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Trabalhos Sobre Educa~ao Apresentados no
VI Congresso Brasileiro de Medicina de Familia e Comunidade
Hotel Gloria Rio de Janeiro - Abril de 2004.
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INTERNATIONAL FELLOWSHIP IN FAMILY HEALTH-CANADA
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Canada e referencia mundial em modelo de Atenc;ao a Saude com 50% de
Medicos Generalistas (0 Brasil possui apenas 50/0), atendendo a 90 0/0 de sua
Populac;ao por meio de medicos de Familia. Tera 0 Canada um modele de
Saude (Objetivo)O presente Trabalho apresenta uma experienciamelhor que a
do Brasil pessoal, como Medico,no programa internacional de Atenc;ao Primaria
, realizado na Universidade de Toronto, atraves de uma analise crltica e realista
(Metodologia)Participac;ao num curso teorico e pratico de 6 semanas no ana de
2003 no Departamento de Medicina de Familia e Comunitaria , dirigido a
Profissionais de Cuidados Primarios (Resultados)Aquisic;ao de uma visao clara
do sistema de Saude no Canada, obtendo conhecimento, habilidades e
destreza e atraves de ferramentas e vivencia pessoal e intercambiar
experiencias entre os palses. (Conclusao) Confirmac;ao da importancia da
Atenc;ao Primaria como mais efetivo , mais satisfatorio ao pais, com menos
custos e mais equitativo, podendo contribuir para a realidade brasileira na area
de Saude
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Instituic;ao/Origem Medico generalista Organizac;5es Santa Marcelina
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A DIMENSAO PEDAGOGICA DE UMA PESQUISA NO TRABALHO DE AGENTES
COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
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Discutimos possibilidades pedagogicas durante 0 trabalho de campo de uma
pesquisa realizada junto as agentes comunitarias de saude (ACSs) do
Programa de Saude da Familia (PSF). Essa pesquisa analisa representac;6es de
genero nos anuncios televisivos de prevenc;ao do HIV/ AIDS, veiculados pelo
Ministerio da Saude/Brasil, a partir de sua discussao com estas ACSs. A opc;ao
pelas ACSs se deu pela func;ao estrategica que ocupam na equipe, ao mediar as
relac;5es entre os "saberes oficiais" da saude e os "saberes populares"
partilhados por sua comunidade e, por ser membro dela, compartilhar do seu
modo de vida. Adotamos a tecnica de grupo focal porque esta permite, pela
interac;ao que possibilita, a descric;ao detalhada de experiencias, crenc;as,
percepc;5es e atitudes que estao imbricadas nas ac;5es das pessoas. Oobjetivo
de adoc;ao dessa tecnica visou tambem, promover 0 desenvolvimento da
capacjdade crltica das ACSs em relac;ao aos anuncios de prevenc;ao de
DST/AIDS,a fim de que·estas pudessem se valer de elementos advindos dessas
discuss5es em seu trabalho cotidiano. A implementac;ao da tecnica envolveu a
selec;ao de 5 anuncios dos anos 90, por serem considerados de transmissao
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sexual e pelo enderec;amento as mulheres (3 enderec;ados as mulheres e 2 aos
homens), que foram discutidos em 12 reuni6es, com 24 ACSs. Utilizando a
analise cultural, fundamentada nos Estudos Feministas e Culturais, os
anuncios foram tomados como artefatos pedagogicos que, alem de ensinarem
(ou nao) como prevenir-se do HIV j AIDS,pela adoc;ao de certos
comportamentos ou estilos de vida, tambem (re) produzem ou veiculam
representac;6es de genero multiplas e conflitantes. As interac;6es/reflex6es
decorrentes do desenvolvimento do trabalho em grupo institulram um espac;o
pedagogico que permitiu problematizar determinadas representac;6es acerca
das quest6es envolvidas na prevenc;ao das DSTsjHIV1AIDS, possibilitando um
processo de reflexao sobre 0 proprio trabalho desenvolvido nas comunidades.
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A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E A FORMA<;;AO DOS NOVOS
PROFISSIONAIS DE SAUDE. Maria Cristina Guglielmi e Celia Regina Pierantoni
UERJ j IMS Introduc;ao 0 Programa de Saude da Familia, iniciado em 1994,
prop6e um novo modele na atenc;ao basica, com equipes multiprofissionais,
visando a promoc;ao, prevenc;ao e assistencia em saude. De inlcio, a meta era a
ampliac;ao do acesso aos servic;os de saude, porem, em 2002, existiam um
total de 16.847 equipes de Saude da Familia nas 27 unidades da federac;ao,
significando uma cobertura de 90% dos munidpios brasileiros, porem, com um
Indice de cobertura populacional correspondente a 1/3 da populac;ao ( Caetano
e Dain, 2002). Corrigindo esta distorc;ao
lanc;ado 0 PROESF com recursos
