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RESUMO

Ações de educação em saúde na temática da hipertensão arterial sistêmica (HAS),

desenvolvidas em UBS, são o objeto desta pesquisa. Estas ações são preconizadas

pelo Ministério da Saúde (MS) como parte do protocolo de assistência à HAS. A

educação  em  saúde  é  definida  pelo  MS  como  processo  de  construção  de

conhecimentos  em  saúde,  voltado  à  população,  com  o  objetivo  de  que  ela  se

aproprie  desses  conhecimentos,  para  aprimoramento  do  auto  cuidado  e  para

reivindicarem a atenção em saúde de acordo com suas necessidades. No entanto,

prestar  assistência  a  portadores  de  doenças  crônicas  é  um  dos  mais  árduos

trabalhos  desempenhados  pelos  profissionais  de  saúde,  em  particular  a

enfermagem, que na ESF é o profissional mais presente no cuidado do paciente

crônico e de sua família. Torna-se uma atividade frustrante e cansativa, tanto para o

trabalhador  quanto  para  a  pessoa  que  procura  o  tratamento.  Desempenhar  o

atendimento  apenas  seguindo  as  diretrizes  orientadas  pelo  protocolo  do  MS só

aumenta a frustração e o sentimento de impotência, pois ao profissional é atribuída a

responsabilização pelo monitoramento de um agravo que não será superado se as

ações  continuarem  mascarando  o  determinante  do  processo  saúde-doença.  Ao

sujeito portador de HAS, essa prática também causa frustração e impotência; ao ser

culpabilizado e responsabilizado individualmente pelo problema, não desenvolve a

crítica para identificar as origens dos mal estares e das pressões que sente, e que

estão localizadas nos desgastes consequentes da manutenção da vida cotidiana.

Portanto, também não desenvolvem a possibilidade de identificar na ação coletiva os

instrumentos para o enfrentamento dessas pressões, que se expressam no corpo

bio-psíquico.  Propor  material  educativo,  com  foco  na  HAS,  para  balizar  ações

educativas de trabalhadores de UBS, a partir da educação emancipatória. Educação

emancipatória é a que propõe a construção do conhecimento e a reflexão acerca da

realidade vivenciada pelo indivíduo, pela possibilidade de intervir criativamente no

processo, de modo que educando e educador ora aprendem, ora ensinam, e juntos

buscam  respostas  através  da  problematização  de  situações  enfrentadas



diariamente,  relacionadas  por  exemplo,  ao  tratamento  da  hipertensão.  Estudo

documental, de caráter investigativo que procurou analisar o conteúdo dos materiais

impressos como cartazes, folders e folhetos, disponibilizados pelo MS e sites de

domínio público, para uso de profissionais de saúde e pacientes, sobre o tema HAS.

O processo de avaliação do conteúdo dos materiais, possibilitou a conformação da

Saúde  Pública  que  conhecemos  no  Brasil:  a  verticalização,  com  enfoque  nos

atendimentos programáticos e prioritários, segundo a lógica higienista e autoritária,

baseada na  transmissibilidade,  mudança de comportamento e culpabilização do

indivíduo,  sem levar  em consideração o contexto sócio-econômico;  portanto,  não

consideram a heterogeneidade de classes sociais dos indivíduos, que somente têm

em comum a doença referida: HAS. O estudo teve como resultado a proposição de

um roteiro de apoio para profissionais de saúde da AB, para Educação em saúde

para  portadores  de  HAS,  com  os  conceitos  da  Saúde  Coletiva  e  da  educação

emancipatória. A construção do Material educativo procurou servir como contraponto

e superação desse modelo prescritivo, com embasamento em conceitos do campo

da Saúde Coletiva, para instrumentalizar os trabalhadores para compreender como

as pessoas vivenciam o processo de adoecimento e os recursos que utilizam para o

enfrentamento  da  HAS,  identificando  potenciais  de  fortalecimento/desgaste  que

permeiam a vida e (padrões alimentares, de sono, entre outros).

Palavras-chave: Educação. Materiais de ensino. Folheto. Hipertensão. Enfermagem.

.
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                                              ABSTRACT

 Health education activities on the theme of systemic arterial hypertension (SAH),

developed in UBS, are the object of this research. These actions are recommended

by  the  Ministry  of  health  (MS)  as  part  of  the  Protocol  HAS  assistance.  Health

education is defined by MS as knowledge construction process in health, back to the

population,  with  the  intention  that  she  take  ownership  of  that  knowledge,  for

enhancement of  auto care and to claim the health care according to their needs .

However,  assist  people with  chronic diseases is one of the most  strenuous work

performed by health professionals,  in particular nursing, that in most professional

ESF is present in the care of the chronic patient and his family. Becomes a frustrating

and tiring for both the worker and the person seeking treatment. Play the attendance

just following the guidelines directed by MS Protocol only increases the frustration

and  the  feeling  of  helplessness,  because  the  Professional  is  assigned  the

responsibility  for  monitoring of  an injury that  will  not  be  surpassed if  the  actions

continue masking the determinant of the health-disease process. The subject HAS

carrier, this practice also causes frustration and impotence; to be blamed and held

responsible individually for the problem develops critical to identify the origins of evil

being and pressures, and that are located in the wear resulting from maintenance of

everyday life.  So,  too,  do  not  develop  the  ability  to  identify  collective  action  the

instruments to deal with these pressures, that are expressed in the body bio psychic.

Propose educational materials, with focus on HAS to mark out educational actions of

UBS  workers,  from  the  emancipatory  education.  Emancipatory  education  is

proposing the construction of knowledge and reflection about the reality experienced

by the individual, the possibility to intervene creatively in the process, so that learner

and  educator  now  learn,  now  teach,  and  together  seek  answers  through  the

problematization of situations faced daily,  for example, related to the treatment of

hypertension. Study methodology of investigative character who sought to analyze

the contents of printed materials such as posters, brochures and leaflets, available

from MS and sites in the public domain, for use by health professionals and patients



on the theme HAS. The evaluation process of the content of the materials, made

possible the formation of Public Health met in Brazil: the verticalization, with focus on

programmatic priority calls, according to the logic and authoritarian hygienist, based

on  transmissibility,  behavior  change  and  scapegoating  of  the  individual,  without

taking  into  account  the  socio-economic  context;  Therefore,  do  not  consider  the

diversity  of  social  classes  of  individuals,  that  only  have  in  common  the  disease

referenced: HAS. The study has resulted in the proposal of a roadmap for health

professionals of AB, to health education for patients with HAS, with the concepts of

collective health and emancipatory education. The construction of the educational

Material sought to serve as a counterpoint and overcoming this prescriptive model,

with  support  in  the  field  of  public  health  concepts,  to  exploit  the  workers  to

understand how people experience the process of illness and the resources they use

to  fight  HAS potential  identifying  strengthening/wear  that  permeate  the  lives  and

(food, sleep patterns, among others).

Keywords: Education. Teaching materials. Pamphlets. Hypertension. Nursing.



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
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UBS Unidade Básica de Saúde

SUS Sistema Único de Saúde



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....................................................................................13

2 PROPOSIÇÃO....................................................................................26

3 MATERIAL E MÉTODO......................................................................27

3.1 Material............................................................................................27

3.2 Método............................................................................................27

4 RESULTADO......................................................................................31

5 DISCUSSÃO.......................................................................................34

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................45

REFERÊNCIAS.....................................................................................62



13
1 INTRODUÇÃO

Atuando há 4 anos em uma Unidade Estratégia Saúde da Família (ESF), sou

responsável  pelo  trabalho  com  hipertensos,  vivenciando  a  dificuldade  e  frustração

quanto a não adesão ao tratamento e a falta de um instrumento voltado a educação do

paciente  -  usuário  capaz  de  contribuir  para  abordagem  de  forma  pactuada  e

individualizada.

Tal  inquietação despertou o interesse em buscar  por  instrumentos educativos

capazes de conduzir a tomada de decisões em conjunto entre o profissional de saúde e

o paciente hipertenso, dialogicamente, de forma a atender necessidades de orientação.

A educação em saúde tem permeado os serviços à medida que profissionais e as

políticas de saúde se dão conta de que somente o cuidar de forma medicalizada do

paciente portador de doenças metabólicas crônicas, privilegiando as ações curativas e

de reabilitação, não surte o efeito desejado.

Prestar assistência a portadores de doenças crônicas pode configurar um dos

mais árduos trabalhos desempenhados pelos profissionais de saúde, em particular a

enfermagem na ESF, pelas características do trabalho da categoria, que acompanha os

indivíduos e suas famílias. É o profissional mais presente no cuidado do portador de

doenças crônicas e de suas famílias.

Desenvolver ações de educação em saúde é muitas vezes frustrante e cansativo

para  ambos  -  trabalhador  e  pessoa  portadora  de  doença  crônica  e  executar  as

atividades do tratamento apenas conforme o protocolo apresentado pelo MS aumenta a

sensação de frustração e impotência.

Ao profissional é atribuída a responsabilização pelo monitoramento de um agravo

que  não  será  superado,  se  as  ações  continuarem  incidindo  na  sintomatologia  e

enfocando  comportamentos  considerados  inadequados  e  em  prescrições  para

alterações de hábitos alimentares, sem a compreensão do que é o determinante do

processo saúde-doença.

Essa  lógica  hegemônica  também  causa  frustração  e  impotência  à  pessoa
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portadora de HAS, que ao ser culpabilizada e responsabilizada individualmente, não

tem  instrumentos  para  identificar  os  mal  estares  e  pressões  ocasionados  pelos

desgastes da vida cotidiana; e portanto, não identificam na ação coletiva instrumentos

para o enfrentamento dessas pressões, que se expressam no corpo.

Ações de educação em saúde são bastante incentivadas pelos protocolos da AB,

para serem utilizadas em Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Educação em saúde é definida pelo Ministério da Saúde como:

Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que
visa à apropriação temática pela população [...]. Conjunto de práticas
do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no
seu cuidado e no debate com os profissionais e os gestores, a fim de
alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas necessidades
(Brasil, 2007).

A definição acima pode ser interpretada como expressão da intencionalidade de

transmissão  vertical  de  um  conjunto  de  conhecimentos  previamente  definidos  por

técnicos, segundo prioridades e interesses dos níveis centrais. É esperado que esses

conhecimentos sejam apropriados pela população; uma “apropriação temática”, como

descrito no texto acima.

As  diretrizes  do  MS  para  as  ações  de  educação  em  saúde  a  serem

desenvolvidas em UBS mantém características do modelo que privilegia métodos de

transmissão  vertical  de  conhecimentos,  executados  em  práticas  prescritivas  e

normativas, o modelo higienista da saúde pública (Oliveira; Oliveira, 2006).

Esse modelo marcou historicamente os processos de educação em saúde no

Brasil (Almeida et al., 2013).

O  conceito  de  educação  em  saúde  é  fruto  de  um  processo  lento,  que

acompanha as mudanças políticas e econômicas e as diferentes concepções sobre a

saúde e seus determinantes (Souza et al., 2005).

As condições de saúde passaram a ser tomadas como tema de preocupação

pelo Estado, inicialmente pelos recém formados. Estados europeus, quando passaram

a  ser  consideradas  no  contexto  do  desenvolvimento  econômico,  num  contexto  de
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apogeu  do  modo  de  produção  capitalista,  e  no  processo  da  Revolução  Industrial

(Sabroza, 2015).

Era impossível que o Estado não incorporasse ações voltadas às condições de

saúde,  nesse contexto que promoveu urbanização acelerada e desorganizada,  sem

saneamento,  crescimento demográfico,  precarizando as condições de trabalho e de

vida  da  população  trabalhadora.  As  péssimas  condições  de  trabalho  determinavam

moradias  precárias,  alimentação  inadequada  e  como  resultado  problemas

característicos  de  saúde,  tanto  no  âmbito  individual  quanto  no  âmbito  do  conjunto

dessa população operária, condição que ameaçava a produção capitalista, pelo risco

de diminuição de trabalhadores nas fábricas (Sabroza, 2015).

