS, 2005).

Analisando o Inventário MBI
O quadro 1 abaixo apresenta os resultados obtidos na análise do 

Inventário de Maslach Burnout – MBI do profissional ACS da EACS e 
das ESFs.

Quadro 1 - Análise do MBI dos ACS da EACS e ESFs

Presença da Sintomatologia da Síndrome de Burnout

SIM n (%) NÃO n 
(%)

TENDÊNCIA 
n (%)

TOTAL n 
(%)

EACS n (%) 07 (50) 07 (50) 00 (00) 14 (100)

ESFs n (%)
04 (10,53) 27 (71,05) 07 (18,42) 38 (100)

TOTAL n (%) 11 (21,15) 34 (65,38) 07 (13,46) 52 (100)

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Destaca-se que 34 (65,38%) dos ACS não obtiveram pontuações 
para a ocorrência da Síndrome de Burnout, sendo que EE, DE e RP não 
estavam alterados para ocorrência e tendência da síndrome. Estes dados 
mostram-se contrários aos resultados do estudo realizado por Barroso e 
Guerra (2013), no município de Caetanópolis – Minas Gerais, no qual 
em uma amostra de 24 ACS, apontou que todos os sujeitos apresentaram 
sintomatologia para a Síndrome de Burnout. Em um comparativo com 
outras profissões, verificou-se no estudo realizado com trabalhadores de 
enfermagem por Jodas e Haddad (2008) que, numa amostra de 61 traba-
lhadores, 37,7% não apresentaram sinais da doença. No estudo realizado 
por Rossi, Santos e Passos (2010), com 10 enfermeiros de setores de Uni-
dade de Terapia Intensiva e Bloco Cirúrgico e 10 enfermeiros de saúde 
pública, 20% apresentaram ausência da sintomatologia. Por outro lado, 
verificou-se que sete (50%) ACS da EACS apresentaram pontuação para 
sintomatologia, o que pode estar relacionado ao maior tempo de atuação 
como ACS e, também, ao fato de a faixa etária ser mais elevada.

No total, 11 (21,15%) sujeitos da pesquisa apresentaram ocorrência 
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da sintomatologia. Desses, todos são do sexo feminino. Os resultados ob-
tidos levam a ocorrência da sintomatologia de Burnout, já que a soma de 
cada dimensão obteve classificação alta para EE e DE e baixa para RP. Em 
concordância com outras pesquisas, no estudo de Silva e Menezes (2008), 
no município de São Paulo, com uma amostra de 141 ACS, 24,1% dos 
entrevistados apresentavam sintomatologia para Burnout. Já em estudos 
com outros profissionais, ocorreram níveis mais elevados da sintomato-
logia da síndrome. No estudo realizado por Campos, et al (2012), com 
graduandos de Odontologia, da Faculdade de Odontologia de Araraqua-
ra, com uma amostra de 99 estudantes, teve 99% de sintomatologia para 
Burnout. No estudo realizado por Menegali et al. (2010), com policiais 
civis do município de Tubarão – Santa Cataria, teve uma amostra de 40 
sujeitos, sendo que 60% deles apresentou sintomatologia da doença. 

A classificação média para desenvolver a Síndrome de Burnout – 
tendência para a Síndrome de Burnout – foi observada em sete (18,42%) 
ACS das ESFs enquanto da EACS não houve nenhum sujeito com ten-
dência da síndrome. Em concordância com outras pesquisas, no estudo 
realizado por Mota, Dosea e Nunes (2014), no município de Aracaju 
– Sergipe, a amostra foi de 222 ACS, 10,8% apresentaram indicativo à 
doença. No estudo realizado por Costa, Ferrareto e Cerveny (2014), no 
município de Piracicaba - São Paulo, a amostra foi de seis ACS, onde 
33,3% apresentaram tendência a Burnout.

Segundo Theisen (2004), o sofrimento no trabalho está relacionado 
à organização do profissional em seu serviço, e um desequilíbrio nesta 
relação implica em desgaste emocional devido à incapacidade de produ-
zir resultados satisfatórios. Sendo assim, o trabalho torna-se gerador de 
sofrimento e grande fator de risco para o adoecimento no momento em 
que oferece condições contrárias à busca pelo prazer na atividade profis-
sional. 

Conforme Jorge, et al (2015), integrar os saberes científico e po-
pular, sem estabelecer uma relação hierárquica, e realizar contato direto 
com a comunidade, faz com que aumente a possibilidade do surgimento 

de estresse e exaustão física e mental. Segundo ele, deve-se considerar 
uma sobrecarga de trabalho destes profissionais, pois são cobrados du-
plamente, pela proximidade física, social e emocional com a comunida-
de, fazendo com que o ACS trabalhe além de sua carga horária diária, 
desenvolvendo suas atividades durante o tempo livre, ultrapassando o 
tempo determinado para a execução de suas funções.

Dificuldades na relação e na comunicação entre o trabalhador e a 
chefia, falta de integração no ambiente de trabalho e a falta de apoio das 
chefias para o desenvolvimento profissional interferem negativamente 
no processo de trabalho em equipe e dificultam no funcionamento do 
trabalho dentro da Equipe de Saúde da Família. A falta de comunicação 
no trabalho, onde os profissionais não são consultados ou informados de 
alterações no trabalho, geram um fator importante para o aparecimento 
da Síndrome de Burnout (MOTA; DOSEA; NUNES, 2014).

Segundo Vasconcellos e Costa-Val (2008), o desânimo sentido pe-
los ACS em relação à equipe tem ainda como fonte a falta de reconheci-
mento pelo trabalho que desempenham com dedicação e esforço, o que 
age diretamente na saúde destes. Para ele, não é o trabalho em si que gera 
sofrimento e adoecimento em um trabalhador, mas, sim, as condições 
em que esse trabalho ocorre. Alguns aspectos capazes de influenciarem 
negativamente no estado psicológico dos ACS podem ser o fato deles 
integrarem uma equipe de profissionais com maior nível educacional, 
hierárquico, salarial, maior prestígio social e maior liberdade de ações 
técnicas dentro do contexto assistencial à saúde, criando um ambiente 
propício para a degradação de sua autoestima. Condições de trabalho 
inadequadas e que não proporcionam segurança, autonomia e criativi-
dade para realização das tarefas podem desencadear tensões e estresse ao 
próprio trabalho e à saúde dos profissionais (JORGE et al., 2015). 

As dificuldades de obter a confiança da comunidade, inclusive pela 
demora da identificação, dificuldades relacionadas à rejeição e a pressão 
das organizações locais sobre seu trabalho são, muitas vezes, resultados 
da aproximação com a comunidade onde as expectativas, os julgamentos 
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específicos e a definição de papéis são muito particulares. Sendo assim, 
soma-se o fato de que o contato diário com a comunidade usuária do 
PSF é capaz de resultar numa espécie de cumplicidade, por meio da qual, 
muitas vezes, os usuários revelam não só os aspectos de sua condição de 
saúde, mas também informações sigilosas capazes de pôr em risco suas 
próprias vidas (VASCONCELLOS; COSTA-VAL, 2008).

No estudo realizado por Telles e Pimenta (2009), os ACS estavam 
em um processo em que a percepção da própria competência para a rea-
lização do trabalho estava sendo comprometida, pois demonstravam 
estar emocionalmente esgotados. Segundo o mesmo, esse esgotamento 
se justificava devido ao contato diário mantido com as pessoas que aten-
diam, resultando em uma tensão emocional. Essa situação leva a uma 
avaliação negativa de si mesmo e, com isso, ocorre uma perda de grande 
parte de sua autoestima.

Conforme Jorge et al. (2015), é importante a criação de meios e 
de condições democráticas para melhora de tais fatores, possibilitando 
ao ACS o desenvolvimento de suas atividades em um modo que dê mais 
prazer e envolvimento com o trabalho, promovendo, assim, melhoria da 
qualidade da assistência prestada. É importante também inserir a reali-
zação de atividades que produzem momentos de descontração e prazer 
no processo de trabalho do ACS, pois estes podem absorver o impacto de 
agentes estressores (TRINDADE; LAUTERT, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No campo de saúde do trabalhador, entendemos como é relevan-
te a construção de conhecimento de possíveis predisposições desenca-
deantes da Síndrome de Burnout, em especial nos ACS, visto que estão 
em contato diariamente em suas visitas aos pacientes, sendo o mediador 
entre a equipe e a comunidade, e atuam, muitas vezes, em condições ina-
dequadas, situações que podem gerar estresse no profissional, desenca-

deando Burnout.
Na amostra de 52 profissionais ACS do município de Santa Cruz 

do Sul, os resultados mostraram, em sua maioria, trabalhadores do sexo 
feminino e que atuam há mais de 11 anos como ACS. Os resultados ob-
tidos com a aplicação do Instrumento MBI revelaram que, no total dos 
ACS, 65,38% não apresentam sintomatologia da Síndrome, porém, entre 
os ACS da EACS, 50% a apresentaram. Como tendência à sintomatologia 
de Burnout, nos ACS da EACS, não houve ocorrência; já nos ACS das 
ESFs, 18,42% a apresentaram, demonstrando que existe um processo em 
curso, com risco para manifestação da sintomatologia da Síndrome. 

O bem-estar profissional, tanto físico quanto mental, é necessário 
para a realização de um bom trabalho na relação com a comunidade, sen-
do que em Burnout o profissional perde sua motivação na realização do 
serviço. A saúde ocupacional é uma importante estratégia, não somen-
te para garantir a saúde dos trabalhadores, mas também para contribuir 
com a produtividade, motivação e satisfação com o trabalho, já que visa a 
melhoria geral na qualidade de vida dos indivíduos e na sociedade como 
um todo.

Na realização do trabalho observou-se que ainda há poucos es-
tudos relacionados à Síndrome de Burnout no profissional ACS, sendo 
que se dá mais ênfase a outras categorias profissionais, como professores, 
policiais e outros profissionais da área assistencial. Mostram-se neces-
sárias novas pesquisas, tanto quantitativas quanto qualitativas para po-
der analisar os fatores e números de profissionais acometidos, podendo 
buscar novas ações que possam prevenir a síndrome nestes profissionais. 
Observou-se, também, o baixo número de pesquisas relacionadas à Sín-
drome de Burnout em ACS de EACS, o que foi um limitador para o pre-
sente estudo pela falta de literatura e, por outro lado, trouxe à pesquisa 
um âmbito inovador ao ser realizado com ACS de EACS. Ressalta-se que 
as questões relacionadas à saúde do trabalhador devem ser discutidas nos 
ambientes de trabalho e nos espaços de formação profissional, o que con-
tribui para o cuidado qualificado nessa área e à realização de um trabalho 
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sem sofrimento.
Por fim, levando em consideração o número de sujeitos acometi-

dos pela sintomatologia da Síndrome na amostra, mostra-se necessário 
o acompanhamento da saúde mental e física destes trabalhadores, com 
o objetivo de desenvolver estratégias para diminuir as fontes de estresse 
e a reorganização do processo de trabalho. E, caso não seja solucionado 
o problema, seja com prevenção ou tratamento, estaremos deixando um 
importante problema de saúde do trabalhador sem a devida atenção.
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IMPACTO DE UMA CAPACITAÇÃO  DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA COBERTURA 
DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL (SISVAN) - SANTA CRUZ DO SUL/RS

Stephanie Carolini Kich¹ 
Francisca Maria Assmann Wichmann²
Priscila Pereira Borges Sanfelice³

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, têm-se observado uma transformação na orien-
tação dos serviços de saúde, rompendo com o predomínio do cuidado 
curativo centrado na atenção hospitalar e migrando o atendimento para a 
Atenção Básica (AB). Deste modo, cada vez mais são valorizadas as táticas 
de promoção e de prevenção em saúde, tendo em vista alcançar um grau 
de resolutividade de ações para evitar a exacerbação de situações mórbi-
das, reduzindo o avanço de agravos que possam requisitar uma atenção de 
maior complexidade (BRASIL, 2008).

¹  Nutricionista, formada pela Universidade de Santa Cruz do Sul.
²  Universidade de Santa Cruz do Sul, Departamento de Ciências da Saúde, Curso de Nutrição.
³  Nutricionista, Secretaria de Saúde do município de Santa Cruz do Sul.
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Diante da transição nutricional presente no Brasil, a prática da vigi-
lância em saúde da população está se consolidando, tendo como objetivo 
o enfrentamento dos problemas existentes, devendo estar introduzida no 
cotidiano das equipes de AB (BRASIL, 2015). Do mesmo modo, o país 
vem construindo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SIS-
VAN). Este, lançado em dezembro de 2007 como SISVAN Web, é o atual 
sistema informatizado de Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) 
(COUTINHO et al., 2009). 

O SISVAN tem como objetivo descrever o diagnóstico da situação 
nutricional e predizer, de maneira contínua, a tendência das condições 
de nutrição e de alimentação de uma população, agregado aos seus fato-
res determinantes, com fins de planejamento e de avaliação de políticas, 
programas e intervenções. Tem também o objetivo de avaliar o estado 
nutricional de indivíduos para obter o diagnóstico precoce dos desvios 
nutricionais, seja baixo peso ou sobrepeso/obesidade, evitando, assim, as 
consequências decorrentes desses agravos à saúde (BRASIL, 2013). 

A VAN está inserida no contexto da vigilância em saúde, e é con-
siderada como o sistema de coleta, análise e transmissão de informações 
relevantes para a prevenção e o monitoramento de problemas em saúde 
pública. O foco das estratégias de VAN se caracteriza no SISVAN, coorde-
nado pelo Ministério da Saúde (MS). Este sistema é constituído por uma 
série de indicadores de consumo, antropométricos e bioquímicos, com a 
finalidade de avaliar e monitorar o estado nutricional e alimentar da po-
pulação brasileira (BRASIL, 2011). 

Considerando que no país as situações de insegurança nutricional 
perpassam todas as fases de vida em diferentes magnitudes, recomenda-
-se a ampliação da cobertura da VAN para todos os grupos populacio-
nais. O planejamento referente à implantação ou ampliação do SISVAN 
no nível municipal abrange diferentes estratégias que visam a preparar 
as unidades básicas de saúde e organizar o fluxo de informações. Nesse 
âmbito, a ampliação da cobertura do SISVAN para grupos populacionais 
específicos, a capacitação de profissionais para as ações de VAN, bem 

como a disponibilização dos indicadores nutricionais, como suporte para 
a formulação e efetivação de políticas públicas de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN), figuram entre as principais exigências para a execu-
ção dessa diretriz (BRASIL, 2007).

O SISVAN Web se tornou uma ferramenta muito importante para o 
monitoramento alimentar e nutricional do público atendido na AB. Este 
deve ser alimentado regularmente com informações referentes ao estado 
nutricional e ao consumo alimentar de indivíduos de todas as fases da vida, 
de forma a se traçar o perfil alimentar e nutricional da população do mu-
nicípio. Ressalta-se que a disponibilidade de informação apoiada em dados 
válidos e confiáveis são condições essenciais para a análise objetiva da si-
tuação, assim como para a tomada de decisões baseadas em evidências e 
para a programação de ações de promoção à saúde (BRASIL, 2008).

As ações para a operacionalização desta ferramenta devem ser pro-
movidas no âmbito da AB do Sistema Único de Saúde (SUS), utilizando a 
estrutura disponível desse nível de atenção, incluindo os recursos huma-
nos, financeiros, físicos e materiais. Para tanto, é necessário que as equi-
pes de AB estejam capacitadas e sensibilizadas para que ocorra, de fato, 
a operacionalização do SISVAN. Apesar da existência de todo o aparato 
legal que torna obrigatória a realização dessas ações, a cobertura atual do 
sistema ainda é insuficiente. A qualificação da força de trabalho represen-
ta uma necessidade histórica e estratégica para a promoção da alimenta-
ção saudável e para o combate e prevenção dos agravos nutricionais. 

A realização da presente pesquisa justificou-se pela necessidade da 
oferta de uma capacitação aos profissionais de saúde envolvidos na exe-
cução do SISVAN, treinando-os para que realizem, de maneira segura e 
confiável, a coleta de dados antropométricos e sensibilizando-os sobre a 
importância do programa, pois é por meio das informações contidas que 
podemos conhecer o perfil nutricional da população assistida pelas equi-
pes de ESF. A alimentação dessas informações deve ser motivada para 
que sejam utilizadas no planejamento e na execução de políticas públicas 
de alimentação e nutrição do município.
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Diante de tais considerações e justificativas, o presente estudo tem 
como objetivo avaliar o impacto de uma capacitação voltada à opera-
cionalização do SISVAN e ofertada a 22 profissionais coordenadores das 
equipes de Estratégia de Saúde da Família do município de Santa Cruz 
do Sul/RS.

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, observacional, prospectivo, rea-
lizado na AB do município de Santa Cruz do Sul, situado a 155 km da 
capital rio-grandense, com o objetivo de avaliar o impacto de uma capa-
citação referente a operacionalização do SISVAN. O estudo atendeu às 
premissas da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Santa 
Cruz do Sul – UNISC, sob o parecer n° 2.417.729. 

A cidade está situada na região do Vale do Rio Pardo e possui 
uma população estimada de 127.429 habitantes (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, 2018). No período em que foi realizada 
a pesquisa, a rede municipal de saúde possuía 22 equipes de ESF, sendo 
17 distribuídas em área urbana e 5 em área rural. A estimativa atual de 
cobertura populacional de ESF é de 60%. Há previsão da expansão das 
ESFs com a criação de novas unidades para alcançar a meta 82% de co-
bertura populacional, conforme pactuado nos indicadores de saúde do 
município (Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul – PMSCS, 2018). 

Os sujeitos do estudo foram os enfermeiros coordenadores das 
equipes de ESF que aceitaram participar do projeto, assinando o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), respondendo aos ques-
tionários e estando presente na capacitação ofertada. 

 Os dados primários foram coletados por meio da aplicação de 
um questionário estruturado (questões abertas e fechadas) e autoaplicá-
vel em formato eletrônico, intitulado de “Conhecendo a operacionaliza-

ção do SISVAN nas ESFs do município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande 
do Sul”. O questionário utilizado foi previamente validado na pesquisa 
“Conhecendo o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) 
na Atenção Básica do SUS no Estado de São Paulo”, realizada pela Rede 
de Defesa e Promoção da Alimentação Saudável, Adequada e Solidária – 
Rede-SANS (Rede de Defesa e Promoção da Alimentação Saudável, Ade-
quada e Solidária. Pesquisa – REDE-Sans, 2018). Este abordou questões 
referentes à percepção dos profissionais em relação ao SISVAN e como 
deve ocorrer a sistematização da VAN.

Posteriormente, foi organizada uma capacitação aos entrevistados. 
Esta foi planejada e executada sob a orientação da professora envolvi-
da no projeto, e contou com a participação da nutricionista responsável 
pelo SISVAN, no município, e integrante do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF). Realizou-se, então, a coleta de dados dos números 
de acompanhamentos realizados pelas 22 ESFs, cadastrados no SISVAN 
Web em todos os meses do ano de 2017 (BRASIL, 2018). Considerou-se o 
número atual de indivíduos acompanhados no sistema sobre a população 
de referência de cada ESF fornecida pela Coordenação da AB do muni-
cípio, e realizou-se o cálculo do percentual de cobertura do programa 
referente a este período.

A capacitação ocorreu na primeira reunião mensal prevista no ca-
lendário anual da Coordenação da Atenção Básica com todos os enfer-
meiros coordenadores das ESFs, correspondendo a uma carga horária 
de aproximadamente quatro horas. Os participantes esclareceram suas 
dúvidas sobre o funcionamento do sistema e ainda contribuíram com 
sugestões para a sua incorporação na rotina das equipes, bem como suas 
opiniões para melhorar o serviço. Neste momento, elaboraram-se alter-
nativas para incorporar o SISVAN na rotina de suas atividades e, por con-
seguinte, foram apresentadas algumas estratégias para a coleta de dados 
que poderiam ser utilizadas pelas ESFs na realização da VAN. 