destinados a munidpios com populac;ao acima de 100 mil habitantes (no caso
espedfico do Estado do Rio de Janeiro, a meta a atingir, ate 2009, e de 41,54%
de cobertura populacional no total dos 22 munidpios acima de 100 mil
habitantes, em contraposic;ao dos 12,91 % da atualidade). Parte do montante
serao destinados a pagamentos em serviC;os de consultoria, tais como
desenvolvimento de estudos avaliativos do PROESF junto aos munidpios
selecionados para 0 programa. Objetivo/Metodologia As dificuldades de
implantac;ao e implementac;ao da estrategia de Saude da Familia nao estao
relacionadas apenas aos recursos financeiros, embora este seja um fator
inegavel. Dessa forma, 0 presente trabalho procede a um estudo comparativo
entre 0 PSF no Brasil e no Rio de Janeiro, no que tange, principalmente, aos
Recursos Humanos envolvidos em todo 0 processo, buscando confrontar 0
perfil desejado na selec;ao de um profissional para compor uma equipe do PSF,
com 0 perfil dos futuros candidatos ao cargo. ResultadojConclusao
Especificamente no munidpio do Rio de Janeiro, 0 qual e composto por subregi6es altamente diferenciadas, indo desde centros urbanos ate areas rurais,
pode ocorrer ainda 0 antigo fenomeno: " maior numero de habitantes em uma
dada regiao, menor percentual de cobertura populacional pelo Saude da
Familia; populac;ao de menor tamanho, maior percentual de cobertura". No que
diz respeito as dificuldades relacionadas aos Recursos Humanos para 0 PSF,
com 0 incentivo do PROESF direcionado em parte para 0 desenvolvimento dos
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RH atraves da capacita<;;ao e forma<;;ao em Saude da Familia, espera-se um
avan<;;o neste sentido. Embora ainda sejam necessarias pesquisas a fim de
c1arear antigos dilemas. Pierantoni ressalta tres dimens5es crfticas para os
recursos humanos setoriais: 1- aspectos da dimensao gerencial (relacionados
com a gerencia de sistemas e servi<;;os de saude); 2- aspectos da dimensao
estrutural (quanto a quest5es relativas a forma<;;ao e a disponibilidade do
mercado de trabalho); e 3- aspectos da dimensao regulatoria (concernentes a
mecanismos de intera<;;ao entre 0 processo de trabalho e a legitima<;;ao
profissional). Dentre os aspectos da dimensao gerencial destaca-se a
dificuldade encontradas pelos gestores a avalia<;;ao de desempenho, devido a
alta rotatividade, acumula<;;ao indevida, temporalidade dos contratos,
interferencia polltica 3/4 c1ientelismo 3/4 , dificuldades de sistematiza<;;ao de
processos de avalia<;;ao, diferentes formas de vincula<;ao ao programa,
envolvimento de diversas categorias profissionais, entre outras. Na dimensao
estrutural destaca-se 0 distanciamento entre 0 setor educacional e as
discuss6es das reformas implantadas no setor saude, visando uma melhor
aplicabilidade de conteudos e praticas pedagogicas capazes de atender as reais
e atuais necessidades do sistema de saude. Vem de encontro a esta
necessidades a proposta educacional de Daisaku Ikeda objetivando despertar
uma consciencia de igualdade e dignidade humanas, priorizando a aten<;;ao em
quest6es de pobreza e justi<;;a global, e a Educa<;;ao Makiguti, valorizando a
humaniza<;;ao do ser humane ressaltando a sua influencia na transforma<;;ao
social, buscando elevar a consciencia do indivfduo do foco limitado dos direitos
e privilegios pessoais da vida privada, a aceita<;;ao de deveres e responsabilidades da vida social coletiva, capacitando-o a enfrentar dificuldades e a
participar criativamente da sociedade. Por sua vez, Makiguti tambem observa a
influencia dos aspectos geograficos e territoriais na vida humana, destacando
a importancia da educa<;;ao estar associada ao ambiente local, a comunidade,
contribuindo para solu<;;6es enfrentadas pela sociedade, as quais poderao ser
de grande valia na cidade do Rio de Janeiro. Portanto um trabalho interativo
entre as equipes de saude da familia e as unidades escolares, visto estas serem
grandes conhecedoras do perfil da comunidade a qual atendem, alem de ser
um espa<;;o por excelencia educativo, podera vir a facilitar a preven<;;ao e a
promo<;;ao em saude.
Maria Cristina Guglielmi Rua Afonso Pena, 10/404, Tijuca
CEP 20270-240 Tel. 93635260 Mcguglielmi@ig.com.br
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A INCLUSAO DA SAUDE MENTAL NO PSF Marcelo dos Santos Sampaio1 Glaucia
Maria Lucena2 Ana Marcia Gomes3 1 Medico PSF Funda<;;ao Zerbini Secretaria
Municipal de Saude de Sao Paulo. 2 Enfermeira PSF
Funda<;;ao Zerbini
Secretaria Municipal de Saude de Sao Paulo. 3 Enfermeira PSF Funda<;;ao
Zerbini Secretaria Municipal de Saude de Sao Paulo. A doen<;;a mental no Brasil