Para  enfrentamento  desses  riscos,  e  como  já  havia  o  desenvolvimento  de

conhecimentos de geografia e da epidemiologia, foram organizadas pelo Estado ações

no  âmbito  urbano,  desenvolvidas  pela  Saúde  Pública,  como  parte  do  processo  de

controle social. Eram ações normativas, voltadas ao saneamento do ambiente urbano,

primordialmente dirigidas aos problemas que interferiam diretamente na produção fabril

- as doenças infecciosas (Sabroza, 2015).

Assim, as ações de educação em saúde no âmbito  da Saúde Pública foram

desenvolvidas como instrumento importante do trabalho em saúde, para o saneamento

do ambiente e também para o controle de comportamentos e hábitos dos indivíduos

(Almeida et al., 2013).

Essas  ações  eram o  resultado  da  forma de  pensar  a  saúde  -  que  agregou

conhecimento científico, competência técnica e organização do trabalho em saúde –

atuando apenas no âmbito dos resultados, sem levar em conta as condições de vida

dos sujeitos acometidos (Sabroza, 2015), uma vez que as condições de trabalho, na

indústria nascente, não podiam ser alteradas.

No contexto  mundial,  no  tocante  à  explicação  do  processo  saúde-doença,  o

desenvolvimento do microscópio possibilitou o isolamento de agentes patogênicos de

doenças transmissíveis e o desenvolvimento da teoria unicausal do processo saúde-

doença, a que explica a doença pelo encontro do agente causal com o indivíduo, teoria

essa bastante apropriada para explicar as doenças transmissíveis (Sabroza, 2015).
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Coerentemente a essa compreensão do processo saúde-doença, as práticas de

educação  em saúde  voltavam-se  principalmente  para  a  eliminação  do  patógeno,  o

agente causador, pois ao se atribuir a doença a um agente específico, bastava eliminá-

lo para prevenir o desenvolvimento da doença (Oliveira; Oliveira, 2006).

No  entanto,  mesmo  o  isolamento  do  patógeno  e  ações  voltadas  à  sua

eliminação  não  resultou  em  melhores  condições  de  saúde,  especialmente  a  dos

operários das regiões urbanas (Sabroza, 2015).

O avanço técnico-científico e a necessidade de explicar o aumento da ocorrência

de  doenças  não  transmissíveis,  como  por  exemplo  a  hipertensão  e  o  alcoolismo,

impulsionaram  a  explicação  das  doenças  por  meio  de  vários  fatores,  incluindo  as

condições do ambiente da moradia e do ambiente do trabalho e também atributos do

indivíduo – fragilidades físicas e psicológicas.

No Brasil das últimas décadas do século XIX, a economia estava associada à

produção agro-exportadora, período em que o país tornou-se o maior produtor mundial

de café. As incipientes ações de educação em saúde eram restritas ao saneamento do

ambiente,  para salvaguardar  a  exportação.  A preocupação era com a economia do

país; portanto, a saúde da população só era ponto de preocupação quando colocasse

em  risco  a  produção  agrícola  e  a  exportação  de  seus  produtos  (Campos,  2007;

Sabroza, 2015).

Num contexto marcado pela necessidade de saneamento das regiões afastadas

dos principais centros econômicos, nas primeiras décadas do séc. XX, o Brasil solicitou

intervenção da Fundação Rockefeller para implementação de ações voltadas à saúde

pública. A Fundação orientava programas de saneamento e exigia a contrapartida de

investimento do governo local (Kobayashi, et al., 2009).

A missão Rockefeller chegou no Brasil num contexto em que a discussão médica

estava voltada à necessidade de sanear o interior do país, os sertões, na década de

1910.  Financiou  a  instauração  de  programas  de  saúde  pública  voltados  ao

enfrentamento de doenças como a febre amarela e a ancilostomíase, com campanhas

de curto prazo que previam erradicar as doenças, sem alterar condições de vida e

ambientais (Kobayashi et al., 2009).



17
Assim foi que a Rockefeller chega ao Brasil para instaurar programas sanitários

que ajudassem na recuperação e na transformação do Jeca Tatu, de Monteiro Lobato,

em “Jeca Bravo” (Kobayashi et al., 2009: 328).

Kobayashi, em seu artigo de revisão, faz um paralelo entre a vinda da Fundação

Rockefeller  e  o  movimento  eugenista  que,  assim  como  na  Europa,  ascendeu  na

primeira  década  do  século  XX,  particularmente  em São  Paulo,  onde  um grupo  de

sanitaristas  já  pensava  a  saúde  pública  como  política  de  Estado,  focada  no

saneamento do interior e na erradicação das doenças contagiosas para regeneração

da raça brasileira,  condenada ao fracasso pelas condições do clima e composição

multirracial da população (Kobayashi et al., 2009).

Kobayashi  et  al.,  (2009)  citam a  relação entre eugenia  e higienismo. Para o

enfrentamento e aprimoramento dessa composição genética, a eugenia contava com

as medidas externas de saneamento, higiene e educação prescritas e aplicadas pelo

modelo higienista da Saúde Pública.

Assim a chegada da Fundação Rockefeller no Brasil, segundo Kobayashi et al.,

(2009),  foi  num  cenário  ideal  para  atuação.  A  Saúde  Pública  brasileira  estava

mobilizada para a necessidade de levar para o interior do país ações de saneamento,

de controle  de doenças contagiosas,  de educação voltada para o controle  social  e

pesquisadores brasileiros se voltavam para a pesquisa desse tema. Deste modo, o

projeto  e as  propostas  da Rockefeller  não foram tomados como imposição,  nem a

participação  brasileira  foi  somente  passiva;  a  atuação  era  pensada  de  forma  a

concretizar o que se entendia por eugenia e higienismo na época (Kobayashi et al.,

2009).

Para suprir as necessidades de implementar ações específicas nesse campo da

saúde,  foi  criada  nesse  período  a  especialidade  Higiene  e  Saúde  Pública,  para

médicos, e também foi criado o curso de Enfermeiras de Saúde Pública, que formavam

visitadoras sanitárias (Campos, 2007).

Disciplinas de higiene e saúde, para enfatizar as áreas da Saúde Pública, foram

criadas na Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, com o apoio da Fundação
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Rockefeller. Essas áreas “eram convergentes com a ótica eugenista, de melhorar as

condições da população brasileira”, idealizadas pelos médicos sanitaristas da época,

com o apoio direto do Estado e da elite brasileira (Kobayashi et al., 2009. 332-3).

Essas foram as raízes da Saúde Pública brasileira, inicialmente localizada em

São Paulo, e que influenciaram nacionalmente as ações de educação em saúde.

As ações de educação sanitária pautaram-se na concepção da unicausalidade a

partir da década de 1920, quando iniciaram a propaganda e as ações de educação

sanitária voltadas ao combate da lepra, das doenças venéreas e, principalmente, da

tuberculose.  As  ações  higienistas  voltadas  aos  indivíduos  incluíam o  isolamento,  a

notificação dos casos e o tratamento compulsório (Campos, 2007)

A partir de 1930, com a criação do Ministério da Educação e Saúde, as ações de

saúde eram preponderantemente voltadas ao combate de doenças infectocontagiosas,

em  detrimento  das  ações  voltadas  à  prevenção  (Faria,  2002),  evidenciando  a

intencionalidade  da  articulação  entre  os  dois  ministérios  e  o  modelo  de  educação

vigente.

Apesar de (...)  conjugar educação e saúde,  (...)  as atividades
educativas  em  saúde  limitavam-se  a  publicação  de  folhetos,
livros,  catálogos,  cartazes,  artigos  na  imprensa,  periódicos  de
saúde, concursos e usavam recursos audiovisuais para difundir
os conceitos fundamentais da saúde e das doenças,  segundo
dados  do  Ministério  da  Saúde;  porém  a  população  de
analfabetos  chegava  a  60%  em  1940,  principalmente  nas
populações  mais  pobres,  do  campo  e  da  cidade  (Oliveira;
Oliveira, 2006).

Ou  seja,  os  recursos  utilizados  atingiam  uma  parcela  da  população,

provavelmente não aquela mais sujeita às doenças, uma vez que a população mais

precarizada  era  analfabeta  e  não  se  localizava  nas  áreas  urbanas,  como refere  o

excerto acima. 

A lógica da educação em saúde permanecia a mesma, com as mesmas ações

verticalizadas, normatizadoras e reguladoras, para viabilizar estratégias disciplinadoras,

partindo do princípio que a população sem conhecimento precisava ser ensinada a ter

saúde (Renovato, 2012).
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As pessoas eram consideradas objetos de intervenção do Estado e a saúde era

tida mais como um dever de cada um do que como direito; a finalidade das ações era

determinada pelos interesses econômicos (Souza et al., 2005).  A educação sanitária

compreendida neste período transformou-se num viés da saúde pública, no sentido de

que o controle dos problemas de saúde dos grupos sociais era mais importante do que

a compreensão dos determinantes do processo saúde-doença,  o  que implicaria  em

mudanças no modelo de assistência (Campos et al., 2013).

Num contexto de aumento da classe média urbana e declínio das oligarquias

cafeeiras, juntamente com o aumento da população de imigrantes europeus e com o

patrocínio de verbas da Fundação Rockefeller, (sob as orientações da Saúde Pública

da época), foram criados os Centros de Saúde que implementaram as ações sanitárias

voltadas ao controle social e sobre o meio ambiente no país (Campos et al., 2013).

Além da Fundação Rockfeller, a Fundação Kellogg assumiu, nas décadas de 40 a 60

do século XX, a função de norteadora de conceitos e normas,  principalmente para

ações de profissões da saúde, com enfoque na medicina preventiva e na extensão dos

serviços orientada à atenção primária (Paiva et al., 2006).

A educação sanitária continuou a ser difundida no país, através dos centros de

saúde  e  das  campanhas  sanitárias  e  pelas  educadoras  de  saúde  que  recebiam

formação técnica de médicos sanitaristas do Instituto de Higiene da Universidade de

São Paulo,  e que encontravam no Estado apoio para propagação da normatização

higiênica, em todos os setores da sociedade da época (Almeida et al., 2013).

Na  mesma  época  a  teoria  de  Leavel  e  Clark  sobre  a  História  Natural  das

Doenças – a multicausalidade – teoria que compreendia a saúde como o equilíbrio

entre o indivíduo, o meio ambiente e o agente etiológico - ganha espaço nos EUA, e

passa a ser adotada no Brasil na década de 50, corroborando o trabalho da educação

em saúde no país como um instrumento controlador da população agora dita “de risco”,

(Almeida et al., 2013)

No início  da  década de 60  com a ditadura  militar,  os  educadores  de saúde

perderam  espaço,  pois  nesse  período  as  questões  sociais  ficaram  a  cargo  da

segurança nacional e houve impedimento da participação comunitária,  restando aos
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educadores somente a questão do Planejamento Familiar, usada também como forma

de poder e de controle sobre a população, agora sob a pauta do controle de natalidade

(Almeida et al, 2013). Os movimentos sociais e a parcela progressista da igreja católica

foram silenciados por perseguições e prisões (Renovato, 2012)

No entanto, esses movimentos, embora isolados pelo regime, buscaram marcos

teóricos  que  ancorassem  a  explicação  do  acometimento  das  doenças  a  partir  da

realidade  social  vivenciada  pelos  sujeitos  e  a  participação  popular  como  resposta.

Essas  necessidades  foram respondidas  pela  adoção  da  concepção  da  teoria  da

determinação  social  do  processo  saúde-doença  (Laurell,  1982)  e  da  proposta

desenvolvida pelo educador Paulo Freire (Almeida et al., 2013), que desenvolveu um

método de alfabetização que partia do desenvolvimento do questionamento e crítica a

respeito da realidade objetiva dos alfabetizandos.

