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eStratégia De organiZação Do 
acolHimento na ubS v Do centro De 

SaúDe-eScola murialDo – cSem

Adriana da Silva Machado
Nutricionista
Stella Feyh

Enfermeira.	Mestre	em	Saúde	Coletiva.	Orientadora
Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo

Porto	Alegre	-	RS
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br

Ao	buscarmos	a	implantação	da	estratégia	de	acolhimen-
to	na	UBS	V	do	CSEM,	sentimos	a	necessidade	de	maior	
aprofundamento	teórico	sobre	o	assunto.	Partindo	dessa	
necessidade,	 engajamo-nos	 na	 procura	 de	 autores	 que	
discutam	as	ações	de	saúde	que	cercam	nossa	prática	di-
ária	na	Atenção	Primária.	Nosso	objetivo	foi	sensibilizar	
todos	os	profissionais	da	equipe,	a	partir	da	discussão	de	
conceitos	e	práticas	 comuns	ao	 serviço	de	 saúde,	para	
que	pudéssemos	implementar	efetivamente	a	estratégia	
de	acolhimento	na	UBS	V.	Foram	realizados	dois	encon-
tros	 consecutivos	 na	 equipe,	 em	 que	 foi	 sugerido	 que	
se	definisse	individualmente	os	termos:	agenda,	pronto-	
atendimento,	 triagem	 e	 acolhimento,	 seguindo-se	 uma	
discussão	para	categorização	das	definições	encontradas.	
A	partir	dessa	discussão,	buscou-se	estabelecer	uma	lin-
guagem	comum	entre	os	membros	da	equipe,	resultando	
as	 seguintes	 concepções:	 Acolhimento	 -	 receber	 todas	
as	pessoas	que	procuram	o	serviço,	com	disposição	para	
atuar	com	empatia.	Ouvir	atentamente	o	usuário	e	res-
peitá-lo	como	pessoa,	atuando	com	resolutibilidade	para	
a	 satisfação	de	 suas	demandas	e	necessidades.	Triagem	
-	 é	 o	 ato	 de	 detectar	 qual	 a	 necessidade	 de	 saúde	 do	
usuário,	orientando-o	de	forma	correta.	Pronto-atendi-

mento	-	refere-se	a	consultas	que	exigem	atendimento	
imediato,	 centrado	na	queixa	do	usuário.	Agenda	 -	 diz	
respeito	ao	atendimento	individual,	com	horário	previa-
mente	marcado	com	os	profissionais	das	diferentes	áre-
as	 da	 saúde	 (assistente	 social,	 auxiliar	 de	 enfermagem,	
dentista,	enfermeiro,	médico,	nutricionista	e	psicólogo).	
A	partir	dos	encontros	realizados,	observamos	que	toda	
e	qualquer	mudança	sugerida	 implica	comprometimen-
to	 e	 conhecimento	 da	 proposta	 por	 todas	 as	 pessoas	
envolvidas	 no	 trabalho.	 No	 momento,	 estamos	 em	 fa-
se	de	reestruturação	da	abordagem	para	que	possamos	
permanecer	avançando	nos	conceitos	e	principalmente	
na	 prática	 que	 é	 nosso	 maior	 objetivo.	 Nesse	 sentido,	
acredito	 ser	de	 fundamental	 importância	mantermos	o	
processo	de	integração	continuada	entre	as	pessoas	e	de	
valorização	de	seus	sentimentos	quanto	ao	trabalho,	bem	
como	estimularmos	cada	vez	mais	o	vínculo	do	serviço	à	
comunidade	onde	está	inserido,	pois	nossas	ações	estão	
fundamentadas	nos	conceitos	de	equipe	e	nos	princípios	
do	SUS.	

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	acolhimento,	estratégias.
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a HumaniZação Do Serviço De 
oDontologia Do centro De SaúDe- 
eScola murialDo: aS eStratégiaS De 

acolHimento e Sala De eSPera

Tatiane Gomes Costa
Residente	de	Nutrição

Fabiane Martins Curvelo
Residente	de	Nutrição

Paulo V. N. Fontanive
Residente	de	Odontologia

Fernando Ritter
Residente	de	Odontologia

Eloá Rossoni
Cirurgião-Dentista.	Orientadora

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br

Objetivo:	Descrever	a	experiência	de	Acolhimento	e	Sa-
la	de	Espera	aos	pacientes	que	buscam	o	serviço	do	Mó-
dulo	Odontológico	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	
-	CSEM,	tentando	humanizar	e	entender	o	momento	de	
vida	de	cada	indivíduo.	Metodologia:	O	trabalho	de	Sala	
de	Espera	foi	realizado	sempre	com	o	enfoque	de	promo-
ção	e	educação	em	saúde,	em	que	foram	abordados	temas	
correlatos	entre	a	Odontologia	e	a	Nutrição.	O	material	
utilizado	 foi	 cartazes,	 folders,	 folhetos	 e	 macromodelos.	
Foram	montados	diários	alimentares	em	cartazes	e	discu-
tidos	os	benefícios	e	malefícios	para	saúde	bucal	e	geral	dos	

pacientes.	Considerações	Finais:	Tendo	em	vista	a	atual	
discussão	de	 reorganização	do	processo	de	 trabalho	nas	
Unidades	Básicas	de	Saúde,	realizado	no	Centro	de	Saúde-
Escola	Murialdo,	foi	criado	um	espaço	para	reflexões	sobre	
as	ações	em	saúde,	sobre	os	atendimentos	realizados	e	um	
momento	de	interdisciplinaridade	no	processo	de	educa-
ção	em	saúde.