e tradicionalmente exclufda tecnica e socialmente, receptora de cuidados
aquem da sua necessidade. Nos ultimos anos, essa' realidade vem se
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modificando pela reformulac;ao de conceitos dos profissionais da psiquiatria e
pela inclusao do Programa de Saude da Familia (PSF) como assistente desse
processo. Assim, faz-se necessario que as equipes de PSF incorporem 0
compromisso com a doenc;a mental assumindo 0 vinculo e 0 tratamento dos
portadores de transtornos psquiatricos, contando tambem com a supervisao e
a referencia de psiquiatria local. Objetivo: compartilhar a experiencia da
equipe do PSF na abordagem e inclusao dos casos de doenc;a mental na area de
abrangencia. Metodologia: A amostra foi composta por 27 pacientes
portadores de doenc;a mental a saber: 6 com transtorno depressivo, 5 com
retardo mental, 3 com dependencia de substancias, 4 com transtorno bipolar e
9 com esquizofrenia (com alguns subtipos). Foram agendadas consultas
mensais com 0 medico (nos primeiros 4 meses) e bimestrais com enfoque em:
controle dos sintomas da doenc;a mental, garantia das receitas e medicac;6es
(fornecimento das medicac;6es na quantidade suficiente ate a pr6xima
consulta), controle de doenc;as concomitantes (diabetes, hipertensao cronica,
dislipidemias, obesidade, anemia, micose interdigital e tabagismo),
reconhecimento da hist6ria do adoecimento, identificac;ao de violencia
domestica, incentivo solicitac;ao de beneflcio junto ao INSS, fornecimento de
atestados para isenc;ao de tarifas para transporte coletivo e orientac;ao afamilia
e cuidadores sobre 0 carater cronico e a compreensao da doenc;a mental. Em
visita domiciliar, os pacientes receberam orientac;6es da enfermeira sobre
cuidados alimentares, verificac;ao de vacinas em atraso e incentivo ao exame
preventivo do cancer ginecol6gico. A vigilancia das medicac;6es e dos sintomas
foram realizados pelos auxiliares de enfermagem e agentes comunitarios de
saude. Resultados: como resultante observamos a inclusao social dos
pacientes e melhora do vinculo com a equipe de PSF e consequente aumento
na qualidade de vida. Conclusao: 0 acompanhamento regular dos pacientes
portadores de doenc;a mental pela equipe do PSF melhora significativamente a
qualidade de vida dos doentes. Atitudes simples como a apropriac;ao e 0
conhecimento dos casos de doenc;a mental pelas equipes de PSF deveriam ser
incorporadas no planejamento das ac;6es em saude. Grupo Tematico: 03
Educac;ao em Saude e promoc;ao da Saude: experiencias, tecnicas, atividades
de grupo e educac;ao popular.
Marcelo dos Santos Sampaio Rua Mateus Mendes Pereira, 1674
Jd. Na. sa. do Carmo Sao Paulo SP CEP 08275-010 TEL (xx11) 6746-8508
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OBJETIVOS Este trabalho ressalta as diretrizes do Programa de Agente
Comunitario de Saude, como eixo de restruturac;ao da Atenc;ao Primaria.
Defende a ideia da interdisciplinariedade, enfatizando 0 conceito mais ample
da organizac;ao mundial de saude (OMS): a saude como 0 perfeito estado de
bem estar fiSico, mental e social. Destaca-se nesse contexto uma atuac;ao de
forma holfstica, interagindo em todos os aspectos da vida dos moradores.
METODOLOGIA A equipe desenvolve uma proposta de trabalho voltada para a
pratica de Educac;ao em saude, on de propicia ac;6es que conscientize a
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comunidade acerca da complexidade de questoes que envolvam 0 processo
saudejdoen<;a, qualidade de vida e cidadania, dentro de um contexto
sociocultural objetivo, promovendo uma consciencia ampliada atraves de
metodologias alternativas de educa<;ao RESULTADOS A fragmenta<;ao de uma
cultura baseada na centraliza<;ao das decisoes e verticaliza<;ao de programas e
projetos. Produz neste contexto formas de difusao de informa<;oes a popula<;ao
local, onde a troca de saberes possibilita medidas dirigidas a cria<;ao de
ambientes favoraveis e estilos de vida saudaveis. CONCLUSAO A efetiva
substitui<;ao do modelo tradicional de assistencia, orientado para a cura de
doen<;as e no atendimento hospitalar. A aten<;ao esta centrada na familia ,
percebida a partir do seu ambiente flsico e social , possibilitando uma
compreensao ampliada do processo saude - doen<;a e da necessidade de
interven<;oes que vaG alem das praticas curativas. Sao desenvolvidas a<;oes de
promo<;ao da saude, preven<;ao ,tratamento e reabilita<;ao, reafirmando os
princfpios basicos do SUS Universaliza<;ao, descentraliza<;ao, integralidade e
participa<;ao da comunidade ( controle social).