Nesse  mesmo  contexto,  as  décadas  seguintes  70-80  presenciaram  a

deterioração das condições de saúde no Brasil, pela elevação da taxa de mortalidade

infantil,  pelo  assolamento  de  populações  por  epidemias,  como  a  meningite,  em

consequência do aprofundamento da concentração de renda e da desigualdade social

(Renovato, 2012).

Foi no contexto de processos de redemocratização dos países do continente sul

americano que voltou à tona a discussão, inicialmente localizada no âmbito acadêmico,

sobre  a  necessidade  de  se  rever  a  educação  como  instrumento  apartado  da

organização da sociedade, bem como de retomar a compreensão do processo saúde-

doença socialmente determinado (Almeida et al., 2013).

No entanto, essa concepção não foi incorporada nas práticas dos serviços de

saúde. Hegemonicamente a educação em saúde conduzida por diretrizes das políticas

estatais continuaram e permanecem marcadas por práticas mais afinadas com a lógica

da Saúde Pública e da multicausalidade, sem levar em conta os determinantes sociais

(Almeida et al., 2013).

Assim, a Estratégia Saúde da Família, que foi adotada pelo MS como oficial para

reorganização da AB, reproduz atividades educativas predominantemente de caráter

higienista,  imperativo  e  de  transmissão  vertical  de  conhecimentos,  que  toma como
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objetivo a mudança de hábitos e de comportamentos (Oliveira; Oliveira, 2006), ainda

que  tenha  incorporado  tendências  da  Nova  Saúde  Pública. Paim  e  Almeida  Filho

(1998), citando Terris (1992), define a nova saúde pública como “a arte e a ciência de

prevenir  a  doença e a incapacidade,  prolongar a vida e promover a saúde física e

mental mediante os esforços organizados da comunidade”. Paim e Almeida Filho (1998)

ressalta  que muitas  das  reformas de  saúde principalmente  na América  Latina,  são

financiadas  por  organismos  internacionais,  cujas  diretrizes  divergem  da  reforma

santiária em seu projeto original, em detrimento da equidade, valorizando a eficácia e

eficiência.  Muitas  dessas  negociações  são  concebidas  nesses  organismos

internacionais e transplantadas nos países, sem um debate entre o ensino, o ministério

da saúde, trabalhadores e usuários. A equidade preconizada pela OMS não é possível

tornar-se realidade em países periféricos e em desenvolvimento sem uma reforma nas

estruturas  de  serviços  e  acadêmicos,  criando  assim,  novos  conceitos,  teorias  e

práticas.  O  perfil  do  profissional  para  atuar  nessa  concepção  de  saúde,  é  aquele

disposto  a  desempenhar  vários  papeis,  além  da  competência  técnica,  que  tenha

capacidade de negociação, de liderança, saber lidar com recursos escassos, que saiba

reconhecer  as  necessidades  de  saúde  e  que  seja  crítico  e  com  capacidade

contestatória. (Paim  Almeida e Filho, 1998). As constantes mudanças geo-políticas e

sociais mundiais, têm impacto sobre a situação de saúde, e forçam à mudanças dos

modelos  preconizados,  surgindo  novas  demandas,  em  que  somente  a  ciência  e

tecnologia não dão conta da explicação sobre o porquê da doença e do adoecer. Novas

práticas surgem e nos últimos vinte anos, a saúde coletiva tem buscado explicar o

surgimento de novas demandas, em especial os determinantes sociais de saúde, e os

meios e atividades necessários para atender essas demandas, com participação dos

trabalhadores, ONGS, municípios, usuários. (Paim,Almeida e Filho, 1998).

Segundo  Carneiro  et  al,.  o  modelo  da  Nova  Saúde  Pública  incorporou

orientações da Promoção da Saúde,  como a responsabilização e culpabilização do

indivíduo  pela  falta  de  saúde  e  responsabilização  pelas  escolhas  (nominada  como

autonomia individual), como a assunção de mudanças de comportamentos e hábitos

considerados não saudáveis. A ênfase é na mudança de comportamento do indivíduo,
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sem levar em conta os determinantes sociais e a estrutura social e econômica.

A  HAS  é  uma  das  doenças  eleitas  por  acometer  um  grande  número  de

brasileiros. No Brasil, um em cada quatro indivíduos adultos tem HAS; ou seja, 25% da

população adulta,  segundo a  Sociedade Brasileira  de  Hipertensão (2015).  Segundo

esta Sociedade, a HAS é responsável por 50% dos infartos, 80% dos AVE e 25% dos

casos de insuficiência renal terminal, o que significa um alto custo ao sistema de saúde.

No  ano  de  2000  o  MS  propôs  o  Plano  de  Reorganização  da  Atenção  à

Hipertensão  e  ao  Diabetes  Mellitus  no  Brasil,  promovendo  atualização  de  grande

número de trabalhadores da atenção básica, especialmente no tocante a realização de

diagnóstico e tratamento dessas doenças (Brasil, 2015).

O  método  utilizado  foi  o  tradicionalmente  utilizado  pela  saúde  pública  –  as

campanhas,  divulgadas  por  diferentes  mídias.  Estas,  segundo  o  MS (Brasil,  2015),

deveriam  atrair  as  pessoas  a  buscar  serviços  do  SUS  para  detecção  precoce  de

hipertensos  e  diabéticos,  e  cadastramento  no  programa  Hiperdia  dos  casos

confirmados.

A  maior  intenção  desse  Plano  de  Reorganização  era  a  vinculação  dessa

população  às  Unidades de  Saúde,  que  deveriam ser  responsáveis  pelo  tratamento

continuado  e  referenciado,  evitando-se  que  a  busca  aos  serviços,  geralmente  de

urgência  e  emergência,  se  restringisse  aos  episódios  agudos  de  exacerbação  dos

sintomas (Brasil, 2004), o que representa custo maior para o sistema de saúde.

Além  das  campanhas,  outros  instrumentos  igualmente  tradicionais  da  saúde

pública  brasileira  foram  utilizados,  para  a  transmissão  vertical  de  informações  à

população.

Estudo que analisou 11 artigos sobre impressos utilizados para educação em

saúde  no  Brasil  (Freitas;  Rezende  Filho  2011.  244)  identificou  que  os  materiais

educativos  analisados  eram  desenvolvidos  para  informar  os  pacientes  sobre  o

atendimento clínico, com o objetivo de “orientar e adaptar comportamentos, promover a

saúde,  prevenir  futuros  acometimentos  ou  informar  sobre  riscos  e  sobre  estilos

saudáveis de vida”, transmitindo valores idealizados do que é considerado como boa

saúde.



23
Os autores  encontraram em comum nos trabalhos conteúdos que buscavam

traduzir para a forma escrita as informações antes emitidas verbalmente, na forma de

consulta, palestras ou em abordagem espontânea, procurando reforçar as orientações

verbais dadas e para servir de suporte aos sujeitos, para o autocuidado e para enfatizar

a necessidade de mudança de comportamento (Freitas, Rezende Filho, 2011).

A maioria dos trabalhos analisados por Freitas e Rezende Filho (2011) mostram

como resultado que os materiais educativos em saúde utilizam a lógica transmissional,

tomam os indivíduos como sujeitos homogêneos no que diz respeito à necessidade de

conhecimento  sobre  as  doenças  abordadas  e  à  possibilidade  de  assimilar  as

informações transmitidas, que são pautadas no paradigma biomédico e previamente

definidas por técnicos.

Já  resultados  de  estudo  que  investigou  276  materiais  impressos  voltados  à

educação  em  saúde  sobre  o  tema  da  hanseníase  identificaram  em  comum  a

importância atribuída à mensagem a ser transmitida. Nesses materiais a importância é

dada à forma da mensagem, no tocante a ser capaz de atingir um grande número de

pessoas e eliminar as dificuldades de compreensão advindas das diferenças culturais e

socioeconômicas (Santos et al., 2005).

No entanto, Santos et al. (2005) identificaram que a abordagem majoritariamente

utilizada em materiais educativos é voltada a doenças crônicas,  como é o caso da

hipertensão.  Os  materiais  privilegiavam  o  enfoque  em  ensinamentos  para  a

identificação dos sinais da doença expressos no corpo e as imagens estampadas nos

impressos eram de órgão ou membro acometido pela hanseníase.

As  imagens  mostravam  de  forma  clara  a  lesão,  o  que  poderia  promover  a

identificação  da  doença  no  sujeito  que  receberia  o  material,  mas  eram  isoladas,

abstraindo as características do portador e, ainda mais, isolando o acometimento da

vida das pessoas - a forma de convivência com a doença, o local e a condição de vida

do portador daquele membro acometido pela lesão, entre outras (Santos et al., 2005).

Vasconcelos-Silva et al. (2003, p. 532) realizaram estudo em que analisaram 75

artigos que abordavam a comunicação entre trabalhadores e pacientes internados, por

meio de impressos, considerados como material educativo voltado aos pacientes. Os
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resultados mostraram que, embora houvessem alguns impressos que desviavam da

lógica preponderante,  as  orientações neles contidas eram voltadas a  adaptação de

comportamentos,  a  esclarecimentos  sobre  efeitos  colaterais,  sequelas  e  riscos  de

procedimentos complexos. A finalidade dos impressos era mais afeita à “salvaguarda

contra eventuais interpelações judiciais” à instituição, afirmaram os autores.

Os autores identificaram que o material impresso servia como substituto da fala

e do diálogo,  o  que nominaram como “próteses de comunicação”,  com mensagens

dirigidas a uma população abstrata e descaracterizada de condições concretas de vida

(Vasconcelos-Silva, et al., 2003, p. 167).

Ao  analisar  as  características  das  mensagens  do  conteúdo  dos  impressos,

observaram  que  prevaleciam  as  informações  técnicas,  de  caráter  controlador,

disciplinador, transmitidas de forma a colocar o paciente na situação de cumpridor de

ordens (Vasconcelos-Silva et al., 2003).

Além  da  busca  em  base  de  dados  (LILACS),  foram  utilizados  estudos

desenvolvidos no grupo de pesquisa Fortalecimento/Desgaste no trabalho e na vida:

bases para a intervenção em saúde coletiva.

Cardoso  et  al.  (2013),  analisaram  34  materiais  impressos  sobre  drogas,

provenientes de 14 instituições sociais, como Programa municipal e estadual DST-AIDS

de SP, e ONGS ligadas ao tema das drogas. As autoras destacam que esses materiais

reproduzem  conceitos  e  práticas  que  não  privilegiam  a  realidade  vivenciada  por

indivíduos diversos, nem o contexto histórico, uma vez que a maioria não apresenta

data de publicação ou referência bibliográfica, apenas mencionando que o conteúdo

provém de textos científicos, sem identificá-los.

O  conteúdo  da  comunicação  privilegia  a  transmissão  de  informações,  de

característica prescritiva,  autoritária,  de culpabilização do indivíduo,  imperativa,  com

frases de comando. São pautados no modelo biomédico, sem prever a participação e a

interação de quem as recebe, nem propõe espaço para reflexão (Cardoso et al; 2013).

Portanto,  os  materiais  educativos  analisados  em  artigos  do  levantamento

bibliográfico são identificados com a educação tradicional,  que prevê a transmissão

vertical de conhecimentos, com conteúdos de saúde previamente desenvolvidos, com
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características normativas e prescritivas.

Pesquisa desenvolvida por Toledo et al., (2007) identificou a falta de materiais

educativos  que  tenham em seu  conteúdo  considerações  sobre  o  contexto  social  e

econômico e que promovam reflexão sobre a saúde como um direito.