O conteúdo abordado na capacitação foi baseado nos protocolos de 
VAN elaborados pelo Ministério da Saúde (MS) e na análise do conjunto 
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de respostas do primeiro questionário aplicado. No momento da capaci-
tação, apresentou-se também aos coordenadores os dados de cobertura 
do SISVAN, no município referentes ao ano de 2017. Para acompanha-
mento do processo, disponibilizou-se contato telefônico e via e-mail para 
esclarecimento de eventuais dúvidas relacionadas a rotina do SISVAN.

Passados 90 dias após a capacitação, realizou-se o envio de outro 
questionário estruturado (questões abertas e fechadas) e autoaplicável 
em formato eletrônico, intitulado “Operacionalização do SISVAN nas 
ESFs do município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, mediante a 
uma capacitação”, confeccionado pela própria autora, com o objetivo de 
obter informações sobre a coleta, a digitação, a análise e a utilização dos 
dados de VAN desde então. O questionário em questão também buscou 
identificar o desenvolvimento de ações de intervenção. 

Para verificar a efetividade da capacitação em cada equipe de 
ESF, reavaliou-se a cobertura do SISVAN Web, nos meses de janeiro a 
maio de 2018 (BRASIL, 2018b). Considerou-se o número atual de in-
divíduos acompanhados no sistema sobre a população de referência de 
cada ESF fornecida pela Coordenação da AB do município e utilizada 
anteriormente na primeira análise de cobertura do sistema, para cálculo 
do percentual de cobertura atual. A cobertura foi avaliada pelo número 
de indivíduos acompanhados no SISVAN Web, até 31 de maio em 2018, 
comparado com o número de indivíduos acompanhados em 2017. Con-
siderando a inexistência de um valor padrão para análise das coberturas, 
adotou-se a mediana encontrada como ponto de corte. 

A variável explicativa ‘capacitação voltada ao SISVAN’ foi analisada 
de acordo com a ‘cobertura do SISVAN Web no período avaliado’ e de-
senvolvimento de ações de intervenção com base nas análises dos dados 
do SISVAN Web. O banco de dados foi construído no software Excel 2007 
e, posteriormente, transferido e analisado no programa estatístico Statis-
tical Package for Social Sciences (SPSS), versão 17.0. Para a descrição dos 
dados utilizou-se a média para as variáveis contínuas e frequência para 
as categóricas (percentual de utilização, cobertura total e cobertura por 

ESF). As análises de cobertura e das estimativas de variação temporal 
foram realizadas por meio de estatística descritiva (média e frequência), 
sendo a cobertura nos dois períodos variáveis de desfecho e explanatória, 
respectivamente. Considerou-se estatisticamente significativo valor de p 
< 0,05.

Para preservar a identidade dos entrevistados, as falas apresentadas 
foram identificadas com a letra P (Profissional), seguida de um número 
(1 a 22). 

RESULTADOS

A média do percentual de cobertura do SISVAN Web para a po-
pulação total nas ESFs foi de 24,89% (+ 6,98 dp) em 2017 e de 48,53% 
(+ 13,46 dp) em 2018. O menor valor de cobertura encontrado entre as 
ESF estudadas foi de 1,7% em 2017 e de 1,56% em 2018, e de maior valor 
24,89% em 2017 e de 48,53% em 2018. De 2017 a 2018, 50% das ESFs 
aumentaram consideravelmente seus índices de cobertura, embora 50% 
ainda não tenham atingido o percentual de cobertura do ano anterior. 

Em relação aos registros das 22 equipes de ESF no sistema, verifi-
cou-se que o mínimo de registros em 2017 foi de três indivíduos e, em 
2018, o menor registro encontrado foi de 85 indivíduos. A Tabela 1 de-
monstra o número de acompanhamentos e o percentual de cobertura 
total do SISVAN Web das 22 ESFs inclusas no estudo, em todo o ano de 
2017 e nos meses de janeiro a maio de 2018.
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Tabela 1 - Cobertura do SISVAN Web em 22 Estratégias de Saúde da 
Família (ESF) do município de Santa Cruz do Sul/RS, nos anos de 2017 
e 2018 (p=0,033)

VARIÁVEIS

População de Referência (total 
22 ESFs)

Acompanhamentos 
(jan - dez 2017)

Acompanhamentos 
(jan - mai 2018)

Cobertura 
(jan - dez 
2017)

Cobertura            
(jan - mai 
2018)

N N N % %

60.141 6.863 8.658 11,41 14,40

Referente aos dados levantados por meio do questionário aplicado 
antes da realização da capacitação, intitulado de “Conhecendo a opera-
cionalização do SISVAN nas ESFs do município de Santa Cruz do Sul, 
Rio Grande do Sul”, pode-se observar que, entre os profissionais de saú-
de que participaram da pesquisa, 27,3% exerciam a função desde 2016; 
18,2% desde 2012 e 4,5% desde 2007. Foi possível observar também que 
13,6% possuíam algum curso na área de VAN, e 86,4% não possuíam. 

Tabela 2 - Resultados questionário “Conhecendo a operacionalização 
do SISVAN nas ESFs do município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande 
do Sul” (n=22)

VARIÁVEIS
SIM NÃO

n % n %

Possui algum curso na área da alimentação e nutrição 3 13,6 19 86,4

Dispõe de tempo para a realização de atividades alimentação e nutrição 8 36,4 14 63,6

Equipe conhece e discute o estado nutricional dos usuários 3 13,6 19 86,4

Conforme expresso na Tabela 2, quando questionados sobre a dis-
posição de tempo para a realização de atividades de alimentação e nu-
trição, 13,6% afirmaram possuir, e 86,4% asseguraram não possuir. Em 
relação ao conhecimento e à discussão do estado nutricional dos usuá-

rios, 13,6% referiu conhecer e discutir, e 86,4% referiu não conhecer e 
discutir.

 Referente aos dados levantados por meio do questionário aplica-
do após a realização da capacitação, intitulado de “Operacionalização do 
SISVAN nas ESFs do município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, 
mediante a uma capacitação”, pode-se observar 68,63% dos profissionais 
replicaram as informações repassadas na capacitação para o restante de 
sua equipe, e que 36,36% não as replicou, conforme exposto na Tabela 3.

Tabela 3 - Resultados do questionário “Operacionalização do SISVAN 
nas ESFs do município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, 
mediante a uma capacitação” (n=22)

VARIÁVEIS
SIM NÃO

n % n %

Replicou a capacitação para o restante da equipe 14 68,63 8 36,36

Identifica dificuldades ao executar o SISVAN 21 95,5 1 4,5

Sugere necessidade de melhorias na execução das ações de VAN 17 77,3 5 22,7

Quando questionados sobre se sentiam aptos a executar ações de 
VAN em conjunto com a equipe, 72,7% responderam que se sentiam ap-
tos, e 27,3% que não se sentiam (não está na tabela). Questionados sobre 
sugestões necessárias de melhorias na execução das ações de VAN nas 
equipes, 77,3% dos coordenadores sugeriu necessidade de melhorias, e 
22,7% não sugeriu. 

DISCUSSÃO

Para colocar em prática todas as ações de VAN no município, é ne-
cessário estabelecer com as equipes de ESF uma sequência de atividades 
que serão incorporadas, como rotina, contemplando o acolhimento dos 
indivíduos, o encaminhamento para a prática da antropometria, a reali-
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zação da avaliação do estado nutricional e dos marcadores de consumo 
alimentar e seu registro em formulários apropriados (BRASIL, 2018c).

De forma geral, a repercussão da capacitação voltada ao SISVAN 
foi positiva para o reconhecimento pelas 22 equipes de ESF da importân-
cia de sua existência na prática. Todavia, quando questionados se iden-
tificavam dificuldades de executar o SISVAN, 95,5% dos coordenadores 
afirmaram que identificavam, mesmo após a capacitação. Grande parte 
dos enfermeiros referiu que o excesso de demanda do trabalho e a falta de 
tempo para executar as ações como deveriam ser executadas dificulta a 
criação de ações de intervenção baseadas nas análises dos dados gerados 
por meio do SISVAN Web. Kanno, Bellodi e Tess (2012) apontam que a 
produtividade exigida, o grande número de famílias a serem atendidas e 
o tempo escasso podem impossibilitar o acolhimento a outras demandas 
dos usuários. 

Em estudo realizado a respeito da estrutura organizacional das 
ações de VAN nos municípios de Minas Gerais, Brasil, foi observado que 
a quantidade de profissionais disponíveis nos serviços não é suficiente 
para a realização das ações de VAN, o que pode prejudicar a qualidade 
das mesmas (VITORINO et al., 2016).

Além da sobrecarga de trabalho outras dificuldades para executar 
as ações da VAN também foram percebidas no decorrer de todo o pro-
cesso, como, por exemplo, a ausência do profissional de nutrição para o 
desempenho de funções referentes ao diagnóstico e acompanhamento da 
situação alimentar e nutricional da população em uma das ESFs partici-
pantes. A necessidade da inserção de um profissional de nutrição vista 
pelos coordenadores pode ser observada por meio dos seguintes relatos:

 “Acredito que uma profissional da Nutrição em nossa equipe seria essencial para 
o início de execuções de ações em Vigilância Alimentar, pois não sou formada em 
Nutrição e o que sei é o básico para qualquer tipo de ação voltada à alimentação 
e nutrição, e qualquer tipo de ação voltada a este assunto tenho que me basear 
em fatos da internet e não de qualquer profissional na área.” [P14]

“Gostaria que uma profissional nutricionista passasse nas unidades para falar 
sobre alimentação; não sei se passa nas Unidades do NASF, mas acho que isso 
seria um grande diferencial em qualquer ação Nutricional.” [P14]

Atualmente, o NASF é o campo de atuação para estes profissionais, 
tanto para o controle ou tratamento dos agravos à saúde relacionados a 
alimentação da população como na promoção de ações educativas que 
despertem nos usuários do serviço o entendimento da importância da 
adoção de uma alimentação saudável. A principal ferramenta do NASF é 
o apoio matricial, mas percebe-se nas falas que, provavelmente, somen-
te este modo de apoio não seja suficiente para que as ações sejam efeti-
vamente realizadas. Percebe-se que a presença do Nutricionista na ESF 
torna-se cada vez mais imediato, refletindo o que muitos autores vêm 
alertando desde a implantação do Programa Saúde da Família (PSF). 

Segundo Pinheiro et al. (2008), a ESF, criada em 1994, com a pro-
posta de reorganização da prática de atenção à saúde, substituiu o mode-
lo tradicional de AB para um novo modelo com integração interdiscipli-
nar, baseada nos princípios do SUS, estando direcionada para a vigilância 
em saúde. Consequentemente, a inserção do profissional Nutricionista 
na AB se faz de extrema importância e primordial para a promoção e a 
prevenção de doenças causadas pela insegurança alimentar e para a solu-
ção dos problemas alimentares encontrados.

Após a realização da capacitação, grande parte dos coordenadores 
responderam que se sentiam aptos a realizar ações de VAN em conjunto 
com sua equipe. Podemos dizer que a capacitação foi considerada uma 
estratégia inovadora, pois proporcionou um momento de integração pe-
los enfermeiros das equipes de ESFs, onde puderam refletir sobre seus 
processos de trabalho e o quanto as ações de VAN são importantes.

Conforme Coutinho et al. (2009), as capacitações referentes ao SIS-
VAN propõem sua implementação e ampliação, assim como a expansão 
do uso do sistema informatizado em todos os municípios brasileiros. 
Referente a esta afirmação, salientamos a importância da ampliação do 
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repasse das informações para todos os profissionais da equipe. A visão 
deste processo pelos profissionais coordenadores pode ser observada nas 
seguintes falas:

“Acredito em alguma capacitação mais acentuada com a equipe em separado, ou 
só com os ACS ou só com os técnicos, pois pude perceber que, para eles, isto não 
é relevante e alguns até questionam que é “mais uma coisa” para fazer. Talvez se 
mostrassem os resultados ou os dados dessas ações para cada membro da equipe 
perceber que o papel de cada um é fundamental dentro do SISVAN.” [P17]

“Treinamento das equipes para a utilização dos sistemas de informação, ou a 
própria melhoria dos sistemas de informação já existentes (Fly Saúde p.ex.) para 
realização de diagnóstico da situação de saúde local para melhor planejamento 
das ações. Em virtude de não haver banco de dados confiável, não sabemos nº 
de obesos, desnutridos, etc. na nossa população.” [P7] 

Estudo realizado por Gonçalves et al. (2014), em Montes Claros-
-MG, afirma que os recursos humanos são essenciais para a organização 
e o exercício de qualquer estrutura social. No entanto, é fundamental a 
valorização profissional pelos gestores para fornecer aos profissionais ga-
rantias e condições, com o objetivo de se atingir a excelência no serviço 
de saúde.

Analisando a baixa cobertura do SISVAN, antes da capacitação, po-
demos pensar que a coleta e o preenchimento dos dados no sistema tal-
vez não sejam vistos pelas equipes como  atividade propulsora de VAN, 
nem como um gerador de dados fundamentais para tomada de decisão, 
como observado na fala a seguir: 

“…não sei utilizar bem o recurso do SISVAN Web ou outros sistemas de in-
formação que pudessem gerar relatórios para o monitoramento dos dados e 
conhecimento da realidade local.” [P15]

Este fato evidencia a importância de levantar previamente as di-
ficuldades já encontradas, ajustando o conteúdo ministrado de modo a 
despertar os profissionais para uma atuação que possibilite o uso das in-
formações geradas pelo SISVAN como instrumento à tomada de decisão, 
capaz de implementar as diretrizes da Política Nacional de Alimentação 
e Nutrição (PNAN).

Segundo Coutinho et al. (2009), um dos obstáculos do SISVAN é 
a consolidação e o uso dos dados disponibilizados para a coordenação 
de ações e recursos voltados à alimentação e à nutrição e das demais es-
tratégias de saúde. Os gestores e os profissionais relacionados à área da 
saúde devem tomar conhecimento das informações do sistema. Todos 
os profissionais envolvidos neste processo de coleta de dados, inclusão 
de dados no sistema, gerenciamento do banco de dados e dos relatórios 
constituem uma rede responsável pela geração das informações e devem 
trabalhar em conjunto, focando no propósito comum da continuidade 
do sistema.

 Em um estudo realizado no estado de São Paulo, com 65 muni-
cípios, e com o objetivo de estimar a cobertura populacional do SISVAN 
nos diferentes estágios de vida e avaliar seu funcionamento, os pesquisa-
dores chegaram à conclusão de que, apesar dos esforços efetuados pelo 
Governo com a finalidade de ampliar e qualificar o SISVAN, o monito-
ramento nutricional no estado ainda é insuficiente, comprometendo sua 
utilização na elaboração de políticas efetivas na área de alimentação e 
nutrição (ENES; LOIOLA; OLIVEIRA, 2014).

Apesar de 36,36% dos coordenadores terem assumido que não 
conseguiram replicar a capacitação para o restante da equipe devido à 
disponibilidade de tempo reduzida e pela multiplicidade de atividades na 
ESF, o aumento da cobertura do SISVAN, após a capacitação, mostrou-se 
positivo, considerando que os índices de 2018 representam cinco meses 
enquanto que os índices de 2017 se referem a soma de 12 meses.

De acordo com Romeiro (2006), há dificuldades na replicação das 
informações recebidas em capacitações dos gestores e profissionais de 
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saúde que trabalham com o SISVAN. Foi apontado pela autora que, entre 
os anos de 2004 e 2005, apenas 55% dos estados brasileiros poderiam 
ser considerados com nível satisfatório em relação à replicação para os 
municípios, e que são necessários maiores estímulos por parte da esfera 
federal no aperfeiçoamento destas capacitações.

A condição alimentar e nutricional da população brasileira e o Pla-
no Nacional de Saúde, articulados com o movimento em defesa da segu-
rança alimentar e nutricional, proporcionam indicações valorosas para 
a ordenação da formação dos trabalhadores do setor saúde que operam 
na agenda da alimentação e da nutrição no SUS. Neste âmbito, torna-se 
indispensável a qualificação dos profissionais combinada com as necessi-
dades de saúde, alimentação e nutrição da população, sendo estratégico 
estimar o processo de trabalho em saúde como eixo estruturante para 
a organização da construção da força de trabalho 4. Para estimar estes 
processos de trabalho, é necessário obter acesso aos indicadores de saúde 
disponibilizados pelo MS por meio dos sistemas de informação. 

Contudo, o que se pode observar é que os problemas provenien-
tes da informatização, em consequência da necessidade de infraestrutura 
adequada, recursos humanos e gestão em saúde não estão presentes ape-
nas no SISVAN Web, mas também nos demais Sistemas de Informatiza-
ção em Saúde (SIS) do SUS. Um estudo efetuado com 25 municípios da 
10ª Regional de Saúde do estado do Paraná, sobre o entendimento dos 
profissionais e utilização de alguns sistemas (Sistema de Informações da 
Atenção Básica – SIAB, Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – 
SIA-SUS, Sistema de Informações Hospitalares do SUS – SIH-SUS, Siste-
ma de Informações Sobre Mortalidade – SIM, Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação – SINAN, Sistema de Informação Sobre Nascidos 
Vivos – SINASC), apontou vários problemas. Entre eles, foi constatado 
que os profissionais desconhecem o acesso aos dados e possuem dificul-
dade de compreendê-los, pois creem que não retratam a realidade e são 
insuficientes para realizar o planejamento local, além de considerarem os 
SIS muito complexos. As limitações relatadas como as mais prevalentes 

foram treinamento insuficiente e ausência de suporte técnico referente 
aos sistemas (HEINZMANN, 2008).

Não unicamente para o SISVAN, mas como para quaisquer SIS, a 
atualização dos bancos de dados se torna um valoroso instrumento para 
a gestão, pois, por meio das informações geradas por esses bancos, os 
gestores terão subsídios para que ocorra a devida condução e planeja-
mento em saúde. A desatualização desses sistemas acarreta na sua inu-
tilidade e na ausência de informações atualizadas relacionadas à saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, o SISVAN é um instrumento que permite a avaliação 
mais precisa do estado nutricional dos usuários do SUS e, por este moti-
vo, deve ser utilizado e recomendado por toda a rede de AB. No entanto, 
fazem-se necessárias a apropriação e a reflexão crítica de tais informa-
ções, pelos gestores do SUS, reconhecendo e utilizando a VAN como ele-
mento essencial de embasamento nos processos decisórios na área de 
alimentação e de nutrição. 

O estudo evidenciou que a realização de uma capacitação voltada 
aos coordenadores das equipes pode-se mostrar efetiva para o aumento 
da cobertura do SISVAN. Pode-se constatar que os processos de atua-
lizações e de capacitações das equipes de ESF devem ser intensificados 
e contínuos, visto que somente um processo de educação permanente 
pode proporcionar a adesão dos profissionais na realização de atividades, 
bem como a continuidade e êxito do SISVAN e das ações de VAN.
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES – 
PICS UTILIZADAS NAS ESTRATÉGIAS DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA

Tatiane Regina da Silva¹
Leni Dias Weigelt²
Ana Zoé Schilling²

INTRODUÇÃO

O entendimento sobre saúde transcende a ausência de doenças e 
afecções. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 1946) definiu saúde 
como um estado de completo bem-estar fisco, mental e social do indiví-
duo e não apenas ausência de doenças. Tal definição atribuída durante a 
Conferência Internacional da Saúde, convocada pelo Conselho Econô-
mico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), reunido em Nova York, 
merece reflexões no sentido de entender qual o conjunto de ações que 
possibilita esse bem-estar ao ser humano.

¹  Universidade de Santa Cruz do Sul, Curso de Enfermagem.
² Universidade de Santa Cruz do Sul, Departamento de Ciências da Saúde, Curso de Enferma-

gem.
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Ao longo do tempo, várias iniciativas vêm ocorrendo na área da 
saúde, na busca por uma atenção mais completa à saúde das pessoas, uma 
vez que percebe-se fragilidades na assistência focada na doença. Práticas 
curativas, centradas em um modelo biomédico, ainda utilizadas no siste-
ma de saúde brasileiro, restringem o atendimento detalhado, singular e 
integral, com a utilização de uma breve consulta clínica. Diante disso, po-
de-se observar movimentos de mudança nesta visão, em que os cuidados 
de saúde são abordados em um contexto mais amplo, avaliando de forma 
integral o ser humano e considerando os aspectos emocionais, psicosso-
ciais, afetivos e espirituais como fatores que afetam a saúde. 