Palavras-chave
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ACOES DE SAUDE EM COMUNIDADES INDiGENAS RIBEIRINHAS DO
ALTO RIO PURUS, ESTADO DO ACRE.

Autores Rodrigo Silveira, Leonardo Targa, Thais Salema,
Neusa Terezinha, Clay Assef, Mateus Teles.

C

R_e_s_u_m_o

)

A proposta nasceu de uma parceria entre 0 CEFSF-Tucuma e do Polo Base de
Saude Indlgena de Santa Rosa do Purus. Os objetivos principais foram:
contribuir com as a<;oes realizadas pelo polo base atraves da assistencia
medica as famflias, e proporcionar uma vivencia em saude indfgena para
Residentes de MFC. A equipe de saude foi composta por 2 enfermeiros e 1
nutricionista do DSEI, e 3 medicos do CEFSF-Tucuma (1 preceptor e 2
residentes), 2 agentes de saude indfgena. Foram 15 dias navegando 0 Rio
Purus em dois barcos, e uma lancha voadeira. A equipe esteve em
comunidades indfgenas das etnias Kaxinaua e Kulina, sendo visitadas cerca de
250 famflias, com 308 atendimentos. As doen<;as infecciosas predominaram. 0
ponto alto das visitas foram reunioes com as comunidades. Foi abordada a
situa<;ao de saude das comunidades, 0 que sempre remetia a questoes
polfticas, que foram debatidas pelas lideran<;as locais e a equipe do polo base. A
noite eram realizadas reunioes de reflexao da equipe (metodologia a<;aoreflexao-a<;ao). Os Kaxinawas tem uma organiza<;ao comunitaria forte,
baseada nas lideran<;as (cacique, professor, agente de saude e agente agroflorestal). As mulheres se mostraram sempre presentes as reunioes. Os
Kulinas sao anarquicos e n6mades, com cultura propria sobre saude. Este fato,
aliado as dificuldades IingUlsticas, limitaram a atua<;ao da equipe nesta etnia.
Apesar de curta e pontual, a a<;ao foi bastante proveitosa para a popula<;ao e
para a equipe.
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ACOLHIMENTO EM GRUPO: ESPAc;O DE TROCAS E PROMOc;AO DA SAUDE