No que diz respeito às ações de educação em saúde em Unidades Básicas de

Saúde,  voltadas  à  HAS,  o  MS,  preconiza  que  é  necessário  educar  a  população,

esclarecendo-a sobre os fatores de risco da HAS por meio de conteúdo informativo e

educativo, divulgado na forma de cartazes e folhetos (Brasil, 2004).

O MS privilegia a ESF para organizar a Atenção Básica. Portanto, os materiais

impressos disponibilizados pelo  MS às UBS refletem a  perspectiva  de saúde e de

educação em saúde da Estratégia.

A partir das considerações acima, pressupõe-se que a perspectiva de saúde e de

educação  em  saúde  dos  conteúdos  de  materiais  educativos  impressos  e

disponibilizados pelo MS para divulgação nas Unidades Básicas de Saúde, continua

sendo predominantemente a perspectiva hegemônica da Saúde Pública.

Desta  forma,  pergunta-se:  quais  aspectos  desses  materiais  evidenciam essa

perspectiva e que precisam ser superados?  Como seria um material educativo que

pudesse guiar a ação de trabalhadores de saúde com sujeitos portadores de HAS em

UBS, superando essa concepção hegemônica?

Para verificar análises a respeito de materiais educativos utilizados na área da

saúde, foram consultados artigos na base LILACS com descritor “material educativo de

divulgação”.
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2 PROPOSIÇÃO

Elaborar material educativo para trabalhadores de UBS, com foco na HAS.

 Identificar  e  analisar  conteúdos  de  materiais  educativos  do  MS voltados  aos

usuários e materiais do MS para apoio de ações dos trabalhadores de UBS

 Elaborar material educativo que aborde HAS, para apoio de ações educativas de

trabalhadores  de  UBS,  que  proponha  a  superação  de  conteúdos

majoritariamente utilizados em materiais propostos pelo MS.

 Contribuir  com o aprimoramento de ações de educação em saúde em UBS,

particularmente as voltadas a indivíduos e grupos de portadores de HAS.
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3 MATERIAL E MÉTODO

3.1 Material

    O  objeto  de  análise  serão  materiais  educativos  impressos  voltados  a

portadores de HAS disponibilizados pelo Ministério da Saúde, para pacientes, na forma

de cartazes, folders e folhetos e as diretrizes do cuidado   para os trabalhadores da AB,

como os Cadernos de Atenção Básica – Estratégias para o cuidado da pessoa com

doença crônica -  caderno 35 e Estratégias para o Cuidado da pessoa com doença

crônica- Hipertensão Arterial Sistêmica- caderno 37.

3.2 Método

Estudo documental, de caráter investigativo que procura obter informações dos

documentos analisados através de etapas e procedimentos, organizando informações

que são categorizadas e analisadas, culminando na síntese (Silva, et al.,  2009).  Ao

contrário da pesquisa bibliográfica, que procura estudar documentos científicos como

livros, periódicos, artigos científicos, ensaios, o estudo documental, se volta para aquilo

que ainda não teve aval científico como jornais, cartas, filmes, revistas, fotografias.

Para Cellard, 2012, “o documento permite acrescentar a dimensão do tempo à

compreensão  do  social”,  e  é  uma  fonte  que  ainda  que  se  apresente  imprecisa,

incompleta e parcial,  não pode ser  transformada,  ele  existe  tal  como é,  favorece a

observação  da  evolução  de  grupos,  indivíduos,  conceitos,  conhecimentos  e

comportamentos.

Para Cellard (2012),  o  método do estudo documental  consiste em analisar  o

texto em etapas, descritas a seguir.

1. o contexto social do documento – fundamental para que a análise e a

interpretação do documento não se torne rasa. É preciso identificar a quem se destina,
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quem o escreveu, em qual contexto o autor estava inserido ao produzir o documento.

2. o autor ou os autores do documento – o autor fala por si próprio, ou por

um grupo social ou instituição? Essa análise possibilita avaliar a credibilidade do texto,

e a interpretação dada aos fatos.

3. a confiabilidade do texto – identificar inicialmente a fonte produtora do

documento. Muitos documentos são reproduzidos sem a identificação da fonte, da data,

o que pode levar o investigador a reproduzir inverdades e conceitos errôneos.

4.  os  conceitos-chave  e  a  lógica  interna  do  texto  -  conceituar  o  real

sentido  das palavras  utilizadas em um documento,  enfocando a ideia  central  a  ser

transmitida.

5. a análise documental - etapa em que o investigador deve interpretar e

sintetizar  as  informações  obtidas,  reunindo  todas  as  partes  da  investigação:  a

problematização, o contexto, os autores, a confiabilidade e conceitos-chaves, com a

intenção  de  produzir  e  elaborar  conceitos  e  novas  formas  de  compreender  um

fenômeno.

Segundo  Cellard  (2012),  a  análise  de  documentos  propõe-se  a  produzir  ou

reelaborar conhecimentos e criar novas formas de compreender os fenômenos.

Determinação social do processo saúde-doença, necessidades sociais

em saúde e educação emancipatória.

Este  trabalho  pautou-se  em  conceitos  do  campo  da  Saúde  Coletiva  para  a

compreensão do processo saúde-doença e de educação, que embasam a construção

do material educativo.

As  necessidades  sociais  em  saúde  se  desenvolvem  e  são  respondidas  no

conjunto das relações sociais (Campos; Soares, 2013).

As relações sociais, no modo de produção capitalista, determinam e reproduzem

as desiguais classes sociais, que têm desiguais formas de trabalhar e de viver, com

característicos potenciais de fortalecimento/desgaste e, como consequência, diferentes

padrões de adoecimento e de enfrentamento a ele (Viana et. al 2013).

Por isso, a natureza social da doença não se verifica individualmente, mas no

modo característico de adoecer de um determinado grupo social (Laurell, 1982).
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Consequentemente, as necessidades em saúde não são iguais para todos, e a

heterogeneidade  se  explica  porque  os  indivíduos  ocupam  diferentes  posições  nas
relações sociais.

A identificação das necessidades de saúde permite conhecer como
diferentes grupos sociais se relacionam e se reproduzem enquanto
seres sociais, de modo que diferentes grupos ou classes sociais,
têm diferentes necessidades de saúde, e não há igualdade nessas
necessidades, uma vez que a reprodução social é que determinará
como o  processo  saúde-doença desenvolverá  em determinadas
classes sociais. (Campos, Soares, 2013.)

Uma vez que são necessidades em saúde que disparam as ações em saúde, é

preciso ir além das necessidades identificadas no corpo bio-psíquico das pessoas que

buscam os serviços de saúde. A identificação de necessidades deve estar no âmbito

dos potenciais de fortalecimento/desgaste característicos dos grupos sociais.

Coerentemente a essa leitura de necessidades, as ações em resposta a elas

devem tomar em conta o determinante e devem ser planejadas em conjunto com os

sujeitos que vivenciam essas necessidades.

O que potencializa essas respostas coletivas é a compreensão do que determina

as  condições  de  saúde-doença  e  a  possiblidade  de  visualizar  saídas  para  o

aprimoramento dessas condições.

A educação em saúde emancipatória é uma ferramenta do trabalho em saúde

que possibilita a instrumentalização para essa compreensão.

Almeida et al. (2013), pautando-se em estudos de Paulo Freire, afirmam que a

educação é emancipatória quando instrumentaliza os sujeitos para identificar como é

organizada a sociedade, o que explica as desiguais inserções sociais dos sujeitos e a

origem dos problemas que vivenciam. Ou seja, a educação emancipatória favorece a

problematização dos fenômenos vivenciados e o desenvolvimento de enfrenta- -los.

A educação emancipatória permite a construção do conhecimento e a reflexão

acerca  da  realidade  vivenciada  pelo  indivíduo,  pela  possibilidade  de  intervir

criativamente  no  processo,  de  modo  que  educando  e  educador  juntos  buscam

respostas,  a  partir  da  problematização  de  situações  enfrentadas  diariamente  e

vivenciam  ao  mesmo  tempo  a  construção  do  conhecimento,  ora  aprendendo,  ora

ensinando. (Saviani, 2011).
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O produto  final  do  processo educativo  deve ser  compartilhado e deve ser  o

resultado de um processo construído conjuntamente entre educador e educando, uma

construção de conhecimento (Almeida et al, 2013).

Portanto,  ações  de  educação  em  saúde  emancipatórias  apoiam-se  nessa

concepção  de  educação  e  na  compreensão  do  processo  saúde-doença  como

fenômeno socialmente determinado.

Assim, Almeida et al. (2013, p. 311) definem que nessa perspectiva teórica, o
processo de trabalho educativo.

Instrumentalizar os grupos e as classes sociais para compreender
os determinantes do processo saúde-doença, bem como apoiar o
movimento  social  no  processo  de  interpelação  do  Estado  por
melhores condições de trabalho e vida e por alocação adequada de
serviços de saúde.
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4 RESULTADO

Conteúdos propostos para a elaboração de material educativo

Para analisar o material utilizado para divulgação sobre HAS, para usuários de

serviços de saúde, e dos Cadernos da AB, com diretrizes das ações dos trabalhadores

da AB, ambos divulgados pelo MS, a leitura será feita sob o enfoque do modelo da

“Nova Saúde Pública” (Paim, Almeida Filho, 1998), que pauta as ações da ESF.

Serão eleitas categorias empíricas, a partir das quais será feita a proposta de

superação, que será expressa como o material educativo resultante desta pesquisa.

O  quadro  4.1  sintetiza  a  análise  dos  conteúdos  de  educação  em  saúde

primordialmente  expressos  nos  materiais  propostos  pelo  MS  para  divulgação  à

população e para apoiar práticas dos trabalhadores da AB.

Quadro 4.1 – Comparação da educação em saúde na concepção da nova saúde pública

Materiais propostos pelo 

MS

Proposta de material 

educativo, na perspectiva 

emancipatória (continua...)
Concepção 

do campo

Nova Saúde 

Pública

Saúde Coletiva

Concepção do processo

saúde-doença

Multicausal ou multifatorial Determinação social

Concepção de 

educação

Tradicional, reprodutivista de 

conteúdos

Educação 

emancipatória
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Materiais propostos pelo 

MS

Proposta de material 

educativo, na perspectiva 

emancipatória 

(continuação)
Concepção de sujeito da

educação em saúde

Educando, depositário do 

conhecimento, que é 

dominado e transmitido pelo 

profissional de saúde

Educador e educando são 

detentores de 

conhecimentos. O 

trabalhador de saúde detém 

o conhecimento 

sistematizado 

academicamente e os 

usuários, o conhecimento 

advindo do cotidiano da 

vida. São conhecimentos 

complementares.

Resultados  esperados

dos  executores  das

ações de educação em

saúde  (os

trabalhadores)

Prescrição de procedimentos

Responsabilzação  individual

pelo tto clínico, pela mudança

de  hábitos  e  de

comportamentos

Esclarecimentos  técnicos

para o autocuidado.

Culpabilização individual pelo

insucesso  no  alcance  das

metas, associadas aos níveis

pressóricos)

Instrumentalização do grupo

para  identificar  as

necessidades  sociais  em

saúde do grupo social a que

pertencem (as s emelhantes

condições de trabalho e de

vida  a  que  estão

submetidos), para superar a

lógica  de  desenvolvimento

da doença determinada por

características  bio-

psíquicas.
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Materiais  propostos  pelo

MS

Proposta de material 

educativo, na perspectiva 

emancipatória (conclusão)

Resultados esperados 

dos sujeitos das ações 

de educação em saúde 

(os portadores de HAS)

Adesão ao tratamento Construção  conjunta  de

respostas  a  necessidades

sociais em saúde,  incluindo

as  responsabilidades  do

Estado (entre elas as ações

individuais  na  UBS  –

consulta,  medicação,

exames,  entre  outros  e

possibilidades  de  ações

intersetoriais).