A promoção da saúde assume um papel importante na mudança de 
hábito de vida, na postura e no comportamento das pessoas, tornando au-
tônomos de seus cuidados. Os serviços de saúde da atenção primária são 
os promotores desta atenção e educação além das ações de assistência e 
tratamento.

As Prática Integrativas e Complementares (PICs) são recursos que 
envolvem abordagens no sentido de estimular os mecanismos naturais de 
prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias efi-
cazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do 
vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente 
e a sociedade (BRASIL, 2006). Portanto, essas práticas estão contempla-
das na Política Nacional de Promoção da Saúde que visa a produzir saú-
de, no âmbito individual ou coletivo, por meio de uma Rede de Atenção à 
Saúde –RAS, buscando se articular com as demais redes de proteção so-
cial (BRASIL, 2014), sob uma concepção ampla do processo saúde-doen-
ça e de seus determinantes, que propõe a articulação de saberes técnicos e 
populares e a mobilização de recursos institucionais e comunitários para 
seu enfrentamento (BRASIL, 2006).

No Brasil, denominadas de práticas integrativas e complementares 
(PICs), propagaram-se desde a aprovação da Política Nacional de Pra-
ticas Integrativas e Complementares (PNPIC), ocorrida em 2006, com 
o propósito de atender a medicina tradicional chinesa (acupuntura), a 

homeopatia e a antroposófica, as plantas medicinais (fitoterapia) e o ter-
malismo social (crenoterapia). (LIMA; SILVA; TESSER, 2013)

A política atende às necessidades de se conhecer, apoiar, incorpo-
rar e implementar experiências milenares, que já vêm sendo desenvolvi-
das por alguns estados e municípios na rede pública de saúde (BRASIL, 
2015). As PICs têm como finalidade promover o bem-estar das pessoas 
que as utilizam, com uma nova visão no modelo de atenção, a promoção 
da saúde em um contesto global, evidenciando aspectos biológicos, psí-
quicos, sociais, culturais e ambientais, voltadas para a qualidade de vida 
e não a uma patologia (DALMOLIN; HEIDEMANN, 2017).

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) apresentou o parecer 
normativo nº 004, de 1995, o qual reconhece a fundamentação da profissão 
de Enfermagem na perspectiva holística do ser humano, o crescente inte-
resse e utilização das práticas naturais no cuidado ao paciente. Em 19 de 
março de 1997, este mesmo órgão deliberativo, por meio da Resolução nº 
197, normatiza e reconhece as PICs como especialidade e/ou qualificação 
do profissional de Enfermagem (COFEN, 1997).

Com base nestas considerações, acredita-se que a realização de es-
tudos voltados à Terapias Alternativas e Complementares e a prática dos 
profissionais de saúde possam proporcionar a condição de explorar di-
versificadas modalidades terapêuticas no desempenho de sua atividade 
profissional, colocando em prática alternativas de atenção ao indivíduo 
para o exercício de sua autonomia e cidadania. Para tanto, questiona-se: 
como se desenvolvem as práticas alternativas e complementares no mu-
nicípio de Santa Cruz do Sul e como tem atuado os profissionais de saúde 
neste contexto?

Assim, o presente estudo justifica-se pela necessidade de conhecer 
qual o entendimento dos profissionais de saúde quanto ao desempenho 
da prática das PICs nas ESFs, do município de Santa Cruz do Sul, por 
compreender que possa contribuir para a promoção da saúde do indi-
víduo e da população diante do processo saúde-doença. Por meio desse 
estudo, pretende-se instigar discussões e ações sobre essa prática já uti-
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lizada em alguns municípios e estados, contribuindo na saúde do indiví-
duo e da população em geral. Com ações de promoção e de prevenção, 
utilizam-se de técnicas simples e de baixo custo, podendo ser associada a 
outros tratamentos.

Os objetivos que nortearam a investigação foram: investigar so-
bre as práticas integrativas e complementares preconizadas pelo SUS e 
sua utilização nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do município 
de Santa Cruz do Sul-RS; averiguar sobre as experiências e as atividades 
realizadas pelo município relacionadas às Práticas Integrativas e Com-
plementares (PIC); indagar sobre o interesse e as necessidades dos pro-
fissionais da saúde na utilização das PICs; e identificar as vantagens e as 
desvantagens dessas práticas sob a ótica dos profissionais de saúde. 

METODOLOGIA

Neste estudo optou-se pela metodologia de cunho qualitativo com 
o método exploratório descritivo. A pesquisa qualitativa é entendida 
como aquela capaz de incorporar as questões do significado e da inten-
cionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais. Se 
aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, 
das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os hu-
manos fazem a respeito de como viver, construindo seus artefatos e a si 
mesmos, sentem e pensam (MINAYO, 2014).

A investigação ocorreu em 26 Estratégias de Saúde da Família 
(ESFs) do município de Santa Cruz do Sul, interior do Estado do Rio 
Grande do Sul - Brasil. O município tem como proposta de organização 
da rede de atenção à saúde, a atenção primária, tendo como porta de 
entrada preferencial as UBS e as ESFs. Para tal, conta com cinco UBS, 26 
ESFs que integram de seis a sete Agentes Comunitários de Saúde (EACS), 
atingindo uma cobertura de 86% da população. Cada equipe é composta 
por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes comunitários 
de saúde (ACS). O universo do estudo foi de 26 profissionais enfermeiros 

(as) das equipes das ESFs. Diante dos critérios de inclusão, pertencer a 
unidade de saúde há mais de um ano, cumprir carga horária mínima de 
20 horas e não estar de férias ou em licença e assinar o Termo de Con-
sentimento Livre Esclarecido (TCLE), foram excluídos, dois por terem 
menos de um ano de permanência na unidade, um por estar em férias 
durante o período da coleta, um não assinou o TCLE e 10 sujeitos não 
devolveram o questionário. Assim, a amostra se constituiu de 12 sujeitos.

Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário elaborado 
pela pesquisadora com questões abertas e fechadas, constituído por duas 
partes: a primeira, referente aos dados pessoais, com a finalidade de tra-
çar o perfil dos sujeitos pesquisados e, a segunda parte, composta por 
questões abertas relacionadas ao conhecimento e o uso das PICS e inte-
resse em formação com respectiva implantação. Os questionários foram 
acompanhados de nota explicativa expondo os objetivos do estudo e a 
identificação dos pesquisadores, assim como duas vias do Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido.

Os dados foram avaliados com base na análise de conteúdo, utili-
zando-se da modalidade Análise Temática proposta por Minayo (2014). 
Este tipo de análise ocorre por meio da organização, da leitura e da dis-
cussão dos dados coletados, sendo constituída de três fases: a pré-análise, 
a exploração do material, o tratamento dos resultados obtidos e a inter-
pretação. Na fase de pré-análise, ocorreu a leitura flutuante das respostas 
dos questionamentos, a fim de se obter maior contato com o conteúdo. 
Após, houve a identificação dos núcleos de sentido, o agrupamento das 
ideias em comum em que foi feito um recorte das respostas referentes à 
questão central, sendo realizada a categorização por temáticas. Buscou-
-se, por meio das leituras das respostas, identificar a relação das catego-
rias entre si, chegando, assim, aos aspectos comuns e inter-relacionados. 

Sobressaíram as temáticas: uso de PICs no Município em estudo; 
Curso, capacitação ou atualização referentes às PICs; Existência de es-
trutura para implantação de PICs; Fatores que facilitam e dificultam o 
desenvolvimento de PICs; Práticas de saúde utilizadas pela população. A 
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análise final se constituiu por meio do tratamento dos resultados obtidos 
e sua interpretação, procurando articular o material estruturado dos de-
poimentos com a literatura sobre a temática investigada.

Quanto às questões éticas para a inclusão dos participantes, foi ob-
servada a Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que trata 
de pesquisa com seres humanos, que dispõe sobre diretrizes e normas re-
gulamentares da pesquisa envolvendo a participação de seres humanos.  
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-
dade de Santa Cruz do Sul (CEP/UNISC), obtendo parecer favorável, nú-
mero do comprovante 076435/2018, CAAE: 93290218.2.0000.5343. No 
sentido de manter o anonimato dos sujeitos pesquisados, as falas foram 
identificadas com a letra E do alfabeto (enfermeiro), seguido do numeral 
(E1, E2, E3...), da ordem de aplicação do questionário. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No perfil dos 12 profissionais enfermeiros pesquisados, detectou-se 
que seis têm idade entre 25 a 34 anos e quatro de 35 a 44 anos, e dois com 
mais de 50 anos. Destes, 10 são do gênero feminino e dois masculinos. 
No que se refere ao tempo de atuação no serviço público do município, 
seis atuam de um a três anos; três de quatro a seis anos; e três com 10 anos 
ou mais.

Quanto às experiências, os enfermeiros responderam que exis-
tem atividades como: plantas medicinais, reiki, horto medicinal, fitote-
rapia, acupuntura, auriculoterapia e oficina de artesanato. Na descrição 
dos pesquisados, as equipes de algumas unidades de ESF estão fazendo 
com que os usuários tenham conhecimento das práticas integrativas. Das 
práticas previstas na PNPIC, conforme a descrição dos enfermeiros, são 
ofertadas pelos municípios: plantas medicinais e fitoterapia; acupuntura; 
auriculoterapia; reiki e práticas corporais.

A utilização de PICs, na maioria dos municípios, pode ser conside-

rada como incipiente. São poucos os municípios que contam com essas 
práticas de forma sistemática e ao longo dos anos. Quando questionados 
os sujeitos desta pesquisa sobre as experiências e as atividades de PICs 
realizadas no município, seis relataram que houve algum movimento e 
seis informaram não haver iniciativas para a implantação e o seu desen-
volvimento. 

Tais resultados podem retratar um crescimento gradativo no que 
se refere ao interesse pelas PICs. Para Telesi (2016), pode-se atribuir a es-
ses movimentos diferentes razões, sendo elas culturais e econômicas, por 
representarem uma alternativa às terapias convencionais, por serem um 
movimento recente que se identifica com novos modos de aprender e de 
praticar a saúde de forma multidisciplinar, singular e própria, ou mesmo 
por questões de modismo.

No Brasil, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Comple-
mentares (PNPIC) incentiva a implantação das PICs no âmbito do SUS, 
porém não deixa claro quais ações e recursos são necessários para im-
plantar as práticas integrativas na atenção básica, dificultando o fortale-
cimento das terapias, sua consolidação e tornando-se um desafio frente 
aos gestores de saúde (LOSSO, FREITAS 2017). 

Segundo Telesi (2016), o ponto de vista da medicina oriental, ao 
contrário da medicina moderna, avalia que toda a doença é decorrente 
de um desequilíbrio em que interagem forças naturais (materiais) e cos-
mológica (imateriais), sendo esse desequilíbrio visto como uma ruptura 
de harmonia biológica, social e cósmica, incluindo o ser humano como 
participante com suas expressões de pensamento e sentimento. Que ab-
surdo seria não considerar a harmonia e a relação entre esses elementos! 
Se pensarmos em elementos de terapia alopática, pode-se ressaltar que 
estas tiveram sua origem extraídas de substâncias químicas em vegetais, 
as quais foram identificadas pela observação no uso popular das plantas 
medicinais para o tratamento, a cura e a prevenção das doenças (NEVES 
et al, 2012).

Considerada válida pelo sistema público de saúde, a medicina tra-
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dicional, ligada à tradição oriental, não tem a intenção de tratar as doen-
ças, mas de promover um aprendizado de como viver a vida, mantendo 
a relação com o universo, relação consigo mesmo e a relação com os de-
mais, fazendo parte integrante do conjunto de forças vivas presentes no 
sistema de saúde, com base na política (ibidem).

Estudos e documentos não apresentam exclusividade de uma pro-
fissão para aplicar as PICs, com exceção da homeopatia, que é aplicada 
por médicos, veterinários, farmacêuticos homeopatas, odontólogos em 
sua especificidade, segundo a Portaria nº 971, do Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2006). Assim, há possibilidade de vários profissionais da área 
da saúde desenvolverem as mesmas em seus cuidados. Por outro lado, há 
lacunas sobre o que cada profissional pode desenvolver e quais os espaços 
para aplicar essas práticas. 

O enfermeiro passou a ter um amparo legal no desenvolvimento 
das PICS, após o Conselho Federal de Enfermagem (COFEn) criar a Re-
solução 197/97, que estabelece e reconhece as Terapias Alternativas como 
especialidade e ou qualificação do profissional de enfermagem, desde que 
tenha qualificação específica e reconhecida pelo órgão regulador. Os en-
fermeiros podem aplicar as PICS no conjunto das intervenções de enfer-
magem, respaldada pela formação acadêmica que inclui conteúdos e ex-
periências práticas capazes de levar aos profissionais competência técnica 
para atuar neste campo.

Há uma crescente reflexão na saúde pública, no que tange a PICS 
na medida que promovem práticas, estratégias e pensamento renovador, 
onde reivindicam a diversidade multidisciplinar, intersetoriais (ligando 
escolas nas práticas corporais, meditativas e educação; meio ambien-
te nas hortas), não havendo fronteiras e nem interdições entre saberes, 
das disciplinas e áreas do conhecimento, se aproximando na medicina 
cientifica (TELESI, 2016).

Os profissionais pesquisados, ao relatarem sobre os resultados que 
obtiveram, mencionaram que “aumentou a integração com a comunida-
de ao participar da implementação do horto e, como benefício final, o uso 

dos chás e de ervas cultivadas” (E3). O mesmo relato sobre as práticas 
aparece quando os sujeitos, deste estudo, retratam o conhecimento sobre 
os benefícios que proporcionam, podendo ainda ser de uso complemen-
tar, na sua promoção, prevenção e reabilitação da saúde do indivíduo, 
conforme enfatiza Neves et al., (2012). É compartilhada pelas diversas 
práticas, incluídas neste campo, dando uma visão ampliada do processo 
saúde doença e da promoção global do cuidado humano, em especial do 
autocuidado (TELESI, 2016).

Os enfermeiros informam “experiências exitosas” (E4), com “re-
sultados excelentes” (E5). “Houve envolvimento da população e, com 
isso, a melhoria do vínculo da população com a equipe da unidade” (E7). 
Foram mobilizados os usuários e o trabalho foi feito gradualmente para 
“tratar o corpo de forma mais natural possível” (E11). Esse movimento 
aponta que a terapia proporciona uma abordagem de estímulo aos meca-
nismos naturais de prevenção e de agravos, e recuperação da saúde por 
meio de tecnologia eficaz e segura, por meio da escuta acolhedora, do 
desenvolvimento do vínculo terapêutico e da interação do ser humano 
com o meio ambiente e a sociedade (TELESI, 2016).

Os profissionais enfermeiros, que responderam positivamente 
quanto à existência de movimentos para o desenvolvimento dessas práti-
cas, descreveram, ainda, que os municípios têm feito alguns movimentos 
em direção ao conhecimento e ao uso das práticas integrativas e com-
plementares nas unidades básicas de saúde. No que se refere aos movi-
mentos que o município tem realizado para a introdução das PICs nas 
unidades, dois profissionais relatam estar tentando inserir, conversando 
com os profissionais e fazendo o levantamento dos principais interesses 
(E2, E6). Dois referiram que, no período 2016-2017, foi criado um pro-
jeto para a implantação de PICs em algumas unidades, após vários en-
contros realizados por uma comissão específica para isso (E3, E5). “En-
tretanto, o projeto foi encaminhado à gestão e não teve mais andamento” 
(E3). “Após o envio do projeto pelo grupo condutor à coordenação para 
a implantação, desde o início se aguardam as coordenadas que devemos 
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seguir” (E5).
As falas dos sujeitos remetem a uma insegurança em relação às 

PICS, pois o fato de incentivar as práticas não se dissolve de suas insegu-
ranças. Neste sentido, emite o desejo de querer saber mais sobre a temá-
tica e as coordenadas que devem seguir. Apesar do incentivo proporcio-
nado pelas normativas do Ministério da Saúde, ainda é preciso investir 
numa formação que possa contemplar essa questão, abordar no meio 
acadêmico e, no caso dos profissionais já formados, é preciso investir em 
política de educação permanente sobre o assunto, a fim de poder garantir 
a continuidade do bom uso e do uso racional e consciente dos benefícios 
dessas terapias como instrumento potencializador do cuidado em saúde 
(NEVES et al, 2012).

Segundo Figueiredo, Gurgel, Gurgel Jr. (2014), o desconhecimen-
to dos gestores sobre as PICS faz com que eles não implementem essas 
práticas, muitos desconhecem a política para o setor, outros criam obstá-
culos quando os profissionais da saúde que, por conta própria, utilizam a 
fitoterapia como tratamento complementar. Na visão de gestores, muitos 
têm a mesma postura de desconhecimento, desconfiança e descrédito.  

No município pesquisado tem ocorrido movimentos em relação 
a essas práticas, como reuniões, condição informada por dois dos pro-
fissionais pesquisados. Eles citaram que seriam reuniões relacionadas 
às PICs para se definir a metodologia de trabalho e buscar informações 
acerca de quais equipes já trabalham com alguma PIC (E7, E12). Dois 
dos pesquisados (E4, E9) relatam terem sido ofertadas capacitações sobre 
temáticas das PICs. Um respondeu que não sabia da existência de movi-
mentos para a implantação da política (E8) e dois deixaram em branco a 
questão (E1, E10).

Um dos profissionais descreveu que em algumas ESFs existe pro-
jeto experimental das práticas integrativas com o apoio da universidade 
(E11). O apontamento desse sujeito se contrapõe a algumas afirmações 
nos estudos de Neves et al. (2012), onde dizem que a formação profis-
sional em saúde ainda não vem sendo concomitante articulada com essa 

realidade, que há uma incipiência e resistência dos órgãos formadores; e 
que há um descompasso entre a formação profissional em saúde e o que 
as políticas públicas vêm incentivando.  

O fato de alguns enfermeiros (E1, E8, E10) não indicarem o uso 
de alguma terapia, fitoterapia por exemplo, uma das mais antigas com o 
uso das plantas, por não conhecer seus benefícios e sua indicação cor-
reta, demonstra que o profissional está sendo comprometido e respon-
sável pela população que atende em sua unidade básica de saúde, não 
sendo imprudente, por não indicar se não está seguro da sua orientação 
(FIGUEIREDO; GURGEL; GURGEL JR, 2014). Tal segurança pode ser 
desenvolvida por meio de capacitações que possibilitam a compreensão 
sobre essas práticas: quanto mais claro for o entendimento entre os pro-
fissionais, maiores serão as chances de se desenvolver e divulgar essa te-
mática no âmbito das ESF.  

Na questão referente às capacitações e cursos ofertados no municí-
pio aos profissionais, seis referem que ocorreram; quatro dizem que não; 
um que não lembra; e mais um que deixou em branco a questão. Estudos 
de Losso, Freitas (2017), sobre a implantação das PICs na atenção básica, 
fazem referência à necessidade de ser avaliado o serviço em quatro di-
mensões: assistência, recursos humanos, recursos de materiais e gestão. 
Assistência refere- se às ações e às ofertas das PICs e à distribuição dos 
serviços no município. Recursos Humanos refere-se ao desenvolvimento 
de ações das PICs, tendo em vista ações das equipes de saúde e comu-
nidade. Recursos de Materiais avalia a disponibilidade de materiais no 
município e insumos disponíveis para atendimento clínico na área. A 
gestão municipal tem a responsabilidade de ofertar educação continuada 
e permanente, investir na capacitação para profissionais na área de PICs, 
com vistas ao aprimoramento do trabalho.