Autores Luiz Antonio Mattia; Nilson M. Carvalho; Jose C. Jeronymo; Maria Rita M. Cuervo;
Loren N. Seibel; Llzia Porciuncula; Sergio Araujo; Claudia B. Mattia;
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Prestar aten(;210 integral a comunidade adstrita e oferecer campo de forma()lo
em saude coletiva caracteriza uma Unidade Basica de Saude (UBS) de Porto
Alegre. Uma das ac;6es propostas pela equipe e 0 acolhimento em grupo, que
visa possibilitar ao usuario que busca atendimento na UBS um espac;o de
escuta e de vinculo, favorecendo a troca da equipe com a comunidade e entre
os proprios usuarios. 0 presente trabalho, utilizando-se do espac;o de
acolhimento, tem como objetivo compreender quais beneffcios a saude da
populac;ao esta ac;ao pode desencadear. A Metodologia utilizada foi a formac;ao
de grupos com as pessoas que solicitam atendimento medico na primeira hora
da manha. Durante uma hora, simultaneamente ao chamamento das pessoas
para as consultas, sao abordados varios temas trazidos pelos usuarios e pelos
profissionais da equipe a respeito da qualidade de vida da populac;ao e do
funcionamento da Unidade. Observou-se, como resultante desta pratica, uma
maior aproximac;ao da equipe de saude com a comunidade, uma postura mais
receptiva e tranqUila do usuario na UBS e na propria consulta, um maior
esclarecimento da populac;ao sobre 0 funcionamento da UBS e sobre a sua
saude. Tambem ocorreu a ampliac;ao do conhecimento das caracterlsticas da
comunidade atendida pela equipe, a melhoria da qualidade do servic;o prestado
e a possibilidade de um progressive redirecionamento da demanda, voltando-a
para as reais necessidades de saude da populac;ao.

Palavras-chave
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ACONSELHAMENTO COMUNITARIO PARA ADOLESCENTES: METODO
EDUCATIVO, CONTINUO E EFECIENTE NA PREVENc;AO DAS DOENc;AS
SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS/AIDS

Autores ALEIXO,Edila F. CHRYSOSTOMO, Ana Paula P.CHRYSOSTOMO,
Ana Paula P. NASCIMENTO, Lucia Helena M.
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Constitui um projeto de educac;ao em saude voltado para reduc;ao da
desinformac;ao da populac;ao adolescente(de 14
18 anos), integrantes de
instituic;6es educacionais e religiosas e de grupos comunitarios, inerente ao
controle e prevenc;ao das DSTjAIDS com enfase no uso habitual e correto do
preservativo masculino em uma comunidade do munidpio do Rio de Janeiro.
Torna-se relevante este projeto, pois, 0 publico alvo nao esta devidamente
orientado acerca de tais agravos e medidas essenciais para controle e
prevenc;ao destes, baseado na citac;ao "decis6es incorretas, comportamentos e
habitos pessoais inadequados levam a riscos para a saude, que podem Ter
como conseqUencia a enfermidade ou a morte"( MARC LALOND). Compondo
esta de uma das categorias que integram 0 conceito de campo da saude
defendido par LALOND, e que segundo 0 teorico ofereceu uma "nova visao que
permitiu evidenciar a conscientizac;ao das pessoas sobre a importancia da
mudanc;a de seus comportamentos e habitos ..." Orientar 0 publico-alvo acerca
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do controle e preven<;ao das DSTs/AIDS, assim como a incentivo de
multiplicadores das informa<;oes configura objetivo geral deste projeto. Na
operacionaliza<;ao sera abordada dramatiza<;ao composta par agentes
comunitarios de saude (ACS) seguida de troca de informa<;oes relativas as
DSTs/AIDS e usa correto do preservativo masculino, ressaltando uma das
fun<;oes do Programa de Agentes Comunitarios de Saude (PACS) ao mencionar
que este facilita ao acesso e promo<;ao "da capta<;ao de grupos sujeitos a um
maior risco sanitario"( SMS-RJ,2003). Integra como locais para realiza<;ao
desta atividade uma escola municipal, institui<;oes religiosas e dentro das
sedes dos grupos comunitarios existentes. Para avalia<;ao sera verificado
interesse e percep<;ao pela demanda programada atraves de analise de dados
contidos em questionarios distribuldos ao termino de cada processo
construtivo.
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ALCOOLISMO: ABORDANDO 0 TEMA ENTRE ALUNOS E PROFESSORES
EM UMA FACULDADE DE MEDICINA.