O material educativo aqui proposto para apoiar ações em UBS busca incentivar a

discussão sobre a realidade dos componentes do grupo de portadores de HAS, com

foco no determinante do agravo, ou da doença, propondo reflexão e enfrentamento a

questionamentos do que está nas raízes dos problemas de saúde.
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5 DISCUSSÃO

A  análise  do  material  disponibilizado  pelo  MS  permitiu  elencar  categorias

empíricas  que  expressam  o  embasamento  dos  conteúdos  do  mesmo,  no  que  diz

respeito  à  HAS  -  concepção  do  processo  saúde-doença  e  de  educação  e,

consequentemente, das ações educativas voltadas a portadores de HAS.

A partir dessa análise foi proposta a superação dessas categorias, sintetizadas

no material educativo, etapa final deste estudo.

As  ações  de  educação  em  saúde  em  UBS  são  propostas  fragmentadamente  por

programas (Brasil,  2000),  notadamente nos protocolos que orientam tratamentos de

doenças de longo prazo, como é o caso das crônicas não transmissíveis (hipertensão e

diabetes).

Os materiais educativos utilizados na AB são,  na grande maioria,  produzidos

pelo  Ministério  da  Saúde  e  disponibilizados  no  Portal  da  Saúde  e  no  Portal  do

Departamento de Atenção Básica (DAB). Para serem utilizados devem ser reproduzidos

pelas UBS, no formato de cartazes, folders, cartilhas, livros, manuais.

Uma fração desses é impressa pelo MS, uma parte com conteúdo direcionado

aos profissionais de saúde da AB – os Cadernos da AB, com diretrizes e abordagens

dos  programas  prioritários  (protocolos  e  ações  educativas)  -  e  outra  parte  com

conteúdos  a  serem  divulgados  aos  usuários  -  cartazes  e  folhetos,  geralmente

relacionados a campanhas.

Uma  parte  do  material  elaborado  pelo  MS  é  destinada  aos  usuários.  São

cartazes e folders de domínio público que podem ser acessados nos sites do MS e

DAB, por meio da mídia eletrônica.

Para serem utilizados pelos trabalhadores de saúde, alguns chegam às unidades

de  saúde  já  impressos  e  outros,  para  serem utilizados,  devem ser  impressos  com

recursos locais (da UBS ou da Secretaria Municipal de Saúde). Não é raro o próprio

trabalhador  imprimir  folders  com  recursos  próprios,  ou  usuários  da  unidade

reproduzirem os cartazes, com desenhos de próprio punho.
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Em unidades de saúde esses materiais são expostos nas salas de espera e

consultórios, e também em outros locais em que os usuários têm acesso. Usualmente

também são distribuídos em campanhas específicas, como a do Dia da Hipertensão ou

do Dia Mundial do Rim. Apesar de serem vistos por um grande número de pessoas, o

conteúdo dos cartazes é voltado diretamente aos portadores de hipertensão arterial

sistêmica (Figuras 5.1 a 5.4).

Figura 5.1 “Prevenir a hipertensão é uma escolha. Só depende de você.”

Fonte: Brasil, 2010

Figura 5.2 “Hipertenso: trate bem seu amigo do peito. Evite o sal e controle a pressão.”

Fonte: Brasil (2006)
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As  frases  que  o  compõem  atribuem  a  responsabilização  individual  e  a

culpabilização do indivíduo, pelo desenvolvimento e pela evolução da doença.

Figura 5.3 “Tenho hipertensão arterial. É possível viver bem?”

 

Fonte: Brasil (2014)

Com a mesmo embasamento de educação em saúde, o conteúdo de folheto

dirigido  a  usuários  sugere  o  enfrentamento  à  HAS  centrado  na  mudança  de

comportamento e reforça a culpabilização do indivíduo;

Figura 5.4 “Eu sou 12 por 8”

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia (2014)
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O  conteúdo  do  cartaz  acima,  “eu  sou  12x8”,  exprime  um  padrão  ideal  de

normalidade de valores de nível pressórico que não é real para todos, embora seja a

média considerada normal pela Sociedade Brasileira de Hipertensão.

Os conteúdos desses impressos recebidos nas Unidades de saúde e na mídia

eletrônica,  é  bastante  identificado  com  o  modelo  de  educação  tradicionalmente

desenvolvido  nas  ações  de  saúde  pública  brasileira  –  culpabilizador,  prescritivo  e

normativo,  com  ênfase  no  convencimento  da  necessidade  de  mudança  de

comportamentos, de hábitos pessoais,  bem como na responsabilização do indivíduo

pelo  sucesso  do  tratamento,  como  pode  ser  identificado  em  reprodução  desses

materiais

Os  padrões  de  normalidade  para  os  níveis  pressóricos,  pré-estabelecidos,

passam a ser tomados como meta para todos, o que gera desconforto em situações

grupais em que se faz medição pressórica, gerando competição entre os participantes.

Os que não atingiram o padrão ideal sentem-se constrangidos e desmotivados.

O MS preconiza ações educativas voltadas à adesão ao tratamento da HAS

seguindo a lógica reiterada pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, de que metade

dos portadores de hipertensão desconhecem sua condição e menos da metade desses

portadores segue as recomendações médicas para controle dos níveis pressóricos.

Vale ressaltar que adesão ao tratamento é definida como “o grau de coincidência

entre  a  prescrição  médica  -  o  que  inclui  as  orientações  não  farmacológicas  -  e  o

comportamento adotado concretamente pelo paciente” (Manfroi; Oliveira, 2006. p. 167).

O termo adesão é predominantemente associado ao tratamento medicamentoso

(Steiner et al, 2013).

Resultados  de  estudo  de  revisão  a  respeito  do  tema,  demonstraram  que  a

adesão  ao  tratamento  é  medida  a  partir  da  porcentagem de  medicação  realmente

ingerida pelos sujeitos, tomando-se como base ideal a prescrita pelo médico. A não

adesão ao tratamento é sempre atribuída a comportamentos dos sujeitos: omissão da

dose tomada, uso de dose incorreta, interrupção, não aquisição da medicação, entre

outros (Steiner et al., 2013).

Portanto, é possível afirmar que as mensagens transmitidas aos usuários, nos
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materiais  impressos,  reforçam  a  culpabilização  individual  pelo  desenvolvimento  do

agravo e a responsabilização do indivíduo pelo sucesso do tratamento e por alcançar a

meta estabelecida pelo protocolo do MS – dizer “eu sou 12x8”.

Outra fração dos materiais é impressa pelo MS, com conteúdo direcionado aos

profissionais de saúde da AB, com diretrizes e abordagens dos programas prioritários

(protocolos e ações educativas)

Os  objetivos  das  ações  educativas  relacionam-se  ao  convencimento  das

pessoas a seguirem o tratamento, as orientações a respeito de mudanças de hábitos e

de  comportamentos  considerados  não  saudáveis,  ao  controle  do  agravamento  das

doenças e à responsabilização dos portadores de HAS pelo autocuidado.

No Caderno de AB – Estratégias para o cuidado para o cuidado da pessoa com

doença  crônica  -  uma  das  diretrizes  salienta  a  necessidade  da  equipe  da  UBS

responsabilizar-se  pela  totalidade  do  tratamento  e  monitoramento  dos  sujeitos  na

Unidade,  enquanto  estes  estiverem  adscritos  à  área  de  abrangência,  seguindo  o

princípio da longitudinalidade da  AB (Brasil, 2006).

Essa diretriz também guarda coerência com o princípio da resolutividade da AB.

Segundo o MS, na AB devem ser resolvidos até 85% dos problemas da demanda. Esse

princípio busca evitar encaminhamentos a serviços de níveis de maior complexidade

tecnológica  no  sistema  de  saúde,  e  de  casos  que  poderiam  ser  atendidos  por

profissionais generalistas, o que de um lado diminuem os custos para o setor saúde e

de outro, diminui a fragmentação dos atendimentos.

No  entanto,  embora  as  diretrizes  propostas  sejam  baseadas  na  crítica  à

fragmentação do tratamento,  os Cadernos da AB são propostos segundo o modelo

programático.  As  ações  propostas  são  centradas  em  patologias  ou  ciclos  vitais

priorizados pelo MS, com finalidade voltada ao controle de doenças.

Na especificidade do Caderno para a HAS (Brasil,  2014),  a fragmentação se

expressa  nas  orientações  protocolares  para  o  tratamento  dos  sujeitos  hipertensos.

Essas orientações são descritas segundo as categorias profissionais, com centralidade

no tratamento clínico.

As metas estabelecidas pelo MS para esses atendimentos estão associadas à



39
adesão ao tratamento e às mudanças no estilo de vida (à atividade física, à redução do

peso corporal e ao abandono do tabagismo) (Brasil, 2006);

Portanto, esse é o enfoque esperado nas práticas dos profissionais das equipes

na ESF, da UBS ou do NASF, tanto no atendimento individual, nas consultas, quanto na

abordagem grupal. Portanto, a educação em saúde, como está definida no Caderno

n.35, é coerente com essa perspectiva e pode ser identificada como instrumento de

convencimento e para transmissão de informações.

 Pode-se identificar o embasamento da educação em saúde no enfoque clínico da

doença e na estratificação de risco, com classificação baseada em evidências clínicas e

no  comportamento  do  indivíduo.  É  considerado  de  risco  o  sujeito  que  possa

desenvolver algum evento cardiovascular nos próximos 10 anos. (Brasil,2014)

Nesse  Caderno  são  protocolados  os  atendimentos  a  serem realizados  pelas

diferentes categorias profissionais, tendo todos em comum o enfoque: na mudança do

“estilo de vida” dos portadores de HAS ou de riscos; no estímulo à prática de atividade

física; na redução do peso corporal; no abandono do tabagismo; na instrumentalização

das pessoas para a identificação dos fatores de risco e, também, no convencimento das

pessoas a alcançarem a meta do tratamento - a adesão ao uso correto da medicação

(Brasil, 2014).

Para a equipe odontológica o que propõe o caderno 37 (Brasil, 2006), para o

tratamento de uma pessoa portadora de HAS, é tão somente o manejo clínico e o

fornecimento de orientações básicas sobre fatores de risco - obesidade, sedentarismo,

consumo excessivo de sódio, para que esse paciente se torne eletivo para o tratamento

odontológico.

Cericato et al. (2007) fazem crítica à atuação do profissional dentista na UBs, que

continua centrada na ação curativa e na reprodução de procedimentos técnicos, que

são coerentes com a formação acadêmica do cirurgião dentista.

Ao enfermeiro, cabe a consulta de enfermagem e o atendimento grupal. (Brasil,

2013).

“Nesse  acompanhamento  é  necessário  promover  educação  em  Saúde  com

enfoque  nos  hábitos  alimentares  que,  na  maioria  dos  casos,  se  modificados,  têm
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potencial para evitar e/ou retardar as complicações das doenças crônicas” (AB n.35),

O que se espera da atuação do enfermeiro nessas situações é a de “interventor”,

aquele  que  estabelece  metas,  atividades  e  prazos  a  serem  cumpridos,  visando  à

adesão ao tratamento, ao uso da medicação e à mudança comportamental do estilo de

vida (Brasil, 2014). 

Da mesma forma que o atendimento dos demais profissionais,  a consulta  de

enfermagem  deve  motivar  a  pessoa  em  relação  aos  cuidados,  deve  estimular  a

mudança  de  comportamento  e  a  adoção  de  hábitos  considerados  saudáveis.  O

autocuidado e a adesão ao tratamento também ser avaliado. É preconizado que tanto a

abordagem individual  como a  grupal  devem incorporar  o  enfoque educativo  (Brasil,

2014).

Ao trabalhador médico, segundo o caderno 37, as ações são voltadas ao exame

clínico,  anamnese,  prescrição  e  análise  do  resultado  de  exames  de  imagem  e

laboratoriais, e elaboração da prescrição medicamentosa. Embora cite a importância da

educação em saúde durante a consulta médica, não especifica qual enfoque deve ser

dado, nem prioriza esta ação durante a abordagem médica.