Dentre os sujeitos que referiram a existência de capacitações so-
bre esta temática, quatro descrevem um evento municipal, realizado em 
2016, na cidade de Candelária, divulgando ações já realizadas em outros 
municípios, apresentando as PICs, abordando sua importância para a 
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saúde aos enfermeiros, equipe do NASF, profissionais da área da saúde, 
agentes comunitários da saúde, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde 
bucal. Dois dos profissionais relataram haver reuniões com agentes de 
saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem abordando a temática (E7, 
E9). Cinco deixaram em branco a questão e um referiu ter realizado o 
curso de acupuntura particular (E8). 

Na descrição de alguns profissionais enfermeiros (E3, E4, E5, E12), 
exprimem, de forma significativa, a motivação em relação ao processo de 
implantação das PICs, descrevem ter a possibilidade de participar de um 
evento em outro município e também de reuniões sobre esta temática. 
Losso e Freitas (2017) sugerem que o fator de motivação dos profissio-
nais seja analisado na implantação das PICS, não caracterizando somente 
a capacitação e a educação permanente, mas o esforço singular dos en-
fermeiros pela sua autocapacitação. Em seus estudos, os autores, ainda 
descrevem que, no Brasil, tem um compartilhamento quanto à gestão e 
ao financiamento da AB, de responsabilidades entre as três instâncias de 
governo, podendo cada município ter autonomia para realizar as ações 
de saúde em seu território, sobre decisões relativas aos recurso humanos, 
à contratação, à formação e à capacitação, em conformidade com a Polí-
tica Nacional de Atenção Básica (PNAB). 

Lima, Silva e Tesser (2013) sugerem engrenar uma progressiva 
construção de um campo comum de competências em PICs, sobre ar-
ranjos e apoio matricial, compartilhando pelos próprios profissionais 
da ESF na atenção primária e de outros serviços, de modo que as PICs 
se transformem em mais um recurso terapêutico e promotor da saúde, 
sendo profissionais compostos por elementos diferentes, praticantes de 
biomedicina e PICs.  

Neste estudo, quando questionado os profissionais enfermeiros so-
bre quais seriam as necessidades e interesses da equipe de saúde para 
capacitações na área, oito demonstraram interesse e quatro não respon-
deram à questão. Os sujeitos que responderam positivamente, citaram 
como necessárias algumas práticas. Três profissionais têm interesse em 

fitoterapia, chás (E3, E9, E10), homeopatia, práticas corporais e mentais 
(podendo ser desenvolvidas por qualquer profissional da área de saúde) 
e acupuntura. Uma profissional (E8) tem interesse em realizar grupo de 
trabalho (antitabagista) e no Caps AD III; tinha projeto, e auricolotera-
pia. Uma diz: “A equipe apresenta bastante interesse, pois a comunidade 
faz uso frequente destas práticas” (E12). Um refere: “já participo, porém, 
mais capacitações seriam bem-vindas para toda a equipe” (E5). Dois re-
latam que há profissionais que têm interesse, porém os cursos na área são 
caros, necessitam de verba para desenvolver as PICs e, inclusive, infor-
mam que possuem projetos (E6, E7). 

A ausência ou a insuficiência de incentivos para a qualificação pro-
fissional pode contribuir para a desmotivação das equipes da Atenção Bá-
sica. Assim, destaca-se a importância de gestores investirem em iniciati-
vas de educação permanente para os profissionais, fortalecendo a partici-
pação, o comprometimento nas atividades e as necessidades demandadas 
pelo seu território (LOSSO; FREITAS, 2017). A afirmativa desses autores 
corrobora com os resultados desta pesquisa, onde detecta-se o interesse 
por parte de alguns enfermeiros: eles querem saber mais sobre essa tera-
pia, pois elaboraram projetos e identificaram interesses na comunidade 
em desenvolver essas práticas. 

Estudos de Santos e Trindade (2017) sobre essas práticas apontam 
que os profissionais não possuem conhecimentos sobre a fitoterapia, e ci-
tam como seu conhecimento sobre plantas medicinais, baseados na cren-
ça popular, com ou sem intervenção do saber científico, demonstrando 
sua compreensão sobre o assunto, se torna limitado. Mesmo consideran-
do a importância do saber popular, se faz necessário a capacitação aos 
enfermeiros sobre PICs,, sendo eles os multiplicadores de informações e 
esclarecimentos para a população, uma vez que eles possuem um vínculo 
maior com a comunidade (SANTOS; TRINDADE, 2017)

Lima, Silva e Tesser (2013) afirmam ser benéfico aos serviços de 
saúde se pensar em estratégias de educação permanente, pois é inviável, 
não recomendável, a existência de outros profissionais, além do médi-
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co e do enfermeiro, como homeopata, massagista, acupunturista para 
assistência aos usuários. Destacam a possibilidade dos profissionais já 
inseridos (médicos e enfermeiros) serem enriquecidos em sua prática, 
aprendendo sobre as PICs (homeopatia, acupuntura, yoga, relaxamento, 
massagem reiki, e outros). A escolha destas atividades depende da estru-
tura e do espaço físico local.   

No que se refere à estrutura para a implantação das práticas integra-
tivas e complementares nas unidades de ESFs do município, nove enfer-
meiros descrevem que têm estrutura física; três dizem não ter estrutura 
física; três, inclusive, citam que as unidades ESF contam com ampla área e 
um prédio anexo, com academia de saúde (E2, E3, E9). Uma diz que “tem 
estrutura física, falta capacitar” (E1). “Em parte existe, o ideal seria um 
local para atendimento específico de PICs” (E5). Duas dizem que a maio-
ria das unidades possui pátio para iniciar horta comunitária ou alguma 
sala de grupo para a prática de atividade física (yoga e outras), relatam 
que “a maior dificuldade é preparação do terreno e interesse por parte das 
equipes e comunidades” (E11, E12). Os sujeitos que responderam a falta 
de estrutura, registaram “falta estrutura física no ESF que atuo”(E4); duas 
relatam a falta de sala e de consultórios para as práticas e, “dependendo 
das práticas, sala de grupo ampla para atividades como yoga ou medita-
ção, espaço reservado que permita relaxamento” (E6, E8). 

Em estudo desenvolvido por Santos e Trindade (2017), os profis-
sionais apresentaram dificuldades quanto à infraestrutura física e à or-
ganização do sistema de saúde nos municípios, haja vista que a solução, 
muitas vezes, independe de apenas uma ação isolada de um profissional. 
A implementação da fitoterapia, como política pública, requer mais do que 
mudança de pensamento, mais do que mudanças pontuais de um setor ou 
de outro, requer envolvimento de todos profissionais, gestores e usuários. 
Diante disso, a implantação de diferentes modalidades de terapias requer, 
num primeiro momento, a identificação das necessidades dos usuários e a 
aceitação dos mesmos e da equipe de saúde em relação a tal procedimento, 
evitando o enfrentamento de dificuldades e impedimentos. 

Na descrição sobre os fatores facilitadores para o desenvolvimento 
destas práticas, três deixaram em branco a questão; duas apontam o am-
plo espaço das ESFs e sala anexo (E2, E9); e três citam interesse, boa von-
tade dos envolvidos, sensibilização dos profissionais e população, apoio 
e interesse da gestão, valorização dos talentos (E7, E8, E12). Apontam a 
capacitação de um grupo de profissionais para preparar os demais à im-
plementação das PICs; as condições para adquirir materiais à realização 
das PICs e à formação especifica para os profissionais do quadro efetivo 
que tenham interesse/perfil de trabalhar com o tema (E6, E4), além de 
equipes profissionais treinados para estas práticas e o apoio das coorde-
nações e respectiva implementação. Citam ainda, como fonte de recurso, 
apoios intersetoriais e da Unisc (E3, E11). 

Santos e Trindade (2017) abordam que os enfermeiros apresentam 
um olhar voltado para o holístico e empregam as práticas naturais em 
seus cuidados, mesmo sabendo que sua formação teve enfoque predo-
minante no uso de medicamentos alopáticos. O interesse se destaca nos 
depoimentos escritos, e cabe aos profissionais se aprofundarem sobre as 
práticas e utilizá-las na promoção, para a melhoria no atendimento aos 
pacientes. Podendo formalizar o uso de plantas medicinais com seguran-
ça, com higiene e com bons resultados, por meio do conhecimento cien-
tífico e especializado. Lima, Silva, Tesser (2013) salientam a possibilidade 
de se expandir as PICs para a atenção básica, em especial nas ESF, que é 
apontada como sendo o conjunto de temas que orientam o planejamento 
do trabalho da APS no SUS, estabelecendo uma estratégia de expansão 
das PICs, além de um complexo desafio para a sensibilização e a capaci-
tação em PICs.

Na descrição dos fatores dificultadores na implantação das PICs 
apenas um sujeito deixou em branco a questão; outros profissionais ci-
taram “ausência de estrutura física; falta de incentivo financeiro, verbas” 
(E4, E7, E10). Três sujeitos relataram muita demanda de trabalho, sobre-
carga e poucos profissionais: demanda excessiva das unidades de saúde 
(falta de tempo); stress e sobrecarga dos profissionais. Dois referiram fal-
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ta de profissionais qualificados e capacitados; poucos profissionais com 
formação específica em algumas terapias; preços dos cursos; e pouca ca-
pacitação ofertada pelo município” (E6). ”Falta de profissionais qualifica-
dos e capacitados” (E12).

Os relatos dos sujeitos E6, E12 mencionando a falta de capacita-
ção e a redução de profissionais especializados encontra sustentação nos 
achados da pesquisa de Lima, Silva e Tesser (2013) em que foram entre-
vistados seis sujeitos que trabalham no serviço especializado de Terapias 
e todos tinham curso superior, e cinco possuíam formação em alguma 
especialidade de práticas integrativas e complementares, sendo dois ho-
meopatas, dois em acupuntura, uma em terapia holística comunitária. 
No entanto, entende-se que as PICs podem ser desenvolvidas em uni-
dades básicas de saúde, desde que tenham condições de infraestrutura e 
pessoal qualificado para o desempenho destas atividades.

Foi citado ainda, por dois profissionais do presente estudo, a falta 
de adesão da população, “A falta de adesão da população, visto que o efei-
to não é muito imediato” (E9). “Falta de adesão dos pacientes em tratar 
corpo/ mente/ espírito” (E11). A descrição do sujeito pesquisado E9 con-
trapõe o estudo de Lima, Silva e Tesser (2013) no qual, pela adesão dos 
usuários, tiveram que criar estratégias de fila de espera, estabeleceram 
critérios de acesso às práticas (no caso da acupuntura por encaminha-
mento médico com 12 sessões no máximo), não havendo livre demanda 
e com ideia de ampliar os atendimentos com outras práticas como: lian 
gong, yoga, tai-chi-chuan, shiatsu, tui-ná e fitoterapia.

Esses mesmos autores destacam a concepção holística das terapias 
e relacionam diretamente com a compreensão ampliada e positiva de saú-
de, no âmbito das ações de promoção da saúde. Concepção que aparece 
na descrição de um sujeito desta pesquisa (E11) como algo dificultador, 
pela falta de adesão na implementação das PICs. Os autores enfatizam 
que a concepção holística possibilita o estímulo à saúde física, mental, so-
cial e espiritual, ampliando a concepção de saúde. Abordam que há pouco 
saber sobre a forma de adaptar, incluir e organizar as práticas integrativas 

no Sistema Único de Saúde (SUS), dificultando sua implementação por 
falta, insuficiência de dados de produção de pesquisa e das limitações que 
exercem sobre essas práticas nos serviços de saúde. 

Ainda, em relação aos fatores dificultadores sobre a visão dos pro-
fissionais, uma enfermeira pesquisada, com especialização em acupun-
tura, relata a influência da gestão sobre a implementação das PICs: “A 
visão negativa dos gestores, que preferem profissional médico, e não da 
enfermagem. Me ofereci para trabalhar na saúde do trabalhador e a secre-
taria de saúde disse-me que lá o médico (...) atuaria” (E8). Neste sentido, 
a queixa maior da trabalhadora se refere à dor crônica, à visão terapêutica 
da enfermeira em pensar a prática integrativa para amenizar a dor, uma 
vez que possui especialização em acupuntura e se ofereceu à gestora para 
implementar esse cuidado, e foi desmotivada, como expressa em sua fala. 
Diante de tal reação, pode-se questionar sobre as condições de conheci-
mento do gestor quanto a esse tipo de terapia.

A Acupuntura, no estudo de Silva e Tesser (2013), se apresenta 
como pouco conhecida, apesar de ser uma medicina milenar, mesmo ten-
do profissionais qualificados que só as utilizam quando outras medidas 
não têm resultados terapêuticos. Aos usuários que a utilizam, relatam me-
lhora significativa no tratamento (dor e sintoma). No Brasil, a prática se 
consolidou no SUS por meio da PNPIC, e esclarece que vários conselhos 
de profissão da saúde regulamentadas reconhecem a acupuntura como 
especialidade (Brasil, 2006). Nesse sentido, merece um destaque e espe-
cial atenção dos gestores a hipótese da utilização da acupuntura no SUS, 
evidenciando a redução de uso (desmedicalização), danos e gastos com 
medicamento consequente redução nos custos, gastos para o município 
(SILVA; TESSER, 2013).

Sousa et al (2017) retratam a falha quanto aos registros de assis-
tência em acupuntura no sistema e identificaram fragilidades para a im-
plementação desta prática no SUS, apesar do número de profissionais 
capacitados em municípios ser ainda incipiente, pois ainda não está bem 
definido o seu financiamento. Lima, Silva e Tesser (2013) descrevem um 
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recente e promissor experimento no sentido de expansão das PIC para 
ESF, em utilizar a competência de profissionais já existentes nos serviços 
com o apoio e a organização da gestão municipal, como um instrutor 
de seus colegas. Outra questão importante é a aceitação das PICs pela 
população usuária dos serviços de saúde. A identificação do interesse das 
pessoas em relação a essa prática terapêutica.

Questionados os profissionais enfermeiros quanto ao conhecimen-
to de práticas de saúde utilizadas pela população, dois não responderam, 
cinco informam que uma das práticas mais utilizadas são das plantas me-
dicinais (chás, horto, ervas, fitoterapias) (E2) “Chás e Ervas” (E3); “Pen-
so que seria fitoterapia” (E4); “Chás” (E7); “Horto, trabalhos artesanais” 
(E11); “Uso de chás, por algumas famílias, as práticas de saúde mais uti-
lizadas é a medicina tradicional”. Dois responderam: “Tratamento com 
medicamentos” (E9.) “Medicamentosa” (E12). A pesquisa de Neves et al 
(2012) ressalta que os profissionais apostam em estratégia que é conhe-
cida e aprovada no meio cientifico, acreditando e recomendando o uso 
de medicamento alopático, por possuir estudos científicos e análise acu-
radas de sua eficácia e contraindicações previamente estabelecidas em 
suas bulas. A posição dos sujeitos (E9 e E12) quando apontam o uso de 
medicamentos no tratamento de seus usuários ressaltam que ocorre por 
ser conhecido e mais divulgado e seguro em seu uso.

O uso de fitoterápicos e plantas medicinais na atenção básica, no 
estudo de Figueiredo, Gurgel, Gurgel Junior (2014), descrevem como po-
sitivo por inúmeras situações: a possibilidade de os profissionais terem 
mais uma opção de tratamento: o custo benefício com uso de plantas me-
dicinais e fitoterápicos; por terem menos potencial de efeitos adversos: a 
facilidade de acesso às plantas; e a valorização na troca de conhecimento 
equipe e comunidade, devendo ser este popular atualizado e disseminado 
aliado ao conhecimento científico. Deve haver uma complementação e 
não uma disputa. Bruning, Mosegui, Vianna (2012) afirmam positiva-
mente em seu estudo, quando questionado sobre à implantação e o uso 
de plantas medicinais e fitoterapia em unidades básica de saúde, sendo 

unânime a concordância dos profissionais, acreditando que isso auxilia 
na saúde geral da população por não apresentarem efeitos adversos.

  Ainda sobre as práticas utilizadas na população nas ESF, dois en-
fermeiros informam grupo de atividade física e educação em saúde (E6). 
O Grupo de atividade física e educação em saúde, ainda com pouca parti-
cipação”. (E10) “Atividade física.”. Um (E5) “não soube informar”. Quando 
os sujeitos E6, E10 citam atividade física, remete as suas possibilidades, 
o que possuem para oferecer atividades de promoção da saúde; os in-
divíduos demandam somente as práticas possíveis de serem obtidas no 
serviço. Destaca-se que a busca pelas práticas se dá pela percepção do in-
divíduo e pelo que se oferta nos serviços, provendo um modo, uma técni-
ca, de saberes e ações que por vezes integram cuidados terapêuticos, esti-
mulando potenciais de cura e fortalecimento na saúde do sujeito (LIMA; 
SILVA e TESSER, 2013). A oferta de PICS nos serviços da atenção básica, 
em especial, nas ESF, corrobora com o que preconiza o Ministério da 
Saúde, a qual foi criada a política com a proposta de prevenir os agravos, 
promover e reabilitar a saúde, devendo proporcionar uma relação com 
equipe multidisciplinar, e usuários do serviço (BRASIL, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil, inicialmente, cinco Práticas Integrativas Complementa-
res foram oferecidas em 2006. Em 2017, houve a inclusão de 14 e, hoje, 
em 2018, totalizam 29. A Portaria nº 702, de 21 de março de 2018, alterou 
a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, 
para incluir novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC). São elas: acupuntura e medicina chinesa, fito-
terapia (uso de plantas medicinais), medicina antroposófica, homeopatia, 
naturopatia, yoga, meditação, ayurveda, arteterapia, geoterapia, aromate-
rapia e dança circular, entre outras.

De acordo com os resultados desta pesquisa, no município estuda-
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do tem se desenvolvido algumas experiências e atividades relacionadas 
com as práticas integrativas complementares preconizadas pelo SUS, de 
forma incipiente. Os profissionais enfermeiros reconhecem que há al-
guns movimentos em direção à temática, algumas são desenvolvidas nas 
Estratégia da Saúde da Família (ESF), juntamente com outras demandas 
do serviço, porém há lacunas no sentido do entendimento de como e 
quem pode realizá-las e de que forma organizá-las.  

A falta de capacitação, a redução de profissionais especializados, a 
ausência de estrutura física e a falta de incentivo financeiro, assim como, 
a falta de adesão da população foram descritos como fatores que inter-
ferem no desenvolvimento das PICs na rede básica de saúde. Os pro-
fissionais possuem interesse em capacitações de práticas específicas, in-
teresse na implementação das práticas integrativas, pois reconhecem a 
contribuição e os benefícios que as atividades proporcionam, sendo elas 
desenvolvidas com clareza, conhecimento e segurança. Os profissionais 
atribuem a necessidade de uma capacitação nos serviços e um direcio-
namento, pelos gestores, para a organização e a definição da forma de 
aplicação e dos locais adequados.

Resultados de estudos, incluindo este, apontam um crescente in-
teresse por parte dos usuários e profissionais da saúde, na medida em 
que eles têm conhecimento dos benefícios e divulgam à comunidade 
informações sobre as práticas integrativas. Essa pode ser uma estratégia 
com potencialidade em direção à propagação da aplicabilidade da PNPIC 
nas ESFs. Deste modo, a divulgação de informações sobre as PICs e seus 
resultados, apontando benefícios à sociedade, poderá atrair um maior 
público com interesse nessas terapias.
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PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
VIVENCIADAS POR CRIANÇAS DE 6 MESES 
A 2 ANOS DE IDADE

Franciele Thaís Quoos Correa1

Fabiana Assmann Poll2

INTRODUÇÃO

Dentre as condições que interferem na saúde da criança, as práti-
cas alimentares são de suma importância, de maneira que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) propõe que o aleitamento materno (AM) seja 
exclusivo até os seis meses de idade e que, a partir desta idade, até os dois 
anos, seja mantido o aleitamento somado a introdução gradativa de ou-
tros alimentos (WHO, 2012).

Em meio aos inúmeros benefícios que o leite humano oferece, vale 
ressaltar a aceitação de novos alimentos, uma vez que a criança ama-
mentada fica exposta a diferentes sabores, o que favorece a aprovação da 
criança a uma alimentação mais variada e saudável (WHO, 2001).