Autores Christ AC, Wajsbrot B, Amaral B, Meireles I, Godinho M, Glatt H, Darze L,
Batista Filho L, Andrade B, Miguel M(arcela), Fernandes AB
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Objetivo: 0 objetivo do trabalho foi informar as estudantes e profissionais da
area de saude sabre a tematica do alcoolismo e suas repercussoes no contexto
das rela<;oes familiares e socia is, preparando-os para atuar de forma a
identificar e formular propostas para lidar com este problema. Metodologia: Foi
realizada uma pesquisa bibliografica sabre a tema, acompanhada de
entrevista com pacientes do ambulat6rio de Medicina Integral do HUPE.
Resultados: Observamos que as profissionais de saude e as alunos da
gradua<;ao do curso medico nao sao totalmente esclarecidos sabre a tema do
alcoolismo, sendo que alguns nao a encaram de forma profissional. Alem disso,
a alcoolismo pode estar relacionado a outras questoes relevantes para a saude
da popula<;ao, como a usa de outras drogas e a violencia, seja no ambito
familiar au em outros contextos. Conclusoes: Conclulmos par este estudo que
a discussao sabre alcoolismo e de extrema relevancia e de grande necessidade
de dissemina<;ao na area de saude, tanto entre profissionais quanta entre
alunos e professores. Eimportante ressaltar que a diagn6stico, a tratamento, a
re-inser<;ao do indivfduo em seu contexto social e as conseqOencias dentro do
ambiente familiar devem ser abordados continuamente visando a promo<;ao da
saude e melho~a da qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave

Alcoolismo, ensino medico, drogadi<;ao

Instituic;ao/Origem UERJ/ Medicina Integral

____________

Titulo

)

.r.
I

\

•

_

Re~.~.:;~~I:;;o:u~:~~~D.

,

ANALISE CRITICA DA CAMPANHA ANTIFUMO VEICULADA ATRAVES
DO VERSO DAS CARTEIRAS DE CIGARRO.

Autores Flavia Henrique e Marco Aurelio Da Ros.
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Conforme Oa Ros, a educac;ao praticada na area da saude pode ter duas
conotac;6es incongruentes: a educac;ao em saude e a educac;ao sanitaria;
Aquela compreende uma pratica calcada na concepc;ao da determinac;ao social
do processo saude e doenc;a e na educac;ao enquanto pratica libertadora. A
Educac;ao sanitaria, no entanto, seria a pratica educativa caracterizada na
concepc;ao biologicista e higienista de saude, negando a social. Com base neste
referencial te6rico buscou-se analisar a campanha antifumo desenvolvida pelo
Ministerio da Saude (MS) no verso das carteiras de cigarro. 0 MS, desde maio
de 2001, segundo a Resoluc;ao ROC 104, vem exibindo "imagens de alerta
sabre os males do fumo", alem da advertencia escrita "0 Ministerio da Saude
Adverte ..." Em outubro de 2002 iniciou-se nova fase da campanha que
propunha substituir as "imagens de advertencia por outras mais impactantes",
mostrando pernas amputadas, 6rgaos cancerosos, feto morto, entre outros ...
Analisando a campanha antifumo anteriormente divulgada pelo MS verifica-se
que as imagens colocadas no verso das carteiras de cigarro focalizam em sua
maioria 0 indivfduo, sem f6lego, sem sexo, com halitose, com cancer, trazendo
consigo a ideia de que a responsabilidade e a "culpa" pelo vfcio e de carater
unicamente individual, negligenciando varios fatores envolvidos com 0 habito
de fumar, como a prazer, a ansiedade e os interesses do mercado. Com a nova
fase da campanha, verifica-se a tendencia de acentuar esta forma de
educac;ao. Percebe-se que ela 'se enquadra, de acordo com a referencial te6rico
adotado, com a educac;ao sanitaria. A ideia colocada esta em educar atraves do
medo, inculcando a ideia de morte au graves doenc;as para assim conseguir
mudanc;as de comportamento.
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AVALIAC;AO DE PRATICAS EDUCATIVAS EM SAUDE PUBLICA NA
VISAO DE GRUPOS POPULARES.