Segundo Alves e Nunes (2006), a condução da consulta médica na abordagem

do indivíduo hipertenso é centrado na medicalização e  controle  pressórico.  Não há

diálogo, e a consulta é centrada na queixa-conduta, sem espaço para a educação do

paciente,  e  quando  há  é  relegada  a  um  plano  secundário  e  raso,  de  abordagem

prescritiva.

Não muito diferente é a abordagem da equipe multiprofissional, (NASF), (Silva e

Paz, 2010), onde está presente também o enfoque na doença e adesão terapêutica, e

os  profissionais  acabam reproduzindo  aquilo  que  aprenderam em treinamentos,  na

vivência do trabalho e no senso comum.

Silva e Paz (2010) chama a isso de “falatório técnico”,  em que o profissional

transmite  informações  que  julga  necessárias  para  enfrentamento  de  determinada

doença, garantindo a adesão ao tratamento.

Resultados de  estudo  sobre  as  práticas  de  educação  em  saúde  na  ESF

identificaram que a ESF amplia a abordagem da prevenção da doença em seu aspecto
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biológico, agregando aspectos relacionados com o modo de vida, identificando-se com

o modelo  da “nova  Saúde Pública”.  (Carneiro,  2012).  No entanto,  não  modificaram

substancialmente a perspectiva da educação em saúde tradicionalmente desenvolvida

pela  Saúde  Pública  brasileira.  A  descrição  das  práticas  ressalta  a  mudança  em

estratégias  de  abordagem -  dramatizações,  arte  e  música.  Porém,  a  mudança  nas

estratégias por si só não demonstra transformação das ações, uma vez que continuam

reproduzindo o mesmo modelo verticalizado, transmissor de conhecimentos, em que

falta diálogo com usuários e o incentivo à participação social.

Apesar  do  enfoque  individualista  nas  ações  preconizadas  pelo  MS  para  os

portadores  crônicos,  como  se  os  indivíduos  fossem  homogêneos  e  apenas  a

composição bio-psíquica do indivíduo expliquem sua condição de saúde-doença,  ao

iniciar  uma  consulta,  os  profissionais  devem realizar  a  coleta  de  dados  quanto  às

condições de moradia, escolaridade, lazer, dados sócio-econômicos, trabalho (Brasil,

2013),  porém,  não está claro qual  a relevância dessas informações para o modelo

preconizado,  pois ao limitar o enfoque das ações  à mudança de estilo de vida e à

adesão ao tratamento medicamentoso; conhecer a realidade do indivíduo, o território

em  que  vive,  as  relações  familiares  e  de  trabalho  e  o  desgaste  gerado,  torna-se

secundário  ou  até  mesmo  irrelevante,  pois  não  as  incorpora  na  abordagem  do

indivíduo.

Os familiares e o indivíduo devem ser orientados para o autocuidado, visando

evitar a exacerbação dos sintomas, as complicações, sequelas e incapacidade (Brasil,

2014).  Em  todos  os  momentos  o  autocuidado  deve  ser  estimulado,  nas  consultas

individuais ou coletivas ou nos grupos de educação. (Quadro 5.1)



42
Quadro 5.1.Exemplo de plano de cuidado baseado no Autocuidado de doenças crônicas (Caderno 35)

Pessoa Profissional Problema

Mau controle pressórico, 
obesa

Compreender  a

frustração da doença

Diminuir o peso

Eu tenho que caminhar, me

esforçar

Eu  tenho  que  apoiar,

estimular

Obesidade, controle 
pressórico

Portanto, a abordagem é primordialmente a da clínica médica, e as orientações

com enfoque na responsabilização pela mudança de comportamentos e hábitos, sem

considerar o contexto de inserção social dos portadores de HAS.

O protocolo também orienta o atendimento em grupos.

O método de atendimento grupal  é descrito como uma vantagem, por serem

“espaço onde se desenvolve uma escuta para as necessidades das pessoas, e onde a

informação  circula  entre  a  experiência  técnica  dos  profissionais  e  a  vivência  dos

participantes” e sugere que os componentes do grupo tenham aspectos em comum

(Brasil, 2013).

No entanto, não são as características semelhantes de necessidades sociais em

saúde que definem os aspectos em comum e sim as diferenças.. A sugestão é que os

componentes do grupo tenham em comum características relacionadas a gênero, faixa

etária, nível de escolaridade, estratificação de risco, para determinar o planejamento de

cuidados. (Brasil, 2013).

Assim, a abordagem grupal não difere da consulta individual de enfermagem ou

médica - prescritiva, biologicista, com foco na adesão ao tratamento e à mudança de

comportamentos, para cumprimento de metas e redução de complicações e sequelas,

como ilustra o quadro 5.2:
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Quadro 5.2.Técnica educativa para adultos hipertensos Atendimento em grupo

(Caderno 35)

Plano de
cuidados

Meta Estratificação
de Risco

Reeducação
alimentar

Mudança de
hábito

Cardiovascular

Abordagem
para cessação
do tabagismo

Reduzir o
Tabagismo

Cardiovascular

Manejo do
estresse

Diminuição do
nível pressórico

Cardiovascular

Atividade Física
orientada

Redução de
peso

Cardiovascular

Da forma como descrito, o atendimento grupal parece mais ser um método para

realizar várias consultas/orientações num mesmo espaço, racionalizando o tempo do

trabalhador.

Com  essa  concepção  de  saúde  e  de  educação  em  saúde,  é  possível  a

elaboração de materiais educativos de divulgação, para usuários de serviços de saúde

e para orientar práticas de trabalhadores, com conteúdo geral, único, para todos.

No  entanto,  afirmam  Almeida  et  al.  (2013),  ações  de  educação  em  saúde

pautadas  na  compreensão  de  que  o  fenômeno  saúde-doença  é  socialmente

determinado  e  da  educação  em  saúde  como  instrumento  emancipatório,  tem

potencialidade,  para  estimular  a  reflexão  e  o  delineamento  de  propostas  para

superação e enfrentamento dos desgastes.

Portanto, em processos grupais a educação em saúde emancipatória é a que

viabiliza a construção de respostas para necessidades sociais em saúde, geralmente

trazidas para o serviço de saúde na forma de problemas, no conjunto dos componentes

do grupo, incluindo o coordenador.

Portanto,  para  fazer  a  superação  dos  conteúdos  privilegiados  nos  materiais

educativos  propostos  pelo  MS,  os  materiais  propostos  devem  ser  pautados  em

concepções que superem a concepção de saúde como resultado de fatores que se
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expressam no corpo individual; a concepção de necessidades de saúde como sinônimo

de necessidades de serviços de saúde, e a concepção da educação reprodutivista de

transmissão de conhecimentos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos propostos pelo trabalho foram atingidos ao conseguir responder a

questão inicial  de  como a  UBS responde às  necessidades em saúde das pessoas

portadoras  de  HAS,  qual  o  tipo  de  material  voltado  à  educação  em  saúde

disponibilizado aos usuários e aos trabalhadores da Atenção Básica, bem como  propor

material educativo que aborde HAS, para apoio de ações educativas de trabalhadores

de  UBS,  pautado  nos  conceitos  de  necessidades  sociais  em  saúde  e  educação

emancipatória.

A análise dos materiais constatou a utilização de materiais que seguem a lógica

verticalizada,  focada na transmissão de conhecimentos,  normatizadora e prescritiva,

com enfoque na mudança de hábitos,  na  culpabilização e  na responsabilização do

indivíduo para o autocuidado.

Quanto  aos  trabalhadores  da  saúde,  essas  ações  produzem  frustração  e

impotência, além de culpabilização por não conseguir que o portador de HAS mude seu

comportamento, ao não atingir quantitativamente as metas preconizadas pelo MS para

portadores  de  doenças  crônicas  e,  muitas  vezes,  por  não  conseguir  evitar  que  o

hipertenso não abandone o tratamento.

A  construção  do  Material  educativo  procurou  servir  como  contraponto  e

superação desse modelo prescritivo, com embasamento em conceitos do campo da

Saúde  Coletiva,  para  instrumentalizar  os  trabalhadores  para  compreender  como as

pessoas  vivenciam o  processo  de  adoecimento  e  os  recursos  que  utilizam para  o

enfrentamento  da  HAS,  identificando  potenciais  de  fortalecimento/desgaste  que

permeiam a vida e (padrões alimentares, de sono, entre outros).

O modelo de educação em saúde largamente  utilizado por  trabalhadores em

UBS gera, nos trabalhadores e nos usuários, impotência e culpabilização. Advoga-se

aqui  que  desenvolver  ações  educativas  na  perspectiva  emancipatória  significa

fortalecer a possibilidade de enfrentamento da HAS, uma doença crônica que poderá

ser parte da vida do indivíduo e de seus familiares por toda a vida, de uma forma crítica

e contestatória e não somente técnica.
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Não  se  tem  a  pretensão  de  atribuir  à  educação  em  saúde  o  poder  de

transformação social, mas sim um dos meios para alcançá-la. (Almeida et al., 2013).
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APÊNDICE

Caderno para processos educativos grupais, na exemplaridade da 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)

Apresentação

Prestar assistência a portadores de doenças crônicas pode

configurar  um  dos  mais  árduos  trabalhos  desempenhado

pelos profissionais de saúde, em particular a enfermagem na

ESF,  pelas  características  do  trabalho  da  categoria,  que

acompanha os indivíduos e suas famílias.  É o profissional

mais presente no cuidado do portador de doenças crônicas e

de suas famílias.
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Este  caderno  foi  elaborado  com  o  objetivo  de  apoiar  trabalhadores  para

desenvolver  ações  grupais  de  educação  em  saúde,  em  UBS,  como  prática

emancipatória, que são aquelas

que  possibilitam  refletir  sobre  a  origem  dos
problemas  de  saúde  e  os  determinantes  do
processo  saúde-doença.  Essas  práticas
instrumentalizam os sujeitos a acessar direitos e a
lutar por eles, incentivam valores de solidariedade e
resgatam  a  condição  humana  como  condição
social,  em  contraposição  ao  sujeito  como  ser
biológico (Campos, 2013:79)
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Caderno para processos educativos grupais, na exemplaridade da Hipertensão

Arterial Sistêmica (HAS)

Sugere-se para o coordenador do grupo reflexão sobre a seguinte questão:

Por que para várias pessoas portadoras de hipertensão arterial é difícil controlar
os níveis pressóricos estabelecidos nos protocolos?

A resposta a esta pergunta pode estar, por um lado, na explicação da vivência do
processo saúde-doença pelas pessoas portadoras de hipertensão e por outro lado, em
como o serviço de saúde responde necessidades em saúde dessas pessoas.

Considerando  a  interpretação  do  fenômeno  saúde-doença,  poderíamos  nos
perguntar:

Há uma única teoria que explica os processos saúde-doença?

Ao  longo  da  história  o  processo  saúde-doença  teve  várias  formas  de  interpretação,

acompanhando a forma como os humanos vem desenvolvendo o conhecimento, as teorias e

como  são  utilizados  para  explicar  o  funcionamento  da  sociedade,  refletindo  o  momento

histórico-econômico-social vivenciado. Assim, o processo de adoecer já foi entendido como

fenômeno sobrenatural, como castigo divino, que atribuía culpabilização individual ao enfermo

e também como consequência do contato com os “maus ares” e miasmas (Sabroza, s/d).

Essas explicações foram superadas, em meados do séc. XIX, com o avanço das ciências,

que possibilitaram o desenvolvimento da teoria microbiana - origem da teoria unicausal do

processo saúde-doença - que explica a doença como o encontro do agente causal com um

hospedeiro, relacionando o desenvolvimento de processos infecciosos com o desequilíbrio

entre o indivíduo e o meio ambiente (habitat). Essa teoria possibilitou que as ações fossem

dirigidas  para  indivíduos  e  coletivos,  sem levar  em conta  as  desigualdades  sociais  e  as

condições de vida, delas decorrentes. Esta teoria era apropriada para explicar as doenças

transmissíveis (Sabroza, s/d).