A alimentação complementar precisa ser gradual e variada com 
a oferta de cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e hortaliças, 
(BRASIL, 2010; COELHO et al., 2015), uma vez que as crianças desenvol

¹  Universidade de Santa Cruz do Sul, acadêmica do Curso de Nutrição.
²  Universidade de Santa Cruz do Sul, Departamento de Ciências da Saúde, Curso de Nutrição.
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vem preferência pelos alimentos que lhes são familiares, ou seja, aqueles 
que são frequentemente oferecidos (DIAS; FREIRE; FRANCESCHINI, 
2010; BRASIL, 2015b; BIRCH; DOUB, 2014). Ao mesmo tempo, uma 
alimentação variada é primordial para alcançar a quantidade adequada 
de nutrientes essenciais (SCOTT; CHIH; ODDY, 2012).

No entanto, conforme Villa et al. (2015), a formação do hábito 
alimentar da criança é influenciada pelos pais por meio dos alimentos 
disponíveis no ambiente doméstico. Além disso, os pais tendem a ter o 
comportamento alimentar reproduzido pela criança e são importantes 
no estabelecimento de regras e normas relacionadas às práticas alimenta-
res e ao estilo de vida. 

Dessa forma, conforme Caldas, Oliveira e Santos (2012), a relação 
consumo alimentar e renda familiar devem ser considerados, uma vez 
que o custo da alimentação para a grande parte das famílias é elevado 
e absorve parcela significativa de suas finanças. Ainda, segundo esses 
autores citados anteriormente, as condições de renda satisfatórias estão 
atreladas à melhora no nível de instrução, favorecendo uma escolha ade-
quada de alimentos e, assim, a alimentação saudável.

Diante disso, o objetivo da pesquisa foi avaliar as práticas de ali-
mentação vivenciadas por crianças atendidas num serviço público de re-
ferência materno infantil, no município de Vera Cruz/RS, e sua associa-
ção com variáveis sociodemográficas e econômicas maternas. 

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa com delineamento transversal. Partici-
param da pesquisa mães, cujos filhos estavam na faixa etária entre seis 
meses a dois anos de idade, que frequentaram o Espaço Mamãe Criança, 
localizado no município de Vera Cruz/RS, para consultas médicas ou de 
puericultura, durante o mês de setembro de 2018.  

O Espaço Mamãe Criança é um serviço público de referência ma-

terno infantil localizado no centro do município Vera Cruz/RS, na região 
do Vale do Rio Pardo, distante 166 quilômetros da capital. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
versidade de Santa Cruz do Sul, sob o parecer número 2.757.992. 

Foram definidos como critérios de inclusão: assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido; mães que frequentaram o Espaço 
Mamãe Criança, Vera Cruz-RS, no período de setembro do presente ano; 
mães que tinham filhos na faixa etária de seis meses a dois anos de idade. 
E como critérios de exclusão, mães que tinham idade inferior a 18 anos 
ou superior a 60 anos de idade; mães de crianças com exigências alimen-
tares específicas, por motivo de doença ou necessidade especial. 

 Para a coleta de dados, foi feita uma entrevista em sala de espera, 
com aplicação de um questionário elaborado pelas pesquisadoras, a fim 
de verificar o consumo alimentar das crianças e obtenção dos dados ma-
ternos.  

Para a obtenção das informações alimentares utilizamos o ques-
tionário de Marcadores de Consumo Alimentar do Sistema de Vigilân-
cia Alimentar e Nutricional (SISVAN), contido no Ministério da Saúde 
(2015), que se refere ao que a criança comeu no dia anterior à pesquisa, 
com as seguintes adaptações: não foi questionada a frequência de consu-
mo e a forma de preparo das refeições; foram inseridos no questionário 
outros tipos de leite, fórmulas infantis; separou-se em diferentes catego-
rias - guloseimas e bebidas.

Os dados maternos contemplaram a idade, a escolaridade, a profis-
são, a renda, o número de filhos, a idade do filho (a) incluído na pesquisa, 
e se este filho (a) foi amamentado e a duração deste período, e ainda, a 
idade da criança quando foi iniciada a alimentação complementar.  

Para fins de análise dos dados, a renda familiar foi classificada em: 
(A) Nenhuma renda; (B) Até 1 salário mínimo; (C) De 1 a 3 salários mí-
nimos; (D) De 3 a 6 salários mínimos e (E) De 7 ou mais salários míni-
mos. Para relacionar com o consumo alimentar, essa variável foi reagru-
pada em três categorias: A-B; C; D-E.
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A análise estatística foi realizada no programa Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) versão 20.0 (Chicago, IL). Realizou-se uma es-
tatística descritiva para caracterizar a amostra pela média, desvio padrão, 
mediana, valores mínimo e máximo, bem como por meio de frequência 
e porcentagem. Os dados foram verificados quanto à normalidade e à 
homocedasticidade. Para a comparação da escolaridade materna, renda 
materna e duração AM com o consumo alimentar da criança utilizou-se o 
teste qui-quadrado (X2), empregando o nível de significância de p<0,05.

RESULTADOS

Participaram da pesquisa 24 mães e crianças. A idade média das 
mães estudadas foi de 27,96±6, 59 anos, e das crianças foi de 13,67±5,58 
meses, e demais dados da caracterização da amostra estão na Tabela 1. 

Tabela 1 - Análise descritiva da amostra (n=24)

Variável Média Desvio 
padrão Mínimo Máximo

Idade da criança (em meses) 13,67 ±5,58 6 24

Idade mãe (em anos) 27,96 ±6,59 19 44

Número de filhos 1,79 ±1,41 1 6

Idade máxima do AME (em meses) 4,62 ±5,01 0 24

Duração AM (em meses) 8,67 ±7,91 0 24

Idade que introduziu novos alimentos (em meses) 4,54 ±1,35 1 6

Em relação à escolaridade materna, verificou-se maior proporção 
das mães com Ensino Médio completo ou incompleto (61,7%), seguido 
do Ensino Fundamental completo (29,2%), e Superior completo (8,3%). 
Quanto ao trabalho materno, verificou-se maiores prevalências de agri-
cultoras (33,3%), safristas (20,8%), seguido da referência de “estar de-
sempregada” (16,7%). A renda familiar situou-se, predominantemente, 

na faixa C (45,8%), seguido da B (37,5%,) e da D (16,7%). Quanto ao AM, 
95,8% referiram ter amamentado o filho incluído na pesquisa.  

Na tabela 2 são descritos os alimentos consumidos pelas crianças 
no dia anterior à pesquisa, referidos pelas mães.

Tabela 2 - Descrição do consumo alimentar da criança (n=24)

Variável
Frequência

(n)
Percentual

(%)

Criança recebeu leite materno

Não 12 50,0

Sim 12 50,0

Criança recebeu leite de vaca

Não 16 66,7

Sim 8 33,3

Criança recebeu leite materno e leite de vaca

Não 23 95,8

Sim 1 4,2

Criança recebeu leite materno e fórmulas infantis

Não 19 79,2

Sim 5 20,8

Criança recebeu fórmulas infantis

Não 13 54,2

Sim 11 45,8

Criança recebeu frutas

Não 1 4,2

Sim 23 95,8

Criança recebeu refeição de sal

Não 0 0,0

Sim 24 100,0

Criança recebeu hortaliças/legumes

Não 3 12,5

Sim 21 87,5

Criança recebeu cereal/tubérculo/massa

Não 0 0,0

Sim 24 100,0

Criança recebeu feijão
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Não 3 12,5

Sim 21 87,5

Criança recebeu carne ou ovo

Não 0 0,0

Sim 24 100,0

Criança recebeu mingau

Não 12 50,0

Sim 12 50,0

Criança recebeu biscoito sem recheio

Não 2 8,3

Sim 22 91,7

Criança recebeu biscoito recheado, doces

Não 17 70,8

Sim 7 29,2

Criança recebeu macarrão instantâneo

Não 17 70,8

Sim 7 29,2

Criança recebeu café e chás

Não 10 41,7

Sim 14 58,3

Criança recebeu salgadinho de pacote

Não 14 58,3

Sim 10 41,7

Criança recebeu bebidas adoçadas

Não 18 75,0

Sim 6 25,0

Criança recebeu suco natural de fruta sem açúcar

Não 14 41,7

Sim 10 58,3

Criança recebeu suco natural de fruta com açúcar

Não 16 66,7

Sim 8 33,3

Criança recebeu hambúrguer e/ou embutidos

Não 21 87,5

Sim 3 12,5

Com relação à escolaridade relacionada ao consumo alimentar, ve-
rificou-se estatística significativa quanto ao uso de fórmulas infantis as-

sociado ou não ao AM. Tal dado foi superior às mães com escolaridade 
maior, bem como a oferta de sucos naturais sem açúcar (Tabela 3).

Tabela 3 - Relação entre a escolaridade da mãe e consumo alimentar 
da criança (n=24)

Variável

Escolaridade

Fundamen-
tal incom-
pleto
N (%) 

Funda-
mental 
completo
N (%) 

Médio     
incompleto

N (%)

Médio 
completo

N (%)

Superior 
completo

N (%) 

P

Criança recebeu leite materno 0,147

Não 1 (4,2) 0 (0,0) 3 (12,5) 7 (29,2) 1 (4,2)

Sim 6 (25,0) 0 (0,0) 2 (8,3) 3 (12,5) 1 (4,2)

Criança recebeu leite de vaca 0,268

Não 6 (25,0) 0 (0,0) 2 (8,3) 6 (25,0) 2 (8,3)

Sim 1 (4,2) 0 (0,0) 3 (12,5) 4 (16,7) 0 (0,0)

Criança recebeu leite materno 
e leite de vaca 0,691

Não 7 (29,2) 0 (0,0) 5 (20,8) 9 (37,5) 2 (8,3)

Sim 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,2) 0 (0,0)

Criança recebeu leite materno 
e fórmulas infantis 0,037

Não 6 (25,0) 0 (0,0) 4 (16,7) 9 (37,5) 0 (0,0)

Sim 1 (4,2) 0 (0,0) 1 (4,2) 1 (4,2) 2 (8,3)

Criança recebeu fórmulas 
infantis 0,031

Não 6 (25,0) 0 (0,0) 4 (16,7) 3 (12,5) 0 (0,0)

Sim 1 (4,2) 0 (0,0) 1 (4,2) 7 (29,2) 2 (8,3)

Criança recebeu frutas 0,469

Não 1 (4,2) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

Sim 6 (25,0) 0 (0,0) 5 (20,8) 10 (41,7) 2 (8,3)

Criança recebeu hortaliças/
legumes 0,305

Não 2 (8,3) 0 (0,0) 1 (4,2) 0 (0,0) 0 (0,0)

Sim 5 (20,8) 0 (0,0) 4 (16,7) 10 (41,7) 2 (8,3)

Criança recebeu feijão 0,892

Não 1 (4,2) 0 (0,0) 1 (4,2) 1 (4,2) 0 (0,0)
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Sim 6 (25,0) 0 (0,0) 4 (16,7) 9 (37,5) 2 (8,3)

Criança recebeu mingau 0,379

Não 5 (20,8) 0 (0,0) 3 (12,5) 3 (12,5) 1 (4,2)

Sim 2 (8,3) 0 (0,0) 2 (8,3) 7 (29,2) 1 (4,2)

Criança recebeu biscoito sem 
recheio 0,151

Não 2 (8,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

Sim 5 (20,8) 0 (0,0) 5 (20,8) 10 (41,7) 2 (8,3)

Criança recebeu biscoito 
recheado, doces 0,542

Não 4 (16,7) 0 (0,0) 3 (12,5) 8 (33,3) 2 (8,3)

Sim 3 (12,5) 0 (0,0) 2 (8,3) 2 (8,3) 0 (0,0)

Criança recebeu macarrão 
instantâneo 0,542

Não 4 (16,7) 0 (0,0) 3 (12,5) 8 (33,3) 2 (8,3)

Sim 3 (12,5) 0 (0,0) 2 (8,3) 2 (8,3) 0 (0,0)

Criança recebeu café e chás 0,143

Não 3 (12,5) 0 (0,0) 3 (12,5) 2 (8,3) 2 (8,3)

Sim 4 (16,7) 0 (0,0) 2 (8,3) 8 (33,3) 0 (0,0)

Criança recebeu salgadinho 
de pacote 0,338

Não 3 (12,5) 0 (0,0) 2 (8,3) 7 (29,2) 2 (8,3)

Sim 4 (16,7) 0 (0,0) 3 (12,5) 3 (12,5) 0 (0,0)

Criança recebeu bebidas 
adoçadas 0,301

Não 4 (16,7) 0 (0,0) 3 (12,5) 9 (37,5) 2 (8,3)

Sim 3 (12,5) 0 (0,0) 2 (8,3) 1 (4,2) 0 (0,0)

Criança recebeu suco natural 
de fruta sem açúcar 0,041

Não 5 (20,8) 0 (0,0) 5 (20,8) 4 (16,4) 0 (0,0)

Sim 2 (8,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 6(25,0) 2 (8,3)

Criança recebeu suco natural 
de fruta com açúcar 0,712

Não 5 (20,8) 0 (0,0) 3 (12,5) 6(25,0) 2 (8,3)

Sim 2 (8,3) 0 (0,0) 2 (8,3) 4 (16,4) 0 (0,0)

Criança recebeu hambúrguer 
e/ou embutidos 0,892

Não 6 (25,0) 0 (0,0) 4 (16,7) 9 (37,5) 2 (8,3)

Sim 1 (4,2) 0 (0,0) 1 (4,2) 1 (4,2) 0 (0,0)

Na Tabela 4 são descritos a relação entre renda da mãe e o consumo 
alimentar da criança. Podemos visualizar que há prevalência de uma in-
gestão maior de frutas, hortaliças/legumes e feijão por crianças de mães 
com renda nas categorias C e D-E (Tabela 4). 

Tabela 4 - Relação entre a renda da mãe e consumo alimentar da 
criança (n=24)

Variável

Renda Familiar

A-B
N (%)

C
N (%)

D-E
N (%)

P

Criança recebeu leite materno 0,352

Não 3 
(12,5) 6 (25,0) 3 (12,5)

Sim 6 
(25,0) 5 (20,8) 1 (4,2)

Criança recebeu leite de vaca 0,918

Não 7 
(29,2) 7 (29,2) 3 (12,5)

Sim 3 
(12,5) 4 (16,7) 4 (16,7)

Criança recebeu leite materno ou leite de vaca 0,419

Não 8 
(33,3)

11 
(45,8) 4 (16,7)

Sim 1 (4,2) 0 (0,0) 0 (0,0)

Criança recebeu leite materno e fórmulas infantis 0,659

Não 8 
(33,3) 8 (33,3) 3 (12,5)

Sim 1 (4,2) 3 (12,5) 1 (4,2)

Criança recebeu fórmulas infantis 0,155

Não 7 
(29,2) 5 (20,8) 1 (4,2)

Sim 2 (8,3) 6 (25,0) 3 (12,5)

Criança recebeu frutas 0,419

Não 1 (4,2) 0 (0,0) 0 (0,0)

Sim 8 
(33,3)

11 
(45,8) 4 (16,7)
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Criança recebeu hortaliças/legumes 0,634

Não 1 (4,2) 2 (8,3) 0 (0,0)

Sim 8 
(33,3) 9 (37,5) 4 (16,7)

Criança recebeu feijão 0,057

Não 3 
(12,5) 0 (0,0) 0 (0,0)

Sim 6 
(25,0)

11 
(45,8) 4 (16,7)

Criança recebeu mingau 0,904

Não 5 
(20,8) 5 (20,8) 2 (8,3)

Sim 4 
(16,7) 6 (25,0) 2 (8,3)

Criança recebeu biscoito sem recheio 0,793

Não 1 (4,2) 1 (4,2) 0 (0,0)

Sim 8 
(33,3)

10 
(41,7) 4 (16,7)

Criança recebeu biscoito recheado, doces 0,938

Não 6 
(25,0) 8 (33,3) 3 (12,5)

Sim 3 
(12,5) 3 (12,5) 1 (4,2)

Criança recebeu macarrão instantâneo 0,771

Não 7 
(29,2) 7 (29,2) 3 (12,5)

Sim 2 (8,3) 4 (16,7) 1 (4,2)

Criança recebeu café e chás 0,133

Não 2 (8,3) 7 (29,2) 1 (4,2)

Sim 7 
(29,2) 4 (16,7) 3 (12,5)

Criança recebeu salgadinho de pacote 0,481

Não 6 
(25,0) 5 (20,8) 3 (12,5)

Sim 3 
(12,5) 6 (25,0) 1 (4,2)

Criança recebeu bebidas adoçadas 0,739

Não 6 
(25,0) 9 (37,5) 3 (12,5)

Sim 3 
(12,5) 2 (8,3) 1 (4,2)

Criança recebeu suco natural de fruta sem açúcar 0,759

Não 5 
(20,8) 6 (25,0) 3 (12,5)

Sim 4 
(16,7) 5 (20,8) 1 (4,2)

Criança recebeu suco natural de fruta com açúcar 0,119

Não 6 
(25,0) 9 (37,5) 1 (4,2)

Sim 3 
(12,5) 2 (8,3) 3 (12,5)

Criança recebeu hambúrguer e/ou embutidos 0,232

Não 7 
(29,2)

11 
(45,8) 3 (12,5)

Sim 2 (8,3) 0 (0,0) 1 (4,2)

Verificou-se que as crianças que receberam o aleitamento materno 
demonstraram, por mais tempo, um consumo alimentar mais saudável, 
com menor consumo de alimentos industrializados (Tabela 5).  

Tabela 5 - Relação entre a duração Aleitamento Materno (AM) e 
consumo alimentar da criança (n=24)

Variável

Duração Aleitamento 
materno

0-6 
meses
N (%)

7-12 
meses
N (%)

13-24 
meses
N (%)

P

Criança recebeu leite materno 0,001

Não 10 
(41,7) 2 (8,3) 0 (0,0)

Sim 1 (4,2) 4 (16,7) 7 (29,2)

Criança recebeu leite de vaca 0,918

Não 6 
(25,0) 7 (29,2) 3 (12,5)

Sim 3 
(12,5) 4 (16,7) 1 (4,2)

Criança recebeu leite materno e leite de vaca 0,209

Não 12 
(50,0) 5 (20,8) 6 (25,0)
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Sim 0 (0,0) 1 (4,2) 0 (0,0)

Criança recebeu leite materno e fórmulas infantis 0,685

Não 10 
(41,7) 4 (16,7) 5 (20,8)

Sim 2 (8,3) 2 (8,3) 1 (4,2)

Criança recebeu fórmulas infantis 0,104

Não 4 
(16,7) 4 (16,7) 5 (20,8)

Sim 8 
(33,3) 2 (8,3) 1 (4,2)

Criança recebeu frutas 0,209

Não 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (4,2)

Sim 12 
(50,0) 6 (25,0) 5 (20,8)

Criança recebeu hortaliças/legumes 0,180

Não 1 (4,2) 0 (0,0) 2 (8,3)

Sim 11 
(45,8) 6 (25,0) 4 (16,7)

Criança recebeu feijão 0,565

Não 2 (8,3) 1 (4,2) 0 (0,0)

Sim 10 
(41,7) 5 (20,8) 6 (25,0)

Criança recebeu mingau 0,042

Não 3 
(12,5) 4 (16,7) 5 (20,8)

Sim 9 
(37,5) 2 (8,3) 1 (4,2)

Criança recebeu biscoito sem recheio 0,580

Não 1 (4,2) 0 (0,0) 1 (4,2)

Sim 11 
(45,8) 6 (25,0) 5 (20,8)

Criança recebeu biscoito recheado, doces 0,066

Não 10 
(41,7) 5 (20,8) 2 (8,3)

Sim 2 (8,3) 1 (4,2) 4 (16,7)

Criança recebeu macarrão instantâneo 0,404

Não 9 
(37,5) 5 (20,8) 3 (12,5)

Sim 3 
(12,5) 1 (4,2) 3 (12,5)

Criança recebeu café e chás 0,358

Não 4 
(16,7) 4 (16,7) 2 (8,3)

Sim 8 
(33,3) 2 (8,3) 4 (16,7)

Criança recebeu salgadinho de pacote 0,046

Não 8 
(33,3) 5 (20,8) 1 (4,2)

Sim 4 
(16,7) 1 (4,2) 5 (20,8)

Criança recebeu bebidas adoçadas 0,264

Não 10 
(41,7) 5 (20,8) 3 (12,5)

Sim 2 (8,3) 1 (4,2) 3 (12,5)

Criança recebeu suco natural de fruta sem açúcar 0,046

Não 8 
(33,3) 1 (4,2) 5 (20,8)

Sim 4 
(16,7) 5 (20,8) 1 (4,2)

Criança recebeu suco natural de fruta com açúcar 0,127

Não 7 
(29,2) 6 (25,0) 3 (12,5)

Sim 5 
(20,8) 0 (0,0) 3 (12,5)

Criança recebeu hambúrguer e/ou embutidos 0,827

Não 11 
(45,8) 5 (20,8) 5 (20,8)

Sim 1 (4,2) 1 (4,2) 1 (4,2)

DISCUSSÃO

O presente estudo pretendeu identificar as práticas de 
alimentação vivenciadas por crianças de seis meses a dois 
anos de idade, atendidas num serviço público de referência 
materno infantil, e sua associação com variáveis sócio demo-
gráficas e econômicas maternas.