Autores Ariadina Heringer, Renata Cristina A. Pereira, Sonia Acioli;
Vanessa de Almeida Ferreiraa
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projeto de extensao: "Aprendendo e Ensinando com 0 Alto Simao" da
Faculdade de Enfermagem- UERJ, que se desenvolve desde 1997 na
Comunidade do Alto Simao- Vila Isabel, RJ, tem como objetivo geral realizar
ac;6es educativas em Saude Publica de forma participativa e problematizadora,
considerando a realidade local, os interesses e necessidades percebidas junto
aos moradores. A avaliac;ao deste projeto e feita de forma processual durante
as atividades realizadas e nas reuni6es de planejamento da equipe. Porem no
decorrer desses cinco anos, constatou-se a necessidade de uma avaliac;ao mais
ampla e sistematizada atraves de uma investigac;ao, de modo que as
resultados possam identificar se os objetivos do Projeto tem sido alcanc;ados e
possam reorientar as futuras ac;6es educativas. No desenvolvimento desta
pesquisa, de natureza empfrica e operativa, foi utilizada a abordagem
110

____________

y~f:;;
Re:.;.~::i~O=~~~~D&

_

l

qualitativa tendo como instrumentos metodologicos a entrevista semiestruturada, observac;ao participante e registro em diario de campo, tendo
como sujeitos os proprios moradores da comunidade. Alem de questionarios,
com perguntas abertas, os quais tinham como alvo alunos, professores e
profissionais de saude que tiveram contato com 0 projeto. Os resultados foram
analisados atraves da categorizac;ao tematica dos dados levantados, levando
em considerac;ao as observac;5es realizadas pela equipe. Com os resultados
preliminares, pode-se perceber que 0 Projeto e reconhecido pelos moradores
que se apropriam de formas diferentes dos seus objetivos; uns 0 veem como
pratica educativa e outros como um processo de interac;ao estabelecido
atraves de conversas. Pretende-se discutir com os moradores os resultados da
pesquisa, e reorientar a pratica educativa a partir dos mesmos. Alem disso, os
discentes e docentes entrevistados identificam relac;ao entre 0 Projeto e a
graduac;ao, sendo que em sua maioria percebem tal relac;ao na aplicac;ao do
conteudo da promoc;ao da saude e da prevenc;ao de doenc;as nas praticas
educativas. Ariadina Heringer. End:. Rua Pereira Nunes, 390/805 Vila Isabel
Rio de Janeiro-R.J CEP: 205111-120 E-mail: renatacris@easyline.com.br
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EDUCAC;;AO EM SAUDE DA CRIANC;A: A ESCOLA COMO ESPAC;;O
PRIVILEGIADO DE INTERVENC;;AO.
Mirian R. Barquette, Ana C. Sant'anna, Flavia Silva, Helena Arueira, Inaia Prudente,
Ivania Coelho, Joeber de Souza, Marcio E. BroUo, Tatiana Roldan.
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A promoc;ao do desenvolvimento inicial na infancia implica na necessidade
de proporcionar um plano ample de intervenc;;5es, entre os quais podemos
destacar: a importancia do trabalho de saude no contexto escolar. Nosso
objetivo, e difundir 0 conceito de promoc;;ao de saude atraves da escola e
manter a integralidade saude-educac;ao, fortalecendo um novo espac;o de
discussao e praticas. Para isto, trabalhamos em uma escola da rede publica
do Ensino Fundamental, no munidpio de Niteroi. Iniciamos a construc;ao de
um Projeto Pedagogico a partir de um treinamento intersetorial sabre febre
reumatica (PREFERE Programa de Prevenc;ao a Febre Reumaticas).
Atualmente estamos discutindo com a diretoria, corpo docente e
funcionarios, temas como prevenc;ao de doenc;as (febre reumatica, dengue,
verminoses), atraves de reuni5es e palestras com a participac;;ao dos pais e
alurios. Apos as reuni6es as crianc;as desenvolvem trabalhos sobre 0 tema
em sala de aula com a orientac;ao dos professores. Os resultados iniciais
indicam a crianc;a como vefculo de modificac;ao de habitos familiares; a
crescente participac;ao dos pais, que passam a adquirir um conhecimento
maior sobre as doenc;as e promoc;;ao da saude. 0 corpo docente da escola
tornou-se multiplicador de ac;5es educativas, entre as quais se destacamos
as feiras de saude . .Atraves desta parceria estamos trabalhando a saude na
escola de uma forma mais ampla. E 0 bin6mio saude-educac;ao promovendo
uma maior noc;ao de responsabilidade coletiva.
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OFICINA DE NUTRI<;;:AO: "GRUPO DE CULINARIA TERAPEUTICA"
EM UMA UNIDADE BAsICA DE SAUDE.