Já  no  séc.  XX  a  teoria  da  multicausalidade  ganhou  destaque,  a  partir  da  utilização  de

métodos  de  estudos  que  possibilitaram  identificar  fatores  etiológicos,  o  que  possibilitou

explicar as doenças não transmissíveis, mas da mesma forma que a teoria anterior, atribuía a

fatores externos e específicos de cada doença e desconsiderava as desigualdades sociais
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como  determinantes  dos  modos  de  vida.  “Mesmo  sendo  reconhecida  a  relação  de

determinação entre as condições de vida nas cidades industrializadas e o aumento destas

enfermidades, a viabilidade de transformações estruturais na organização social não podia

ainda ser considerada” (Sabroza, s/d: 23).

Com a retomada de teoria  embasada em conhecimentos  das ciências  sociais  da escola

marxista, que explicava o processo saúde-doença como socialmente determinado,  a partir

dos anos 1960 duas correntes de pensamento sobre o conceito saúde-doença ganharam

destaque: de um lado a que defende que a doença é essencialmente biológica; e outra que

define  que  o  processo  expresso  biologicamente  no  corpo  é  resultado  de  condições

determinadas  pela  inserção  dos  indivíduos  nas  diversas  classes  sociais  –  a  teoria  da

determinação social do processo saúde-doença (Laurel, 1982).

Como utilizar a teoria da determinação social do processo saúde-doença para embasar

a prática grupal de educação em saúde em Unidade Básica de Saúde?

Imaginemos  uma pessoa  hipertensa,  moradora  de  um bairro  distante  de  uma cidade  de

médio a grande porte, como tantas cidades brasileiras. Essa pessoa levanta às 4 horas da

manhã e só para chegar no trabalho precisa tomar duas conduções. Pode ser que vá para o

trabalho em jejum e que só vá tomar suas medicações na metade da manhã, no intervalo do

trabalho. Até lá a pressão arterial já estará elevada. Na hora do almoço, como vários de nós

trabalhadores, comerá o que for de preparo mais rápido e mais barato; provavelmente comida

industrializada,  com  conservantes  que  contém  sódio.  Na  volta  para  casa  novamente

enfrentará  a  maratona  dos  transportes  e  chegará  em  casa  à  noite,  quando  deverá

providenciar tudo o que ficou por resolver – os filhos, comida para o dia seguinte, compras a

fazer, afazeres e problemas do domicílio e da família, entre outras preocupações. Isso sem

considerar os trabalhadores que fazem cursos depois do trabalho, na esperança de melhorar

de vida. Mesmo sabendo que o cigarro, o sal, a cerveja e o stress não fazem bem à sua

saúde e pioram os seus níveis  pressóricos,  já  fumou vários cigarros durante o dia,  ficou

nervoso no trabalho,  não conseguiu dispensa do trabalho para ir  à consulta esse mês, e

quando senta-se para jantar, muitas vezes assistindo televisão e vendo todos os anúncios de

coisas que gostaria de ter mas não consegue, do que gostaria de prover para a família, mas

não  tem condições,  sente-se  culpado  por  não  conseguir  dar  conta  de  tudo  o  que  seria
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necessário.

Nos finais de semana fica irritada quando se lembra das recomendações que ouve sobre a

necessidade de praticar atividade física, “nem que seja fazer caminhadas no bairro”, pensa.

Mas a vontade é de ficar em casa, de ter comida pronta, quentinha, na mão, roupa lavada e

passada, sem precisar fazer esforço.

Essa deve ser, provavelmente, a rotina de um grande número de pessoas que pertencem a

famílias da área de abrangência da UBS.

Essas características que são geradas pelo trabalho e pelo modo de vida,  chamamos de

potenciais desgastes, do trabalho e da vida.

Ao mesmo tempo, no caso desta pessoa, ter trabalho, estar empregada, com salário (mesmo

que insuficiente para cobrir  todas as despesas),  ter  acesso a transporte,  uma casa para

morar, aparelhos domésticos, são características geradas pelo trabalho e pelo modo de vida,

que chamamos de potenciais fortalecimentos, do trabalho e da vida.

É o resultado do conjunto desses potenciais que define o quanto esta pessoa, neste momento

da vida, se aproxima mais do polo da saúde ou do polo da doença  (e, da mesma forma, o

conjunto de pessoas que tem condições semelhantes a ela, ou seja, o grupo social ao qual

ela pertence).

 A primeira etapa para compreender como as pessoas vivenciam o processo de adoecimento

e os recursos que utilizam para o enfrentamento (uma delas é o tratamento) é identificando os

potenciais  de  fortalecimento/desgaste  desses  indivíduos  e  de  suas  famílias.  Com  esses

dados,  ficarão mais claras as razões dos modos de vida e dos hábitos desenvolvidos ao

longo da vida (alimentares, padrões de sono, padrões de ansiedade, entre outros).  

Para  aprofundar  conhecimentos  sobre  teorias  de  interpretação  do  processo

saúde-doença e sobre determinação social do processo saúde-doença:

Laurell AC 1982. A saúde-doença como processo social. In ED Nunes (org.). Medicina

social: aspectos históricos e teóricos. Ed. Global, São Paulo.

Sabroza PC. Concepções sofre saúde e doença [Internet]. [s.d.]. [citado 2016 mai. 07].

Disponível  em:  http://www.abrasco.org.br/UserFiles/File/13%20CNS/SABROZA%20P

%20ConcepcoesSaudeDoenca.pdf.
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Viana N, Soares CB, Campos CMS. Reprodução social e processo saúde-doença: para

compreender o objeto da Saúde Coletiva. In: Soares CB, Campos CMS. Fundamentos

de saúde coletiva e o cuidado de enfermagem. Barueri: Manole; 2013. p. 107-142.

Sugere-se  que  o  coordenador  comece  as  atividades  do  grupo  com  a

apresentação dos integrantes, em que cada um possa descrever as característica do

trabalho, o local do bairro em que vivem, as características da moradia, o que gostam

de fazer como lazer, entre outras informações que permitam a todos a identificação de

potenciais de fortalecimento/desgaste a que estão submetidos, pelas características do

trabalho que desenvolvem e das condições de vida.

Por que sugere-se esta atividade?

Tomando-se  a  teoria  da  determinação  social  do  processo  saúde-doença,  o  coordenador

instrumentaliza  os  participantes  do  grupo  para  que  identifiquem  as  semelhanças  nas

condições  de  trabalho  e  de  vida  a  que  estão  submetidos,  para  que,  na  continuação  do

processo  grupal,  identifiquem  as  possibilidades  de  construção  conjunta  de  potenciais  de

fortalecimento, para enfrentamento de desgastes.

Pretende-se,  assim,  superar  a  lógica  da  ações  tradicionais  de  educação  em saúde,  que

costumam atribuir o desenvolvimento da doença a características bio-psíquicas individuais.

Outra  possível  resposta  à pergunta  inicial,  diz  respeito  a  como o  serviço  de

saúde, na particularidade da UBS, responde necessidades em saúde dessas pessoas.

As práticas desenvolvidas em UBS refletem a concepção de necessidades em

saúde embutida nas diretrizes dos programas de saúde do MS.

Então  pergunta-se:  como  a  UBS  responde  as  necessidades  em  saúde  das

pessoas portadoras de hipertensão arterial?

Há várias concepções de necessidades em saúde, a depender da concepção de saúde que

se adota.
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A enfermagem  utiliza  majoritariamente  a  concepção  de  necessidades  humanas  básicas,

definidas por Wanda Horta (1979), pautadas na concepção multicausal do processo saúde-

doença. Portanto, coerentemente com essa perspectiva teórica, não toma em consideração

as desigualdades sociais como determinantes das necessidades a serem avaliadas.

Tomando  a  concepção  que  explica  que  o  processo  saúde-doença  é  um  fenômeno

determinado socialmente, compreende-se que as  necessidades em saúde são geradas no

contexto social, ou seja nas relações que os seres humanos estabelecem entre si e com a

natureza, para produzir a vida, para se reproduzir como sujeitos e como sociedade (Campos,

Soares, 2013).

No modo de produção capitalista esta relação produz desigualdades sociais, caracterizada

pela constituição das diversas classes sociais (Viana et col., 2013).

Portanto, não é possível afirmar que as necessidades de saúde sejam iguais para todos, ou

que são definidas por múltiplos fatores, como define a concepção das necessidades humanas

básicas.  As  necessidades  em saúde  são  heterogêneas,  visto  que  os  indivíduos  ocupam

diferentes posições nas relações de classe social.

Esta perspectiva teórica permite captar necessidades sociais em saúde.

Campos CMS,  Soares,  CB.  Necessidades de saúde coletiva  e o  cuidado de

enfermagem em saúde coletiva. In: Soares CB, Campos CMS. Fundamentos de Saúde

Coletiva e o Cuidado de Enfermagem. 2013. Barueri; ed. Manole, p.265-292

Horta WA. O processo de enfermagem. São Paulo: EPUEDUSP; 1979

Viana, Soares, Campos.

Como captar necessidades sociais para se constituírem como foco da prática

grupal de educação em saúde em Unidade Básica de Saúde?

A partir da primeira aproximação com os potenciais de fortalecimento/desgaste realizada no

primeiro encontro do grupo, o coordenador pode investigar mais detalhadamente indicadores

de condições de trabalho, vida e saúde de famílias da área de abrangência da UBS, por

intermédio de consulta aos sites do IBGE, do e-Sus, do datasus, entre outros que trouxerem

dados relevantes para identificar  as condições de trabalho,  vida e saúde da população.O

coordenador  deverá  sistematizar  as  informações,  caracterizando  as  desigualdades  das
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diversas áreas ou microáreas, agregando, por áreas indicadores relacionados a:

ocupação/desemprego (trabalhando? desempregado?)

renda (faixa de renda)

propriedade da residência (própria? alugada?)

sexo do responsável pelo domicílio

tipo de moradia (improvisada?)

esgotamento sanitário (regular? Irregular?)

O coordenador deverá conhecer os serviços e equipamentos sociais públicos,  do Estado,

com os quais a população dispõe para responder suas necessidades e onde se localizam, na

área de abrangência (escola, serviço de saúde, segurança, serviços de infra estrutura, entre

outros)  e  também os  recursos  não  estatais  (ONGS)  e  serviços  privados  (escola,  saúde,

segurança, entre outros).

O  coordenador  deverá  identificar:  quais  instâncias  de  participação  existem  na  área  de

abrangência (associação de moradores,  associação de amigos do bairro,  associações de

portadores de doenças, associação de pais e mestres, conselho local de saúde, conselho

municipal de saúde, entre outros); e as lideranças locais (como se agrupam as lideranças?

que  populações  representam?  quais  são  as  reivindicações  priorizadas?  de  que  forma

reivindicam? )

A partir da identificação de como se distribuem os potenciais de fortalecimento/desgaste e

formas de adoecimento/morte das famílias residentes nas diversas áreas, o coordenador do

grupo visualiza a heterogeneidade social dos grupos que compõem a área de abrangência da

UBS e,  consequentemente,  as  desiguais  necessidades  sociais  em saúde  desses  grupos

sociais,  para  instrumentalizar  os  componentes  do  grupo  de  educação  em  saúde  a

identificarem suas necessidades sociais em saúde.

Para aprofundar conhecimentos sobre necessidades sociais em saúde:

Campos CMS, CB. Necessidades de saúde e o cuidado de enfermagem em saúde

coletiva. In: Soares CB, Campos CMS. Fundamentos de saúde coletiva e o cuidado de

enfermagem. Barueri: Manole; 2013. p. 265-292.