Os resultados obtidos no presente estudo referentes ao 
AM demonstraram que metade das crianças o recebeu, ao 
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passo que 45,8% receberam fórmula infantil e 33,3% leite de vaca (Tabela 
2), associados ou não ao leite materno.  Apesar da maior difusão do co-
nhecimento de que o leite materno, oferecido de forma exclusiva, atende 
às necessidades de energia e de nutrientes do lactente até cerca de seis 
meses de vida, verifica-se que o início do processo de desmame continua 
sendo precoce (SIMON; SOUZA; SOUZA, 2003).

Nesse contexto, Simon, Souza e Souza (2003) ainda destacam que, 
embora praticamente as mães, em países em desenvolvimento, iniciem 
a amamentação de seus filhos, poucas o fazem de modo exclusivo. Este 
fato que foi observado no presente estudo, cuja duração média do AME 
foi de 4,62±5,01 meses, do AM foi de 8,67 ±7,91 meses, e a alimentação 
complementar foi iniciada em média aos 4±1,35 meses. 

No estudo atual, constatamos que 29,2% das crianças foram ama-
mentadas no período de 13 a 24 meses, diferente do estudo que teve ob-
jetivo de descrever a situação da amamentação e identificar fatores as-
sociados ao desmame, em municípios do estado de São Paulo/SP, que 
foi observado que o AM nos primeiros quatro meses de vida raramente 
alcançou índices superiores a 30%, sendo fator de risco para essa situação 
a baixa escolaridade materna, a primiparidade e a maternidade precoce, 
termos de Venâncio et al. (2002).

Em relação à escolaridade materna, verificou-se maior proporção 
das mães com ensino médio completo ou incompleto (61,7%), seguido 
do ensino fundamental completo (29,2%), e superior completo (8,3%). 
Bueno et al. (2003) ao descrever a prática do AM de crianças nascidas 
em hospital universitário em São Paulo/SP, e identificar fatores associa-
dos com a duração do AM e AME, observaram que idade e escolaridade 
da mãe tiveram associação estatisticamente significante, com a duração 
apenas do AME.

Outro fator que merece destaque está relacionado ao modo de se-
leção e à escolha dos alimentos utilizados na alimentação nas diversas 
classes sociais. Baseado em Correa et al. (2009), podemos afirmar que 
tais escolhas são definidas por especificidades econômicas, culturais e so-

ciais.  No atual estudo, a renda familiar situou-se, predominantemente, 
na faixa C (de 1 a 3 salários mínimos) (45,8%), seguido da B (até 1 salário 
mínimo) (37,5%,) e da D (de 3 a 6 salários mínimos) (16,7%). Na Tabe-
la 4 podemos visualizar que há prevalência de uma ingestão maior de 
frutas, hortaliças/legumes e feijão por crianças de mães com renda nas 
categorias C e D-E. Vieira et al. (2003) constataram que as mães adultas 
trabalham mais fora do lar para ajudar no orçamento familiar, conse-
guindo maior renda per capita que as mães adolescentes, o que interfere 
na aquisição de alimentos, importantes para um adequado crescimento e 
desenvolvimento de seus filhos. 

Já sobre o custo dos alimentos, Soares (1997) verificou que não é o 
principal determinante das escolhas alimentares, mas sim o que as mães 
acreditam ser melhor para seus filhos. Ramos e Stein (2000) acrescentam 
que, na realidade brasileira, existem poucos estudos sobre os fatores que 
interferem no desenvolvimento do comportamento alimentar infantil, 
sendo importante o desenvolvimento de novas investigações para conhe-
cer como se dá a formação dos hábitos alimentares, bem como de que 
maneira as influências externas, como a mídia e os profissionais da saúde, 
podem interferir positivamente ou não neste processo.

O consumo de chás e café foi observado em 58,3% da amostra. Os 
valores encontrados na literatura oscilaram entre 29,8 e 84,4%, sendo 
maiores nos primeiros meses, com tendência à diminuição na medida 
em que aumentava a idade da criança (SCHINCAGLIA et al., 2015). O 
uso de chás na alimentação infantil tem como objetivo principal, não a 
nutrição infantil, mas sim a medicação, atendendo a fatores culturais que 
utilizam o chá como remédio. A influência rural observada em um estu-
do feito na cidade de Feira de Santana/BA pode ajudar a justificar os re-
sultados encontrados, porque, sabidamente, as comunidades rurais têm 
hábitos mais tradicionais (VIEIRA; SILVA; ALMEIDA; CABRAL, 2004), 
que corrobora com os resultados do presente estudo. 

A introdução de alimentos sólidos ou semissólidos foi realizada na 
Idade Média de 4±1,35meses. Trata-se de um fator preocupante, visto 
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que a recomendação de introdução, em geral, é no sexto mês de vida para 
que a criança esteja fisiologicamente preparada para digerir alimentos 
sólidos (VIEIRA et al., 2003).

Em contrapartida, nosso estudo mostrou a presença de alimentos 
básicos na rotina alimentar das crianças, 98% consumiam frutas, 100% 
refeição de sal, cereais e tubérculos, carnes ou ovos e 87,5% feijão. Seme-
lhante ao estudo realizado por Kitoko et al. (2000), nas cidades de João 
Pessoa/PB e Florianópolis/SC, onde 59,5% e 83,5%, respectivamente, das 
crianças entre 6 a 9 meses, que receberam alimentação complementar, 
consumiam feijão e carne. No estudo de Schaurich e Delgado (2014), a 
maior parte das mães optou por iniciar a oferta de alimentos sólidos e 
semissólidos de maneira precoce, se comparados com as orientações dos 
órgãos de saúde nacionais e internacionais. 

Quanto à introdução de alimentos industrializados, no presente es-
tudo, merece destaque que 91,7% das crianças consumiram biscoitos sem 
recheio e 41,7% salgadinhos de pacote. Esses alimentos contribuem para 
o acréscimo da densidade energética na dieta, possuem índice glicêmico 
elevado e são isentos de outros nutrientes importantes para a criança, 
levando a criança à formação de maus hábitos alimentares e ao risco de 
carências nutricionais e morbidades na idade adulta (DIAS, 2013; HEI-
TOR; RODRIGUES; SANTIAGO, 2011). O consumo de bebidas ado-
çadas foi praticado por 25% das crianças, comparado com o estudo de 
Marinho et al., 2016) segundo faixa etária, de crianças assistidas na Rede 
de Atenção Básica à Saúde do município de Macaé/RJ. Detectou-se que 
o consumo foi aumentando na medida de acordo com a idade, entre 6 e 
12 meses, as crianças apresentavam consumo de refrigerantes, alimentos 
fontes de açúcar e suco industrializado, que variaram de 17,8% a 34,7%, e 
entre 18 a 24 meses, os percentuais atingiram 33,9% a 69,5%. 

Para o cenário brasileiro, o estudo de Bernardi, Jordão e Barros Fi-
lho (2009) propôs que a oferta precoce de doces e refrigerantes, assim 
como a tardia de legumes e frutas na alimentação infantil, associadas ao 
aumento da figura materna no mercado de trabalho, têm provável impac-

to sobre o aumento da obesidade no país.
Assim, a identificação dos padrões alimentares de crianças em seus 

primeiros anos de vida constitui importante objeto de estudo da epide-
miologia nutricional, no sentido de compreender um dos fatores respon-
sáveis pela saúde na infância (SOTERO; CABRAL; DA SILVA, 2015).

A contribuição desse estudo se dá no sentido de fornecer informa-
ções para o conhecimento e o estabelecimento de estratégias de orienta-
ção pelos profissionais da saúde, e também de possíveis políticas públicas 
de saúde materno infantil no município.

A limitação deste estudo se refere ao pequeno número amostral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que o AM foi praticado por metade das mães a seus 
filhos, com duração menor do que a recomendada, tanto para o AME 
quanto para o AM. A introdução de alimentos sólidos ou semissólidos 
foi realizada precocemente, porém, nosso estudo mostrou a presença de 
alimentos básicos na rotina alimentar das crianças, comparados a per-
centuais menores de alimentos industrializados. 

A renda familiar situou-se, predominantemente, na faixa C (de 1 a 
3 salários mínimos) (45,8%), sem associação significativa com consumo 
alimentar. Sobre a escolaridade materna, verificou-se maior proporção 
das mães com Ensino Médio completo ou incompleto (61,7%). Houve 
associação entre escolaridade e uso de fórmulas infantis, junto ou não 
com leite materno, bem como com a inclusão de suco natural sem açúcar.

Percebe-se uma necessidade de reforçar as orientações alimentares 
em faixas etárias precoces da vida, bem como durante o pré-natal, com vis-
tas a melhorar a qualidade da alimentação e prolongamento do tempo de 
AM. Tratam-se de abordagens complexas, que envolvem além de políticas 
de saúde, também de trabalho, sociais e de educação da população.
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PERFIL DE PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE 
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM IST/AIDS, DO 
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS

Tiane Lopes Reis¹ 
Suzane Beatriz Frantz Krug²

INTRODUÇÃO 

O Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), 
AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde (MS) estima que aproxi-
madamente 734 mil pessoas estariam vivendo com HIV/AIDS no Brasil, 
no ano de 2014. Nos últimos cinco anos, o Brasil tem registrado uma 
média de 39,7 mil novos casos de AIDS a cada ano e, a região Sul, uma 
média 8,6 mil casos novos (BRASIL, 2014). Em 2013, as taxas de detec-
ção de AIDS das unidades da federação indicaram que os estados do Rio 
Grande do Sul (RS) e Amazonas (AM) apresentam as maiores taxas, com 
valores de 41,3 e 37,4 casos para cada 100 mil habitantes. Porto Alegre é a 
capital com maior taxa registrada em 2013, mais do que o dobro da taxa 
do estado do RS e quase cinco vezes a taxa do Brasil (96,2 casos para cada 
100 mil habitantes) (BRASIL, 2014).

¹  Universidade de Santa Cruz do Sul, acadêmico do Curso de Enfermagem.
²  Universidade de Santa Cruz do Sul, Departamento de Ciências da Saúde, Curso de Enferma-

gem.
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Foram registrados, desde o ano de 1980 até julho de 2014, 65% ca-
sos de AIDS em homens e 35% em mulheres, com maior concentração 
em indivíduos com idade entre 25 a 39 anos em ambos os sexos. Foram 
identificados 278.306 óbitos, tendo como causa básica a AIDS, sendo que 
o estado do Rio Grande do Sul apresenta o maior coeficiente de mortali-
dade de 2013 entre as unidades da federação (11,2 óbitos para cada 100 
mil habitantes). Este índice é aproximadamente o dobro do coeficiente 
observado para o Brasil no mesmo ano. Do total de óbitos por AIDS no 
Brasil, 71,3% ocorreram entre homens e 28,6% entre as mulheres (BRA-
SIL, 2014).

A AIDS trouxe consigo a exigência de novos paradigmas de cuida-
do que o profissional de saúde, de modo geral, e os enfermeiros, em parti-
cular, ainda procuram desenvolver, apesar de já terem decorrido 30 anos 
do início da epidemia e dos muitos avanços científicos alcançados. Os 
enfermeiros ampliaram consideravelmente a abrangência de suas ações 
na assistência ao paciente acometido pelo vírus ou pela doença, não só 
as restringindo ao âmbito da assistência hospitalar, mas também a outras 
áreas de atuação e, em especial, à prevenção da doença, podendo contri-
buir de maneira considerável com o desenvolvimento de novas descober-
tas científicas e tecnológicas.

Cabe ressaltar que o município de Santa Cruz do Sul ocupa o 41º 
lugar entre os municípios brasileiros com maior incidência de AIDS 
(SANTA CRUZ DO SUL, 2014) e que o serviço de saúde não possui os 
dados tabulados e compilados dos perfis dos pacientes atendidos. Desta 
forma, o estudo do perfil epidemiológico dos pacientes com HIV/AIDS 
pode constituir-se em importante ferramenta para a situação da doença 
no município, contribuindo com o serviço especializado, de forma a faci-
litar o acesso aos dados do perfil dos pacientes acometidos, possibilitan-
do traçar novas estratégias de controle e assistência.

Considerando-se que na enfermagem o objetivo de trabalho é o 
cuidado e que, para tal, se fazem necessários estudos que possibilitem 
progressivamente a melhora na assistência, a pesquisa em Enfermagem 

pode contribuir para o fortalecimento da profissão e para a elaboração 
de um corpo de conhecimento especializado, específico e atualizado, 
buscando torná-lo de relevância social.

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo caracterizar 
o perfil dos pacientes HIV/AIDS assistidos no Centro de Atendimen-
to Especializado em IST/AIDS do Município de Santa Cruz do Sul/RS, 
identificando dados sociodemográficos, clínicos e epidemiológicos des-
ses pacientes.

METODOLOGIA

O presente estudo é de abordagem documental, retrospectiva e 
descritiva. O estudo foi realizado no Centro Especializado de Atendi-
mento a Sorologia (CEMAS), no município de Santa Cruz do Sul, no 
ano de 2016. Primeiramente, solicitou-se a autorização da coordena-
ção do CEMAS para o desenvolvimento da pesquisa. Após, o projeto 
de pesquisa foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade de Santa Cruz do Sul, atendendo a resolução 466/12 
do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, e aprovado sob o 
parecer: 1454192.

O município de Santa Cruz do Sul localiza-se na região conhecida 
como Vale do Rio Pardo, a 150 km de Porto Alegre. No último censo es-
tima-se uma população de 127,516 habitantes, numa área de 733,4 Km². 
(IBGE, 2014). Conta com uma rede pública de saúde com atendimento 
preventivo, atendimentos de média e alta complexidade. O município 
também conta com o atendimento de várias instituições privadas que 
auxiliam no tratamento dos munícipes, laboratórios, clínicas, um hospi-
tal referência em oncologia, um hospital referência em alta complexida-
de cardiológica e traumatológica.

O serviço CEMAS foi instituído em 1995 com o intuito de atender 
à população do município sobre questões relativas à Infecções Sexual-
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mente Transmissíveis e AIDS e também como Centro de Referência para 
acompanhamento de pacientes HIV/AIDS dos municípios da 13ª Coor-
denadorias Regionais de Saúde (CRS). 

Os casos novos de diagnóstico de HIV têm sido encaminhados, 
principalmente dos hospitais da região, e são pacientes já apresentando 
doenças oportunistas, o que representa aumento de notificação de AIDS. 
Este dado nos remete à evidência de diagnóstico tardio de AIDS.

Os dados do estudo foram secundários, oriundos dos prontuários 
dos pacientes. O serviço possuía 998 pacientes (dados de 2015) vindos de 
diversos municípios da região. Foram analisados os prontuários dos pa-
cientes residentes em Santa Cruz do Sul, atendidos no CEMAS com diag-
nóstico nos anos de 2013 a 2015. Foi utilizado um formulário de coleta 
de dados elaborado para este estudo e, na sequência, estes dados foram 
analisados em planilhas de Excel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de dados realizada nos prontuários dos pacientes do CE-
MAS, com diagnósticos estabelecidos no período de 2013 a 2015, apon-
tou um total de 171 prontuários. A seguir, serão apresentados gráficos e 
tabelas sobre o perfil destes pacientes.

Tabela 1 – Dados sócio demográficos (n=171)

2013 2014 2015 Total %

Sexo

Feminino 21 17 34 72 42%

Masculino 34 44 99 58%

Faixa Etária

16 Ⱶ 25 5 6 9 20 12%

26 Ⱶ 35 15 16 18 49 29%

36 Ⱶ 45 9 7 27 43 25%

46 Ⱶ 55 7 11 10 28 16%

56 Ⱶ ≥ 60 6 10 17 33 19%

Escolaridade

Analfabeto 1 1 1%

Ens.Fund.incom. /comp. 20 18 39 77 45%

Ens.Med.Incom. /comp. 8 21 19 48 28%

Ens.Sup.Incom. /comp. 2 8 4 14 8%

Ignorado 11 8 16 35 20%

Raça/cor

Branco 21 40 50 111 65%

Negro 8 6 10 24 14%

Outros/ignorado 5 17 35 20%

Estado Civil

Casado 18 25 21 64 37%

Solteiro 13 16 23 52 30%

Outros/ignorado 13 10 34 55 32%

Número de Filhos

1 Ⱶ 2 13 15 25 53 31%

3  ≤ 4 6 10 14 30 18%

Ignorado 23 26 39 88 51%

Profissões

Comércio 6 16 13 35 20%

Industria 5 8 14 27 16%

Serviços 20 15 23 58 34%

Autônomo 1 1 3 5 3%

Outros/ignorado 13 14 20 47 27%

Cidade de Nascimento

Santa Cruz do Sul 18 21 42 81 47%

Outros/ignorado 24 32 34 90 53%

 

Conforme os dados acima, no ano de 2013 tem-se o mesmo nú-
mero de pacientes do sexo masculino e do sexo feminino; em 2014, o 
número de homens foi o dobro do número de mulheres; e, em 2015, o 
número de homens também foi maior que o número de mulheres. Dos 
171 prontuários analisados nestes três anos, 58% são do sexo masculino 
e 42% são do sexo feminino. O percentual de homens diagnosticados 
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soropositivos é maior que o percentual de mulheres no Brasil, estando 
em conformidade com os dados da presente pesquisa (BRASIL, 2015b).

Quanto à faixa etária, a pesquisa nos mostra que a faixa com maior 
frequência de casos de AIDS encontra-se entre 26 a 35 anos, com um per-
centual de 26% em ambos os sexos. Em outro estudo, realizado na Bahia, 
dos 592,914 casos acumulados, entre 1998 e junho de 2010, a faixa etária 
com maior frequência em ambos os sexos foi de 30 a 49 anos (CASTRO et 
al., 2013). Os casos de AIDS entre os homens permanecem maior do que 
os em mulheres. No entanto, esta diferença vem diminuindo ao longo dos 
anos (SILVA, 2011).

Quanto à escolaridade, verifica-se, nos dados acima, que a maioria 
dos pacientes da amostra tem Ensino Fundamental incompleto/comple-
to. A escolaridade pode ser utilizada como marcador da situação socioe-
conômica, e o aumento na proporção de casos de AIDS naqueles indi-
víduos com menor escolaridade pode ser denominado pauperização da 
epidemia (SANTOS et al., 2002).

Quanto à raça/cor, os dados dizem respeito à autodenominação do 
paciente ao se referir a sua origem e, do total da amostra, 65% dos pa-
cientes referem ser brancos. Em pesquisa realizada entre os anos de 2000 
a 2005, 59,6% dos pacientes se autodeclaram brancos (FRY et al., 2007). 