Autores Fabiana M. Curvelo *, Adriana Machado, Denise Miranda
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A educac;ao Nutricional, e uma das tarefas mais importantes da Educac;ao em
Saude. Visa a melhoria da saude pela promoc;ao de habitos alimentares mais
adequados, tentativa de eliminac;ao de praticas dieteticas insatisfatorias alem
de promover 0 usa mais eficiente dos recursos alimentares. 0 sucesso do
trabalho de educac;ao nutricional em comunidades esta vinculado aadesao dos
atores em um processo de reeducac;ao alimentar, nesse sentido surge a ideia
de Oficina de Nutric;ao uma estrategia, com 0 objetivo de promover um espac;o
de construc;ao de habitos alimentares saudaveis, atraves da elaborac;ao e
analise nutricional e economica de preparac;5es alimentares. A oficina funciona
em sistema aberto, porem obedecendo 0 limite maximo de 20 participantes.
Encontros mensais com 2 horas de durac;ao. As receitas sao previamente
combinadas entre os participantes e coordenador da oficina, sempre apos 0
termino de cada encontro. A Tecnica utilizada e a de grupo operativo. A
coordenac;ao e realizada pela nutricionista da equipe, podendo haver
participac;ao de outros profissionais, desde que combinado com 0 grupo
anteriormente. Como incentivo a este tipo de ac;ao, iniciou-se um projeto de
elaborac;ao de um livro com todas as receitas desenvolvidas nas oficinas.
Considerando-se a importancia do trabalho de Orientac;ao Nutricional junto
comunidade, justifica-se 0 desenvolvimento deste tipo de ac;ao, que promove a
autonomia das pessoas envolvidas no processo, contribuindo para uma melhor
qualidade de vida das mesmas.
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PREVEN<;;:AO E ATIVIDADES NO GRUPO DE OBESOS

Autores Gisele De Cesaro Schafirowitz; Leandro dos Santos Machado
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Objetivos: Evidenciar as principais atividades preventivas e educativas
realizadas com pacientes obesos do Grupo Emagrecer Feliz, criado pelo
programa de Residencia Medica em uma Unidade Basica de Saude.
Metodologia: Relatorio das atividades, forma de divulgac;ao, tecnicas de
abordagem e frequencia dos encontros. Descric;ao da metodologia utilizada
para a inscric;ao no grupo atraves da c1assificac;ao da obesidade. Revisao
bibliografica. Distribuic;ao dos dados em forma de tabelas e graficos.
Resultados: 0 grupo e constitufdo de tres subgrupos de acordo com 0 Indice de
Massa Corporal(IMC), em grupo I, II, III, sendo que 0 grupo I possui 22
pacientes, 0 II com 24 e 0 III com 23 participantes, quando se atinge 0 objetivo
dentro do grupo ocorre 0 remanejamento para outro grupo sempre seguindo 0
IMC. A participac;ao e continuidade sao regulares trazendo grande satisfac;ao
aos pacientes e equipe. Discussao : Na atenc;ao primaria busca-se atraves de
medidas praticas a educac;ao em saude com qualidade para 0 maior numero de
pessoas. A obesidade e uma das maiores causas de doenc;as e a grupoterapia
pode ser usada para desenvolver habilidades sociais, prover 0 apoio
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interpessoal e estimular a auto-estima. A importancia do trabalho em grupo
deve-se a conscientizac;ao de que outras pessoas sofrem as mesmos sintomas,
sentimentos e pensamentos. 0 grupo possibilita
equipe um
acompanhamento de forma met6dica de uma doenc;a multifatorial como
a
obesidade.

a

Palavras-chave

Preven~ao,

e

grupo, obesos

Institui~ao/Origem UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL/ SECRET. MUNIC. SAUDE

,