55
Cordeiro  HA .  O  conceito  de  necessidades  de  saúde  e  as  políticas  sanitárias.  In:

Amâncio Filho A, Moreira M. Saúde: concepções e políticas públicas. Rio de Janeiro:

Fiocruz; 1997. p. 41-47.

Depois  de  caracterizar  as  necessidades  sociais  em saúde dos  diversos

grupos sociais que compõem a área de abrangência da UBS, como o grupo de

educação  em  saúde  pode  mobilizar  os  componentes  para  identificarem  as

necessidades e respostas a elas?

Para  instrumentalizar  os  componentes  do  grupo  de  educação  em  saúde  a

identificarem  suas  necessidades  sociais  em  saúde,  sugere-se  que  o  coordenador

desenvolva a atividade do mapa falante, descrita abaixo.

MAPA FALANTE, como estratégia para a captação de necessidades sociais em saúde

com os componentes do grupo

A técnica do mapa falante permite que o conhecimento seja construído conjuntamente, de

forma criativa, dinâmica, científica e lúdica, para identificar características de território, para

problematização, entre outros usos (Monteiro,1999).

O mapa falante é uma técnica integrante da construção compartilhada de soluções, a partir

da problematização de questões locais. Auxilia no diagnóstico participativo do território, por

meio de coleta e registro de informações e percepções sobre o território, por aqueles que o

conhecem, convivem e vivenciam a realidade a ser retrata - os moradores. É também uma

ferramenta que permite a mobilização social e produção de conhecimento sobre a realidade

local. O mapeamento destina-se a produzir informações para discutir os problemas e recursos

disponíveis,  orientar  a  priorização  de  problemas  que  se  pretende  enfrentar,  selecionar

contextos ou grupos de interesse, permitindo o planejamento participativo de programas e

ações locais, além de incentivar o debate coletivo.

Além de dar base para a elaboração de planos de ação, pode também ser utilizado para

monitorar a situação da comunidade e observar as mudanças.
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É desejável,  portanto,  que seja uma construção coletiva do grupo, que pode utiliza-se de

revistas, jornais, desenhos, para ilustrá-lo.

No grupo de educação em saúde sugere-se que a construção do mapa falante seja construído

conjuntamente pelos participantes do grupo, a partir da história da constituição do bairro, da

distribuição  dos  grupos  sociais  no  território  (localização  das  áreas  mais  e  das  menos

precarizadas,  onde o Estado está mais presente, onde há mais participação da população,

entre  outras  características  relacionadas  aos  indicadores  que  o  coordenador  investigou

anteriormente), localizando os dados relacionados às características do bairro, retratando as

necessidades sociais em saúde representativas das diversas áreas que compõem a área de

abrangência da UBS, para problematizar com os componentes do grupo a heterogeneidade

das necessidades sociais em saúde.

No encontro  seguinte  sugere-se  que  o  mapa  construído  conjuntamente  seja

analisado,  com  o  objetivo  de  que  o  grupo  identifique  prioridades  de  respostas  a

necessidades  ali  representadas  e  formas  conjuntas  de  enfrentamento  dessas

necessidades eleitas, implicando as responsabilidades do Estado (entre elas as ações

individuais na UBS – consulta, medicação, exames, entre outros) e possibilidades de

ações intersetoriais.

Esta atividade do mapa falante pode também ser utilizada com o objetivo de

incentivar  a  mobilização  social  dos  participantes  do  grupo,  para  que  se  organizem

coletivamente,  para  reivindicarem  melhorias  estruturais  no  bairro,  nos  serviços  de

saúde, entre outras que possam representar o enfrentamento dos desgastes da vida

cotidiana a que estão submetidos, pelas suas condições de classe social.

Por que sugere-se esta atividade?

Com essa concepção de necessidades de saúde o coordenador instrumentaliza

os participantes do grupo para que identifiquem as raízes das necessidades sociais em

saúde e as possibilidades de construção conjunta de enfrentamentos.
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Pretende-se,  assim,  superar  a  lógica  da  ações  tradicionais  de  educação  em

saúde, que costumam atribuir a culpabilização individual pelo insucesso do alcance das

metas estabelecidas pelos protocolos de tratamento da hipertensão arterial.

A partir desta compreensão, o coordenador do grupo pode instrumentalizar os

participantes a compreenderem a dimensão da participação social.

A participação social foi prevista na lei 8142/ do SUS e ainda nos dias de hoje constitui como

desafio na consolidação do Sistema Único de saúde, uma vez que a participação popular

ainda é pequena e os debates sobre políticas de saúde ficam  restritos à academia,  aos

serviços, trabalhadores e gestores.

participação  popular  compreende  “as  múltiplas  ações  que  diferentes  forças  sociais

desenvolvem para influenciar a formulação, execução, fiscalização e avaliação das políticas

públicas e/ou serviços básicos na área social” (Valla, 1998).

Relato de experiência: a mobilização social na prática de uma UBS.

Na comunidade de Aparecidinha, um bairro industrial da cidade de Sorocaba, São Paulo, foi o

esforço do Conselho de Saúde,  e usuários da Unidade que conseguiram trazer a Farmácia

Popular para o bairro.  Em várias reuniões do grupo de Hipertensos e Diabéticos, (grupo que

participa das atividades de Educação em Saúde da Unidade), surgiu o questionamento do por

que os médicos da Unidade não prescreviam medicamentos que estavam disponíveis  na

farmácia da Unidade, o que obrigava os mesmos a se descolarem até o centro da cidade

para  retirá-los  gratuitamente  na  Farmácia  Popular  das  drogarias  privadas  existentes  na

cidade.

O Programa Farmácia Popular, criado em 2004 pelo Ministério da Saúde, prevê a distribuição

de medicamentos gratuitos através da rede própria dos estados, municípios e Distrito Federal,

bem como a realização de convênios entre a rede privada de farmácias e os municípios,

sendo chamada de “Aqui tem Farmácia Popular”. Com esse convênio medicamentos para

tratamento da hipertensão e diabetes  são adquiridos  sem qualquer  custo pelo  usuário,  e

outros tipos de medicamento com até 90% de desconto.

A partir do questionamento sobre a prescrição das medicações e o fato de não encontrá-las

na Unidade ( o município não dispõem de rede própria de distribuição da Farmácia Popular,
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somente convênio com Farmácias privadas),os encontros passaram a discorrer sobre o tipo

de medicamento, a polifarmácia, o por que de não existir o convênio da farmácia do bairro (há

somente uma no bairro).  Surgiu então a ideia de levar  essa reivindicação na reunião do

Conselho Local  que acontecem bimestralmente,  e o convite ao dono da Farmácia Local.

Alguns participantes se comprometeram a pesquisar sobre as portarias, outros de contatar o

proprietário da farmácia, e no mês seguinte a reunião se realizou com a presença 42 usuários

além dos trabalhadores da Unidade, dos membros do Coselho Local de saúde, o proprietário

e o gerente da Farmácia do bairro.

Ali  foram  expostas  as  dificuldades  de  aquisição  dos  medicamentos  para  hipertensão  e

diabetes,  que embora gratuitos,  só eram adquiridos em outros locais,  pois  a farmácia do

bairro  não  possuía  o  convênio,  a  dificuldade  de  locomoção  dos  idosos  e  dos  que

apresentavam alguma limitação física, pois as linhas de ônibus eram poucas e em horários

restritos. O direito a aquisição de medicamentos de última geração, o que contribuía para

diminuir a polifarmácia, redução das doses e horários e diminuição dos efeitos colaterais.

O proprietário e o gerente da farmácia, expuseram o por que não assinavam o convênio:

burocracia,  obrigatoriedade de um profissional  farmacêutico 24 horas no estabelecimento,

receio de que a farmácia somente fornecesse os medicamentos gratuitos.

O grupo apresentou a portaria  que dispõem sobre as normas Operacionais  do Farmácia

Popular (Portaria 971 de maio de 2012), e o pedido formal para que a Farmácia do bairro se

cadastrasse no Programa.

No final da reunião, ficou acertado um novo encontro na próxima reunião do Conselho local, o

dono  e  gerente  da  farmácia  se  comprometeram  a  rever   sobre  o  cadastramento  do

estabelecimento e a Unidade de Saúde ficou à disposição para ajudar na parte burocrática.

Depois de oito meses, finalmente a farmácia do bairro cadastrou-se no Programa Farmácia

Popular,  e  há  um  ano  os  profissionais  médicos  puderam  prescrever  os  medicamentos

disponibilizados, os pacientes tiveram acesso aos medicamentos, houve diminuição nas faltas

às  consultas  e  nos  grupos  de  educação  em  saúde,  pois  as  prescrições  precisam  ser

renovadas a cada quatro meses, e o prédio da farmácia precisou ser ampliado, e agora é

uma drogaria também.

 Ao mesmo tempo que a reivindicação pela Farmácia Popular no bairro crescia, a questão da

falta  de  transportes  para  o  bairro  também aflorou,  pois  ficou  evidente  os  problemas  de

locomoção  que  os  moradores  enfrentavam  todos  os  dias.  Poucos  horários,  trajetos
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incompletos,  dois  bairros  próximos  que  nem sequer  possuíam linhas  de  ônibus,  falta  de

sinalização nas escolas, cruzamentos.

Novamente o assunto foi discutido no grupo de Hipertenso e no Conselho Local de Saúde,

que agora já sabiam como agir a partir da experiência com o cadastramento da Farmácia

Popular.

Um  ofício  foi  encaminhado  ao  Setor  de  Transportes  Municipal,  URBES,  convidando  o

responsável  para  participar  da  reunião  do  Conselho  Local.  No  ofício  foi  detalhado  as

reivindicações dos moradores, um trabalho que foi realizado em conjunto com as Agentes

Comunitárias de Saúde, que colheram essas reivindicações junto aos moradores.

No dia previsto para a reunião, para surpresa de todos, o número superou a participação das

reuniões  anteriores.  Sem  contar  os  trabalhadores  da  Unidade,  e  os  representantes  da

URBES,  86  pessoas  compareceram,  que  ouviram,  foram  ouvidas,  discordaram,

argumentaram naquela tarde de março de 2014. Os frutos disso foram colhidos no início de

novembro de 2015, com aumento das linhas de ônibus principalmente nos horários do início

da manhã e às 18 horas, faixa de pedestres na frente das escolas e creches, sinalização e

semáforo nas ruas principais.

Nos dois relatos ficou claro que as ações principalmente aquelas que dependem do poder

público  demoram para serem concretizadas,  o  que às vezes leva à descrença de que a

participação  social  é  efetiva,  porém  ao  se  concretizarem,  trazem  alento  e  é  motivo  de

comemoração,  como foi  o  nosso caso,  pois  as  reuniões do  conselho  que oscilam muito

quanto ao número de participantes, por exemplo, após a última conquista, voltaram a crescer,

com um número significativo na última delas, logo após as mudanças no transporte, e uma

nova ideia surgiu: a pista de caminhada e uma área de lazer para o bairro.

Agora todos já sabem o caminho das pedras.

Sugere-se que a última etapa do processo grupal seja a construção conjunta de

mateal  de  divulgação  sobre  necessidades  sociais  em  saúde  deste  grupo  de

portadorries de hipertensão arterial, que contemple respostas à pergunta inicial:

Por que para várias pessoas portadoras de hipertensão arterial é difícil controlar

os níveis pressóricos estabelecidos nos protocolos?
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Campos CMS. Necessidades de saúde como objeto das políticas públicas: as práticas

do  enfermeiro  na  Atenção  Básica  [tese  livre-docência].  São  Paulo:  Escola  de

Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2013.
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Considerações

Não  se  tem  a  pretensão  de  atribuir  à  educação  em  saúde  o  poder  de

transformação social, mas sim um dos meios para alcançá-la. (Almeida et col., 2013).
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