Quando analisado o estado civil dos pacientes, 37% referiram ser 
casados/ união estável. No estudo do perfil demográfico e socioeconô-
mico dos portadores de HIV/AIDS, do ambulatório de controle de HIV/
AIDS de São José/ SC, foram apresentados dados diferentes: 36,5% dos 
pacientes da pesquisa referiram ser solteiros ou não vivem com compa-
nheiros e 27,1% eram casados (BERTONI et al., 2010). Observou-se que, 
do total de pacientes analisados, 51% dos prontuários não tinham dados 
completos referentes ao número de filhos. Dos prontuários que tinham 
este dado, 31% dos pacientes possuíam 1 a 2 filhos e 18% tinham mais de 
três filhos.

Observa-se neste estudo que a maior parte dos pacientes se man-
tém no mercado de trabalho, a grande maioria encontra-se no setor de 

serviços. Os indivíduos são residentes no município de Santa Cruz do Sul 
(100%) e, destes, 53% nasceram em outros municípios.

Em todas as faixas etárias observa-se pequena diferença entre o 
percentual de homens e mulheres, com exceção da faixa etária dos 36 a 
45 anos, onde o percentual de mulheres é maior do que o dos homens. 
A faixa etária em que o HIV/ Aids é mais incidente, em ambos os sexos, 
é a de 25 a 49 anos de idade. No Brasil, chama atenção a análise da razão 
de sexos em jovens de 13 a 19 anos. Essa é a única faixa etária em que 
o número de casos de HIV/Aids é maior entre as mulheres. A inversão 
apresenta-se desde 1998. Em relação aos jovens, os dados apontam que, 
embora eles tenham elevado conhecimento sobre prevenção do HIV/
Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis, há tendência de cres-
cimento do HIV (BRASIL, 2015c).

Gráfico 1 - Relação sexo/escolaridade

Os dados acima mostram que, na relação entre sexo e escolaridade, 
a proporção de casos entre os indivíduos com Ensino Fundamental é de 
46% para ambos os sexos; Ensino Médio 26% para o sexo masculino e 
21% para o sexo feminino; Ensino Superior 9% para o sexo masculino 
e 8% para o sexo feminino. O grau de escolaridade dos pacientes HIV/

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 2016.
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AIDS é menor do que o da população em geral, sendo que normalmente 
na população do sexo masculino é maior que o da população do sexo 
feminino (TORNAZELLI; CZERESNIA BARCELOS, 2003).

Tabela 2 - Dados clínicos dos pacientes (n= 171)

Variáveis 2013 2014 2015 Total %

1º Cd4*

Até 30 dias 22 35 62 119 70%

31 à 90 dias 9 9 6 24 14%

91 à 120 dias 1 2 3 6 4%

121 à ≤ 240 dias 5 2 7 5%

Ignorado 5 5 5 15 9%

Valor do 1º Cd4**

≥ 350 16 20 32 68 40%

≤ 350 24 30 45 99 58%

Ignorado 2 1 1 4 2%

IST***

Sim 15 6 22 43 25%

Não 22 42 52 116 68%

Ignorado 5 3 4 12 7%

Uso de Drogas ilícitas

Sim 7 6 5 18 11%

Não 33 43 70 146 85%

Ignorado 1 2 3 6 4%

Uso de Preservativos

Sim 1 1 1%

Não 40 49 78 167 98%

Ignorado 2 1 3 2%

Parceria Sexual

Heterossexual 33 40 68 141 82%

Homo/Bissexual 5 9 8 22 9%

Ignorado 4 2 2 8 5%

Exposição

Sexual 38 50 74 162 95%

Outros/ignorado 4 1 4   9 5%

Uso de TARV****

Sim 42 48 70 160 94%

Não 3 8 11 6%

Tipo TARV

Terapia tripla 15 32 67 114 67%

Biov+kaletra 13 9 6 28 16%

Biov+efavirenz 2 7 2 11 6%

Outros/não adesão 11 3 4 18 10%

Fonte: Dados da Pesquisa (2016) * Células de defesa do organismo ** valores em mm³ (valor de 
referência maior que 350) *** infecções sexualmente transmissíveis **** Terapia antirretroviral.
 

Ao analisar os dados clínicos dos pacientes desta pesquisa, obser-
va-se que a maior parte dos pacientes realizou coleta dos exames de CD4 
e Carga Viral, nos primeiros 30 dias após o diagnóstico do HIV, 30% dos 
pacientes da pesquisa levaram mais de 31 dias para realizar os exames. É 
fundamental para o acompanhamento médico a realização dos exames 
de contagem dos linfócitos T CD4, é o melhor indicador de como está 
funcionando o sistema imunológico e, por isso, a importância de se reali-
zar o exame, o quanto antes, para que o médico possa avaliar as condições 
clínicas dos pacientes e iniciar com a TARV adequada (BRASIL, 2015b). 

Em relação ao resultado dos exames de CD4, 58% dos pacientes 
tinham resultado inferior a 350 células/mm³. A contagem de células de 
CD4+ é um dos critérios para avaliação e diagnóstico de AIDS, indiví-
duos que apresentam contagem de CD4+ inferior a 350 células/mm³, 
são considerados e notificados como pacientes AIDS (BRASIL, 2004). O 
CD4+ é um marcador importante de prognóstico, usado no critério diag-
nóstico da AIDS (BRASIL, 2013). Em um estudo realizado no município 
de Tubarão/ SC, que o percentual de pacientes com CD4+ inferior a 350 
células/mm³ também foi maior que os com CD4+ superior a este valor 
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(SCHUELTER – TREVISOL et al., 2013).
Do total dos pacientes desta pesquisa, 68% referem não ter apresen-

tado outra IST associada a infecção por HIV. Outra pesquisa apresentou 
dados semelhantes, onde o percentual de pacientes que não apresentaram 
outras ISTs associadas ao HIV/AIDS foi maior do que os que apresenta-
ram ISTs (FERREIRA; OLIVEIRA; PANLAGO, 2012).

Nos prontuários analisados encontrou-se um percentual de 85% 
dos pacientes que referem não utilizar drogas ilícitas; 11% refere em al-
gum momento ter feito uso de drogas e, deste total, um paciente refere 
possível contaminação pelo vírus HIV por possível compartilhamento de 
seringas. Em outro estudo, de um total de 85 pacientes que faziam uso de 
drogas, cinco referem contágio do HIV por compartilhamento de serin-
gas (BERTONI et al., 2010).

É sabido que a melhor forma de prevenção para qualquer tipo de 
ISTs, é por meio da utilização de preservativos. No entanto, 98% dos in-
divíduos desta pesquisa afirmam não utilizar regularmente este método 
de proteção. A camisinha é o método mais eficaz para se prevenir contra 
muitas infecções sexualmente transmissíveis, como a Aids, alguns tipos 
de hepatites e a sífilis, por exemplo. Além disso, evita uma gravidez não 
planejada (BRASIL, 2015d).

Dos pacientes deste estudo, 82% se intitulam heterossexuais. Em 
um estudo realizado no município de São Paulo, 34,3% dos pacientes 
afirmaram ser heterossexuais (GABRIEL; BARBOSA; VIANNA, 2005).

Em relação ao tipo de exposição ao vírus, 95% dos pacientes do 
estudo acreditam ter se contaminado por via sexual, um paciente refe-
re contaminação por compartilhamento de seringas, e um paciente afir-
ma contaminação por meio de um transplante de órgãos, 3% referem 
desconhecer como contraíram a doença, ou não opinaram. Em pesquisa 
realizada no Ambulatório de Controle de IST/AIDS em São José - SC, 
82,3% dos pacientes, referem contágio por via sexual (BERTONI et al., 
2010). Na presente pesquisa 94% dos pacientes retiram os medicamentos 
(TARV), referindo uso regular dos mesmos. Em estudo do estado de San-
ta Catarina/ Brasil (2010), de um total de 426 pacientes desta pesquisa, 

305 (71%), referem uso regular de TARV.
O medicamento mais utilizado pelos pacientes do estudo é a Tera-

pia Tripla, que se encontra na primeira linha de escolha para o tratamen-
to. A terapia inicial deve sempre incluir combinações de três antirretro-
virais, sendo dois ITRN/ITRNt associados a um ITRNN (BRASIL, 2016). 
Estes dados estão de acordo com a pesquisa. 

Gráfico 2 - Relação sexo/parceria sexual

              Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

No gráfico acima observa-se que tanto homens quanto mulheres 
referem, na grande maioria, relação heterossexual; uma pequena porção 
refere relação homossexual/ bissexual e, destes, a maior parte é composta 
por homens. Destes, 95% referem contágio pelo vírus por meio de rela-
ção sexual.

O MS apresenta os seguintes dados quanto à forma de transmissão 
do HIV/AIDS, entre os maiores de 13 anos de idade, prevalece a sexual. 
Nas mulheres, 86,8% dos casos registrados em 2012 decorreram de rela-
ções heterossexuais com pessoas infectadas pelo HIV. Entre os homens, 
43,5% dos casos se deram por relações heterossexuais, 24,5% por relações 
homossexuais e 7,7% por bissexuais. O restante ocorreu por transmissão 
sanguínea e vertical (BRASIL, 2015e). No presente estudo, não foi identi-
ficado pacientes com contaminação por HIV/AIDS por transmissão ver-
tical. No gráfico a seguir é apresentada a análise da relação do sexo e da 
adesão a TARV.
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Gráfico 3 - Relação sexo/adesão ao TARV 

             

              Fonte: Dados da Pesquisa 2016.

Analisando a relação sexo e a adesão ao tratamento, observa-se que 
93% dos pacientes do sexo masculino e 82% dos pacientes do sexo femi-
nino fazem uso da medicação TARV. Em relação aos fatores inerentes à 
adesão, nota-se, em outro estudo, que a maioria dos participantes adere 
ao tratamento medicamentoso, fato que se deve aos benefícios oriundos 
da TARV, os quais proporcionam maior sobrevida e melhor qualidade de 
vida aos pacientes. Os resultados realmente indicam que, apesar dos efei-
tos colaterais dos medicamentos, grande parte continua com a medicação 
(ALMEIDA et al., 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise dos 171 prontuários, com relação aos dados socio-
demográficos, verificou-se que a amostra estudada, em sua maioria, apre-
senta perfil de adultos jovens, na faixa etária dos 26 aos 35 anos, sexo 
masculino, com baixo nível de escolaridade, brancos, casados, com um 
a dois filhos, trabalham no setor de serviços, e residem no município de 
Santa Cruz do Sul. 

 Na relação sexo/faixa etária, é possível visualizar na faixa dos 26 a 
35 anos, o mesmo percentual de homens e mulheres infectados pelo vírus 

HIV/AIDS, e na faixa dos 36 a 45 anos, um percentual maior de mulheres 
infectadas. No que diz respeito a relação sexo e escolaridade, observou-se 
o mesmo percentual de homens e mulheres com Ensino Fundamental 
incompleto/completo, e um maior percentual de homens com Ensino 
Médio incompleto/completo e nível superior incompleto/completo.

Com relação aos dados clínicos, verificou-se que os pacientes, em 
sua maioria, levaram até 30 dias para realizar o primeiro exame de CD4; 
a principal via de infecção pelo HIV foi a sexual; não apresentam outra 
IST associada ao HIV/AIDS; não utilizam regularmente o preservativo; 
são heterossexuais e estavam em uso de TARV com terapia tripla (ARV).

No que diz respeito à relação sexo e parceria sexual, a grande maio-
ria dos pacientes é heterossexual. No entanto, existe um percentual mais 
elevado de homens, homossexuais e bissexuais: 95% do total de indiví-
duos da pesquisa se contaminaram por via sexual. Em relação ao sexo e à 
adesão ao tratamento antirretroviral, o percentual de homens que fazem 
ao tratamento é maior do que o de mulheres.

Com este estudo pode-se constatar que a AIDS ainda é uma doença 
muito frequente, que acomete, na grande maioria das vezes, a população 
de menor renda e escolaridade. A informação continua sendo a melhor 
forma de prevenção, é necessário intensificar ações para todos os públi-
cos, independentemente da idade, escolaridade ou classe social, intensi-
ficar ações de diagnóstico para evitar o adoecimento, milhares de pes-
soas vivem com o vírus HIV e desconhecem. Conclui-se que é necessário 
disseminar informações de prevenção, diagnóstico precoce e reforço na 
adesão a TARV a fim de evitar o adoecimento, minimizando as interna-
ções hospitalares decorrentes de infecções oportunistas que acometem os 
pacientes imunodeprimidos.

A assistência a esses pacientes representa um desafio em diversos 
aspectos, sobretudo pela ausência de um tratamento efetivo que conduza 
à cura, além das barreiras sociais e econômicas que interferem na adesão 
ao regime terapêutico. É de suma importância a existência de profissionais 
qualificados, sensíveis, e dispostos a escutar. O conhecimento científico 
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auxilia a sanar as inúmeras dúvidas dos pacientes, mas a sensibilidade, o 
momento de ouvir, fazer o vínculo que aproxima o paciente ao serviço, faz 
com que ele volte, todos os meses, para buscar seus medicamentos, apro-
ximando o paciente da equipe. Estes momentos são fundamentais para 
reforçar a importância da adesão e minimizar as angústias de um paciente 
frente a uma doença sem cura e tão estigmatizada. 
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CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS PARA 
MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE COMO UMA 
ALTERNATIVA PARA A MELHORA DA SUA SAÚDE 
MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PRESÍDIO 
REGIONAL DE SANTA CRUZ DO SUL
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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, houve um aumento significativo da população 
privada de liberdade no sistema prisional brasileiro, sobretudo da popu-
lação feminina, observando-se um crescimento de 5.601 para 37.380 mu-
lheres (aumento de 567,4 %), entre os anos 2000 e 2014, enquanto a média 
de crescimento da população masculina, no mesmo período, foi de 220,20%. 

¹  Universidade de Santa Cruz do Sul, Departamento de Ciências da Vida.
²  Universidade de Santa Cruz do Sul, Departamento de Ciências da Vida, acadêmico do Curso 

de Estética e Cosmética.
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No Rio Grande do Sul (RS), dados disponibilizados pela Superintendência 
dos Serviços Penitenciários, em 2016, informam que o percentual da popula-
ção prisional feminina se mantém em torno de 5 a 9%, assemelhando-se aos 
dados nacionais e internacionais (SECRETARIA DE SAÚDE, 2020).

Esse aumento da população privada de liberdade é preocupante, 
pois estas pessoas vivem em precárias condições de saúde, o que torna 
o ambiente insalubre, de alto risco e favorável à proliferação de doen-
ças, como a tuberculose e as enfermidades sexualmente transmissíveis. 
Além disso, a maioria da população carcerária é física e mentalmente 
mais suscetível ao adoecimento, sobretudo ao sofrimento crônico, que 
gera desconforto físico e psíquico (LIMA et al., 2013; SOUZA et al., 2012; 
SOUZA et al., 2013).

Com relação à população feminina, esta encontra-se mais vulne-
rável ao adoecimento em comparação aos homens, principalmente com 
relação a sua saúde mental, pois, além dos aspectos biológicos, existem 
também características vinculadas ao feminino, tais como sensibilidade, 
emoção, tristeza e angústia (CANAZARO; ARGIMON, 2010; SANTOS; 
RODRIGUES, 2010). Neste sentido, a saúde mental feminina dentro do 
sistema prisional é um problema de saúde pública e de segurança, pois 
está comprovado que há uma prevalência maior de adoecimento das 
mulheres privadas de liberdade, comparado à mulher não submetida à 
privação de liberdade, demonstrando a necessidade de o sistema prisio-
nal assegurar um cuidado integral e interdisciplinar (LOPES; MELLO; 
ARGIMON, 2010). 

Um estudo realizado por Santos e colaboradores (2017), em um 
presídio do estado do Rio de Janeiro, verificou que as condições viven-
ciadas pelas mulheres no ambiente prisional contribuem para provocar 
medo, ansiedade, solidão, angústia, tristeza e revolta, sentimentos estes 
que tem por consequência o estresse e a depressão. Além disso, também 
foi observado que outras situações afetam a saúde mental dessas mulhe-
res, como o uso indevido de medicamentos controlados, distúrbios do 

sono, normas e rotinas coercitivas, tempo ocioso, exposição à violência, 
falta de visita íntima e a interrupção do laço familiar, principalmente 
com relação aos filhos.

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência e a importância 
de proporcionar educação em saúde e beleza para mulheres privadas de 
liberdade no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul, como uma alterna-
tiva para melhorar a saúde mental das mesmas, diminuindo a possibili-
dade de adoecimento, por meio do bem-estar, melhora da autoestima e 
melhora da qualidade de vida.

METODOLOGIA

O subprojeto Saúde e Beleza, do projeto Pró-Saúde da UNISC, ela-
borou um curso de Design de Sobrancelhas, o qual foi ofertado para as 
mulheres do Presídio Regional de Santa Cruz do Sul, 

Foram realizadas três aulas para cada turma de cela (Turma 1 – 
Cela 1; Turma 2 – Cela 2), no período de maio a agosto de 2019. Foi 
utilizado um material impresso sobre Design de Sobrancelhas, desenvol-
vido pelas bolsistas do projeto, no qual as apenadas puderam aprender 
sobre o pelo, biossegurança, materiais utilizados no design, tipos de so-
brancelhas, pontos para marcação e medida no paquímetro, método de 
marcação com utilização de lápis, modelagem com pinça e como corrigir 
as sobrancelhas.

Além da parte teórica, também foram realizadas aulas práticas para 
elas treinarem entre elas, obterem o aproveitamento máximo de apren-
dizado e criarem destreza. O intervalo entre as aulas foi entre 15 dias e 1 
mês, para dar tempo dos seus pelos crescerem e poderem praticar nova-
mente na próxima aula.

Após a finalização do curso, as apenadas responderam a um ques-
tionário de satisfação elaborado pelo grupo Pró-Saúde e utilizado em to-
das as ações do grupo. O questionário possui perguntas objetivas diretas 
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e perguntas objetivas com pontuação (de 0 a 4). Além disso, possui espa-
ço para alguma sugestão, crítica ou elogio. O entrevistado não precisa se 
identificar.

RESULTADOS

A Turma 1 foi composta por 10 alunas e, a Turma 2, por seis alunas. 
Todas as presidiárias participaram ativamente da atividade, algumas mais 
tímidas no início, outras já mais ativas desde o início.

O curso iniciou com a aula teórica, expondo-se todo o conteúdo, 
de forma bem detalhada, a fim de facilitar a compreensão das mulheres. 
Teve-se o cuidado de explicar, desde todas as questões de biosseguran-
ça, quando se trabalha com pessoas, até os formatos de sobrancelhas e o 
design propriamente dito. Nesta aula, as apenadas interagiram bastante, 
sempre tirando suas dúvidas.

 As próximas aulas foram de aulas práticas, onde as apenadas trei-
navam entre elas, com o auxílio das bolsistas, que pacientemente explica-
vam cada detalhe.

A atividade propiciou uma interação das bolsistas com as presidiá-
rias, que se mostraram entusiasmadas com o aprendizado desta técnica, 
e com a possibilidade de trabalharem na área da estética após sair da 
prisão. Além disso, proporcionaram momentos de descontração para as 
apenadas, que, por vezes, chegavam mal-humoradas e, aos poucos, iam 
tornando-se mais receptivas. Verificou-se que a atividade proporcionou 
bem-estar a elas, o que reflete indubitavelmente na sua saúde mental, 
uma vez que melhora a qualidade de vida por aumentar a autoestima e 
resgatar a autoconfiança.

Ao final da oficina, as apenadas responderam a um questionário 
de satisfação, no qual se observou que 100 % delas relataram um elevado 
grau de satisfação. No espaço para sugestões, solicitaram que o grupo 

fosse lá mais vezes, com outros tipos de cursos, e até mesmo com este 
mesmo curso de Design de Sobrancelhas, para refazerem e aprenderem 
mais sobre o assunto. Também solicitaram um curso de maquiagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oficina de Design de Sobrancelhas para as mulheres apenadas do 
presídio Regional de Santa Cruz do Sul alcançou seus objetivos, propor-
cionando a elas uma capacitação profissional, como forma de incentivá-
-las a praticar algum ofício no final da sua pena e obterem, dessa forma, 
alguma renda. As avaliações realizadas pelas apenadas, ao final da oficina, 
demonstraram elevada satisfação delas. A oficina de Design de Sobrance-
lhas deixou as apenadas entusiasmadas e com interesse em aprender, pois 
oficinas como essa são de suma importância, uma vez que contribuem à 
ressocialização. 

Além disso, cumpriu com o objetivo de proporcionar momentos 
prazerosos para as apenadas, contribuindo, dessa forma, com a saúde 
mental delas. A privação da liberdade e a consequente ruptura dos laços 
afetivos com a família e os amigos, causa um impacto muito grande na 
saúde mental dessas mulheres. Além disso, o contato com as pessoas do 
grupo Pró-Saúde durante as oficinas, acabou por reforçar os laços sociais, 
sendo importante para a reintegração dessas mulheres na sociedade.

Neste sentido, observa-se a importância de ações como esta, as 
quais levam a uma parcela discriminada da população, não só a sua qua-
lificação profissional, mas também proporcionam momentos de bem-es-
tar, o que conduz a uma melhora da qualidade de vida destas mulheres 
dentro do sistema prisional, refletindo-se diretamente na melhora da saú-
de mental de todas.
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ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE EM UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 
MELHOR IDADE

Náthalie da Costa¹
Tatiele Mallmann1 

Ieda Cristina Morinel 2  
Ângela Cristina Ferreira da Silva3

Lisiane Lisboa Carvalho3

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é processo natural, que cresce cada vez mais com 
o aumento da expectativa de vida, fazendo necessárias adaptações inter-
nas em todos os sentidos dentro de suas comunidades. Segundo Mendes 
et al (2005), a população nesta faixa etária aumentou significativamente 
a partir dos anos 60, percebendo seu vínculo com as descobertas tecno-
lógicas na saúde, tendo como grande exemplo a vacina. Refere-se, prin-

¹  Universidade de Santa Cruz do Sul, acadêmico do Curso de Fisioterapia.
²  Servidora pública, Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, Rio Grande 
do Sul, Brasil.
3   Universidade de Santa Cruz do Sul, Departamento de Ciências da Saúde, Curso de Fisioterapia.
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cipalmente à prevenção de doenças agudas e à oferta de tratamentos so-
fisticados gratuitos para algumas doenças crônicas. Já no Rio Grande do 
Sul, Gottileb et al (2011) expõe a alta expectativa de vida e uma rapidez 
no aumento da linha de envelhecimento no estado, tendo como carac-
terística a alta taxa de incidência e prevalência de doenças relacionadas 
a cultura e estilo de vida. Conforme Kronbauer (2009), em Santa Cruz 
do Sul, o idoso corresponde à 10,3% da população, encontrada em sua 
maioria no meio urbano, tendo probabilidade de estar em um cotidiano 
e levar um estilo de vida com características reflexas do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Segundo estudos, o aumento da terceira idade significa um desafio 
para a saúde pública, quando o número alarmante será de dois bilhões de 
idosos no mundo, em 2050, desencadeando estratégias para o desenvol-
vimento de uma vida mais estável e saudável para eles (FRANCISCO et 
al, 2017).

Destaca-se que o crescimento da população na faixa etária acima 
de 60 anos é evidenciado no dia a dia. Assim, ressalta-se que é preciso 
mudanças nas políticas públicas voltadas para a saúde do idoso, consi-
derando as modificações orgânicas, fisiológicas, psicológicas e sociais 
ocorridas e buscando investimentos na assistência à saúde em todos os 
ambientes por eles frequentados (FREIRE et al, 2015). 

Conforme Lima e Delgado (2010), as modificações morfofisiológi-
cas surgem e podem estar relacionadas aos hábitos de vida de cada um, 
mas há necessidade dele ser considerado uma pessoa com habilidades 
funcionais, mesmo que o processo de envelhecimento afete de alguma 
forma. Para minimizar alguns agravos próprios do processo de envelhe-
cer, o trabalho dinâmico e constante com os idosos na sua comunidade é 
uma estratégia importante neste contexto. 

A importância de promover o cuidado e a autodescoberta são al-
guns dos pilares que movem os centros de convivência. É neste espaço 
que se desenvolve a educação em saúde por meio de rodas de conversas, 
oficinas, atividades físicas, jogos e danças. O protagonismo do grupo é 

fundamental para a efetiva educação em saúde como estratégia de qua-
lidade de vida e bem-estar individual e coletivo, preventivos e recupera-
tivos, tanto no âmbito funcional como social (FRANCISCO et al, 2017).

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência e a importância 
de levar educação em saúde para um grupo do centro de convivência da 
melhor idade.

METODOLOGIA

Por intermédio deste artigo organizado e aplicado por alunas do 
PET- Saúde Gradua SUS, procurou-se levar, de forma descritiva, as ati-
vidades desenvolvidas com pessoas na faixa etária de 60 até 80 anos de 
idade. Em forma de relato de experiência, qualificamos o desempenho do 
público e da atividade. A ação desenvolvida teve como objetivo trabalhar 
educação em saúde de forma dinâmica, além de proporcionar bem-estar 
e integração do grupo por meio de atividades sociais. 

O local escolhido foi um centro de convivência da melhor idade 
no bairro Cristal, na cidade de Santa Cruz do Sul, localizada no Estado 
do Rio Grande do Sul. Neste mesmo local realizou-se seis encontros com 
grupos que variaram de 10 a 18 pessoas, no período de junho de 2017 a 
maio de 2018, com pausa no período de férias. 

RESULTADOS

As atividades foram desenvolvidas pensando em levar informações 
referentes à saúde de forma dinâmica. Procurou-se seguir uma linha de 
atividades com o propósito de promover o desenvolvimento social, psi-
cológico e físico, tanto individual como em grupo.

Seguindo um pensamento de levar reflexão ao grupo, expomos al-
gumas situações como a dinâmica da teia da amizade: um participante 
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iniciava com um rolo de barbante, amarrava um laço no seu dedo, falava 
algo que gostava para quem iria passar o rolo, e assim se sucedia até a 
última pessoa pegar o rolo. Então, teria se formado uma teia deixando 
a mensagem que necessitamos uns dos outros para que possamos fazer 
as nossas atividades no dia a dia, além de dar ênfase à boa comunicação 
entre o grupo. Para desfazer a teia, fomos retirando os nós e dizendo o 
que não gostávamos. Seguindo essa linha, realizamos em outro encontro 
a dinâmica das qualidades, onde havia crachás com qualidades, cada um 
escolheria uma pessoa que se encaixasse em uma qualidade, sem repetir 
o participante. A atividade dos crachás deixou a mensagem de como é 
importante elogiarmos uns aos outros e, para complementar a dinâmi-
ca, tivemos uma conversa referente ao setembro amarelo, mês dedicado 
à prevenção de suicídios. Além destas dinâmicas, proporcionamos mo-
mentos de descontração com um jogo de bingo e pinturas das mãos para 
a confecção de árvores alusivas aos meses do Outubro Rosa, ligado ao 
autoexame de câncer de mama e cuidados da saúde da mulher; e No-
vembro Azul, que tem como tema a prevenção do câncer de próstata e a 
saúde do homem. Na atividade do bingo estimulamos o lado social e a 
descontração psicológica. Por outro lado, quando confeccionada as ár-
vores, tivemos a oportunidade de levar as informações sobre os assuntos 
com rodas de conversa e folders. 

Seguindo as percepções sociais, levamos assuntos de saúde em ge-
ral, como em uma atividade onde fizemos perguntas relacionadas à saúde 
do idoso em fichas. Cada um retirava uma e, então, respondia conforme 
seu conhecimento sobre o assunto. No fim da discussão sobre a ques-
tão, ganhava um chaveiro confeccionado pelos participantes do PET com 
imagens da resposta correta. Nos próximos encontros fizemos uma roda 
de conversa sobre saúde bucal, estimulada com imagens e com folders. 
Também falamos sobre a tuberculose e as formas de prevenção, fazendo, 
em um segundo momento, cartazes com imagens de alerta pintadas com 
as mãos dos participantes na cor vermelha. Em todas as rodas a partici-
pação do grupo foi ativa, conseguindo, assim, esclarecer diversas dúvidas. 

Para estimular a parte física, desenvolvemos, durante a maioria dos 
encontros, alongamentos finais. Além de planejar um só voltado para isso, 
também realizamos massagens uns nos outros. Neste encontro fizemos 
circuito com bastões, bolas e cadeira, com um segundo momento voltado 
para jogos com bola, onde, consequentemente, aconteceu a integração do 
grupo e o desenvolvimento de exercícios, tirando-os de suas acomoda-
ções. Pensando no desenvolvimento motor e na criatividade, realizaram 
confecções de cartões de natal, onde eles deviam pintar imagens e decorar 
o cartão conforme seus gostos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades, seguindo as linhas de pensamento biopsicossocial, 
foram de extrema importância para que o grupo relatasse experiências, 
assim fazendo uma troca e construção de conhecimentos.

Ao fim das atividades, percebe-se a grande necessidade e a impor-
tância de levar não só a educação em saúde, mas também promovê-la por 
meio de atividades dinâmicas e que interessem ao grupo. Demonstra-
-se que essa forma de abordagem é essencial para os resultados positivos 
quanto à saúde desta população.
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EXPERIENCIANDO A MULTIDISCIPLINARIDADE 
NA GRADUAÇÃO EM SAÚDE

Ana Zoé Schilling¹
Náthalie da Costa²

INTRODUÇÃO

A integração entre as diversas áreas está sendo cada vez mais exi-
gida aos profissionais de saúde, porém a formação deles ainda se faz por 
meio de um modelo segmentado. Como discutido por Vasconcelos, Oli-
veira-Costa e Mendonça (2016), é preciso entender que para adquirir 
resultados positivos o diálogo é essencial, e conceituar o que de fato é 
relevante para manter a promoção e prevenção em saúde de uma comu-
nidade é imprescindível. 

Na prática profissional, os clientes e pacientes devem ser vistos no 
seu contexto biológico, psicológico e social para que, dessa forma, tenham 
melhor qualidade de vida. A saúde, seja de uma comunidade ou de um 
indivíduo, depende do olhar integral de um profissional, assim intervindo 
em todos os fatores de risco à saúde dos mesmos. A integralidade, sendo 

¹  Universidade de Santa Cruz do Sul, Curso de Fisioterapia. 
²  Universidade de Santa Cruz do Sul, Departamento de Ciências da Saúde, Curso de Enfermagem.



Ensino, pesquisa e extensão:  
História da reorientação profissional da saúde na UNISC

126 127

Ensino, pesquisa e extensão:  
História da reorientação profissional da saúde na UNISC

Voltar ao sumário Voltar ao sumário

um princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), necessita ser estimulada 
já na graduação para que seja uma luta comum e constante entre os pro-
fissionais de assistência à saúde (SILVA, MIRADA, ANDRADE, 2017).

Por isso, a interdisciplinaridade e as trocas de conhecimento se 
fazem importantes desde a graduação. Comentando por Soratto e cola-
boradores (2015), o trabalho em equipe na saúde é um grande desafio, 
pensando que o trabalho individual carrega características próprias e, a 
partir disto, práticas diferentes de cuidados. No entanto, a construção 
de elos entre essas diferenças possibilita conhecimentos gigantes e, con-
sequentemente, melhores práticas.  O objetivo deste trabalho é relatar a 
experiência de monitoria em uma disciplina de trabalho multidisciplinar 
na atenção básica durante a graduação na área da saúde.

METODOLOGIA

Foi ofertada, no primeiro semestre de 2018, a disciplina optativa 
denominada de “Práticas Interdisciplinares e Vivências Comunitárias em 
Saúde”, construída nos moldes do Programa de Educação para o Traba-
lho (PET- GraduaSUS). O PET foi uma parceria entre a Universidade 
de Santa Cruz do Sul e Ministérios da Saúde e Educação para formular 
políticas indutoras visando a um trabalho interdisciplinar entre os cursos 
da saúde em diversos campos, entre eles: estratégia de saúde da famí-
lia (ESF), centro materno-infantil e vigilância sanitária. Nestes locais, o 
conhecimento era construído com alunos, professores e profissionais da 
saúde, sendo eles quem mobilizaram a ideia de uma disciplina que su-
prisse a necessidade do conhecimento teórico-prático de saúde coletiva. 
A disciplina recebeu um professor e monitores com experiência na prá-
tica de saúde coletiva. Formaram-se grupos de alunos da área da saúde 
para que, durante 30 horas, desenvolvessem atividades em uma ou mais 
comunidades, como: ESFs, casas geriátricas, escolas, entre outros; sendo 

as outras 30 horas dedicadas aos conteúdos de saúde pública, educação 
para a saúde, trabalho em equipe e multidisciplinaridade, além do tempo 
destinado para planejamentos e elaboração de tarefas. 

A partir da oferta da disciplina de Práticas Interdisciplinares e Vi-
vências Comunitárias em Saúde, matricularam-se, no primeiro semestre 
de 2018, alunos dos cursos de Odontologia, Educação Física, Fisiotera-
pia, Serviço Social e Psicologia. Já no primeiro semestre de 2019, o grupo 
de alunos foi constituído a partir dos cursos de Fisioterapia, Odontolo-
gia, Enfermagem, Biomedicina, Serviço Social e, no segundo semestre, a 
turma foi formada por alunos de Odontologia, Psicologia, Serviço Social, 
Fisioterapia e Nutrição. Cada grupo pôde escolher os locais onde seriam 
realizadas as atividades práticas, bem como quais seriam desenvolvidas, 
conforme as necessidades dos grupos sociais. As atividades eram ideali-
zadas e planejadas em sala de aula juntamente com o professor da disci-
plina e o tutor do grupo, sempre no encontro antecedente à visita. E, ao 
final da disciplina, os acadêmicos desenvolveram seminários de apresen-
tação dos resultados alcançados em cada comunidade.

Um dos objetivos foi de estimular a reorientação na formação em 
saúde, por meio da interdisciplinaridade e da integração ensino-serviço-
-comunidade. Isso propiciou que os alunos desenvolvessem habilidades 
críticas com seus conhecimentos individuais adquiridos até o momento 
na graduação, além de explorá-los na discussão em grupo. E, a partir 
disto, praticar a ética, a proatividade, a flexibilidade e a responsabilidade 
profissional. 

RESULTADOS
 

No primeiro semestre de oferta da disciplina, o grupo de alunos 
dos cursos de Fisioterapia, Serviço Social, Psicologia e Educação Física 
decidiu realizar atividades nas seguintes comunidades: o sexto e sétimo 
ano de uma escola estadual, um presidio regional e um mosteiro. 
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Como estratégia de aproximação e diagnóstico, aos três locais foi 
levado um questionamento sobre o conceito de saúde para que, assim, 
os alunos conseguissem entender as necessidades de cada comunidade.

 Na escola se trabalhou, no sexto ano, com hábitos saudáveis de 
vida, por meio da proposta de uma mini gincana, quando se dividiu a 
turma em duas equipes, desafiando-as a algumas questões sobre o assun-
to, podendo ser discutida a resposta entre os grupos; e o vencedor seria 
aquele com mais respostas correta. No sétimo ano, utilizando-se de ca-
ça-palavras sobre doenças cardiovasculares junto a seus fatores de risco, 
se conversou sobre o tema.  Após a discussão, formou-se uma roda onde 
se passou uma caixa entre os escolares com diversas imagens e questões 
referentes às drogas e às infecções sexualmente transmissíveis (IST). A 
partir dos conceitos descritos pelos escolares, os acadêmicos iam guian-
do-os sobre o assunto.

 Em um segundo momento da disciplina, o grupo trabalhou com 
os homens responsáveis pela cozinha do presídio regional, onde tiveram 
a oportunidade de tirar dúvidas deles sobre questões de saúde mental. 
Este tema também foi trabalhado com as mulheres apenadas, porém ti-
rando dúvidas em relação à saúde delas, sobre a importância dos exa-
mes específicos e a autoestima. Para ambos se propiciou momentos de 
relaxamento a partir de música e automassagem. Por fim, os acadêmicos 
optaram por fazer um último encontro em um mosteiro como forma de 
trocas de experiências sobre saúde e espiritualidade por meio de relatos 
de uma das integrantes da congregação religiosa. 

No primeiro semestre de 2019, os locais foram escolhidos por inter-
médio de discussões entre os acadêmicos de Odontologia, Enfermagem, 
Serviço Social e Biomedicina, sendo eleita, primeiramente, uma casa ge-
riátrica. Sobre as atividades a serem desenvolvidas nesta casa, surgiu a 
ideia de que conhecêssemos o grupo de idosos e suas limitações por meio 
da dinâmica do espelho, onde eles se olhavam em um espelho dentro de 
uma caixa e descreveriam o que viam. Assim, desenvolvemos encontros 
dentro das limitações de cada um, com jogos, dinâmicas e conversas para 

troca de informações de cada área. Num segundo momento, foi escolhida 
uma unidade de Estratégia de Saúde da Família, onde a interdisciplina-
ridade se mostrou presente na organização de salas de esperas, com a 
construção de cartazes e folders para a distribuição aos pacientes a partir 
dos seguintes temas: Maio Vermelho, cujo tema é sobre câncer bucal, va-
cinação e doação de sangue. Além disso, aconteceu uma capacitação com 
a enfermeira responsável sobre testes rápidos para detecção de hepatite B 
e C, sífilis e HIV. 

No segundo semestre, foram visitados: escola estadual, cooperati-
va seletiva solidária, unidade de tratamento e recuperação, associação de 
auxílio aos necessitados e um projeto social. Na escola estadual, o grupo 
trabalhou com alunos surdos, sendo um desafio aos acadêmicos entender 
as necessidades destes escolares em um primeiro momento. Após conhe-
cer a comunidade inserida, desenvolveram atividades de saúde bucal. O 
grupo que trabalhou na cooperativa seletiva solidária conheceu o proces-
so de trabalho e questionou esses trabalhadores por meio de uma roda 
de conversa para, então, traçar estratégias. Assim, viram a necessidade 
de levar assistência de saúde bucal, dedicando um turno só para fazer 
avaliação e informações individuais sobre o assunto. Na unidade de trata-
mento de recuperação, foram propostas dinâmicas aos moradores, como: 
apresentação, confecção de mandalas e conversas guiadas para trocas de 
experiências. O grupo que trabalhou na Associação de Auxílio aos Ne-
cessitados procurou atividades de interação de dança, música e conversas 
com os idosos. Além disso, realizaram um dia de testes rápidos de hepa-
tite B e C, sífilis e HIV. E ainda teve um grupo de acadêmicos que optou 
por atividade em um projeto social, composto por crianças e adolescentes 
carentes das mais variadas idades, localizado no Country Club de Santa 
Cruz do Sul, e com um espaço amplo, com pátio aberto, pista de cami-
nhada, ginásio, salão de jogos, praça, campo de futebol, biblioteca, entre 
outros. Depois de conhecer o espaço e os alunos, desenvolveram educação 
em saúde bucal e hábitos alimentares de forma lúdica, explorando os di-
versos ambientes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de o trabalho interdisciplinar ser um desafio para todos os 
estudantes, durante o caminho houve um processo de construção sobre 
as atividades, onde cada área e conhecimentos foram de suma importân-
cia para desenvolver-se. Tornou-se perceptível, em todos os semestres, 
a necessidade que os alunos tiveram de serem flexíveis e saírem de suas 
zonas de conforto. 

Com as discussões que se fizeram durante os semestres em aula 
e nos grupos, foi possível ver reflexos na aplicação das atividades e no 
respectivo aproveitamento, fazendo com que se agregasse conhecimento 
a todos futuros profissionais. Este conhecimento possibilitou a troca de 
saberes e melhor qualidade nas atividades de promoção da saúde e de 
prevenção de doenças às populações atendidas. Nesta construção, cada 
estudante pôde se perceber neste processo e contribuir para que haja 
bons resultados.

É dentro desta disciplina que os alunos criam um olhar humano à 
saúde das populações que trabalham. Dessa forma, foi um semestre de expe-
riências inovadoras com renovação de conceitos particulares de cada acadê-
mico, independente da área. 
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