PALAVRAS-CHAVE

Humanização,	acolhimento,	estratégia,	saúde	bucal,	edu-
cação	em	saúde.	
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a interDiSciPlinariDaDe na 
SaúDe infantil: uma PerSPectiva 

oDontolÓgica e nutricional

Letícia Carvalho de Araújo
Residente	de	Nutrição

Tatiane Gomes Costa
Residente	de	Nutrição

Fabiane Martins Curvelo
Residente	de	Nutrição

Paulo Vinicius Nascimento Fontanive
Residente	de	Odontologia

Fernando Ritter
Residente	de	Odontologia

Denise Miranda
Nutricionista.	Orientadora

Instituições:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br

A	partir	da	realidade	vivenciada	pelos	residentes	de	Nu-
trição	 e	 Odontologia	 no	 Programa	 de	 Residência	 Inte-
grada	em	Saúde:	Atenção	Básica	em	Saúde	Coletiva	nas	
Unidades	Básicas	de	Saúde	-	UBS	do	Centro	de	Saúde-
Escola	Murialdo	-	CSEM,	foi	detectada	a	necessidade	de	
trabalharmos	conjuntamente	os	hábitos	de	Higiene	Bucal	
-	HB	e	de	alimentação	saudável	até	um	ano	de	vida.	Den-
tro	 da	 atual	 política	 de	 combate	 à	 fome,	 a	 atuação	 da	
equipe	multiprofissional	em	saúde	coletiva	deve	ser	a	de	
promover,	apoiar	e	facilitar	o	aleitamento	materno	pelo	
efeito	protetor	e	 como	 ideal	 nos	primeiros	 seis	meses	
de	vida,	bem	como	propiciar	saúde	para	o	meio	bucal.	
Objetivo:	 Descrever	 os	 principais	 enfoques	 interdisci-
plinares	de	Nutrição	e	Odontologia	que	devem	ser	abor-
dados	com	pais,	cuidadores	e	profissionais	de	saúde	na	
criança	com	até	um	ano	de	vida.	Metodologia:	As	orien-
tações	devem	incluir	sugestões	de	esquemas	alimentares	
para	lactentes,	pois	é	nessa	fase	que	o	bebê	está	pronto	
para	começar	a	receber	outros	alimentos,	além	do	leite	
materno.	 A	 instrução	 de	 adequada	 HB	 para	 reduzir	 as	
concentrações	bacterianas,	detritos	alimentares	e	placas	
nas	superfícies	dentárias,	que	estão	erupcionando,	ajuda	
a	prevenir	a	instalação	da	doença	cárie	e	também	da	do-
ença	periodontal.	O	período	da	introdução	de	alimentos	

sólidos	é	crucial	para	a	formação	de	hábitos	alimentares	
saudáveis	no	futuro,	tendo	em	vista	que,	a	partir	desse	
momento,	a	criança	será	apresentada	à	infinidade	de	sa-
bores	que	a	acompanharão	para	o	resto	de	sua	vida.	Com	
embasamento	teórico,	procuramos	esclarecer	os	danos	à	
saúde	da	criança	causados	por	utensílios	não-apropriados	
(mamadeiras	e	chupetas),	bem	como	a	oferta	inadequa-
da	de	alimentos	que	poderão	causar,	no	futuro,	doenças	
como	diabetes	e	hipertensão	arterial	sistêmica,	ressaltan-
do	a	 importância	de	evitar	o	uso	do	açúcar	e	restringir	
ao	máximo	o	uso	de	sal	na	alimentação	dos	lactentes.	O	
profissional	deve	monitorar	a	criança	e	principalmente	o	
grupo	 familiar	para	desenvolvimento	desses	hábitos	de	
alimentação	 e	 adequada	 HB	 e	 pode	 também	 ser	 colo-
cado	em	situações	que	 isso	deve	ser	abordado	(grupo,	
consulta	 individual,	 sala	de	espera).	Considerações	 fi-
nais:	A	possibilidade	de	 trabalhar	 interdisciplinarmente	
questões	 de	 prevenção	 primária,	 relacionadas	 à	 saúde	
bucal	e	alimentar,	possibilita	a	potencialização	das	ações	
em	saúde.	

PALAVRAS-CHAVE

Saúde	 infantil,	 saúde	 bucal,	 Unidades	 Básicas	 de	 Saúde,	
nutrição.	
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aPlicação De QueStionário Para 
avaliação De autocuiDaDoS em aSma: 

um eStuDo Piloto

Carmen V. G. Daudt
Residente	de	Medicina	Família	e	Comunidade

Hélio Miguel L. Simão
Pediatra.	Doutor	

Beatriz Mallmann
Assistente	Social

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br

Introdução:	Apesar	dos	avanços	científicos	e	do	surgi-
mento	de	medidas	eficazes,	a	asma	continua	aumentando	
sua	prevalência	e	mortalidade.	Freqüentemente	há	 falta	
de	conhecimentos	sobre	o	uso	correto	das	medicações	e	
a	necessidade	de	um	plano	de	controle.	As	mortes,	geral-
mente,	devem-se	à	falta	de	reconhecimento	da	gravidade	
da	 crise,	 o	 que	 resulta	 em	 tratamento	 insuficiente.	 Por	
isso,	o	item	mais	valorizado	no	manejo	da	asma	é	a	educa-
ção	do	paciente.	Os	programas	de	autocuidados	em	asma	
são	associados	com	melhora	significativa	dos	sintomas,	da	
técnica	de	uso	das	“bombinhas”	e	das	práticas	de	controle	
ambiental.	Objetivos:		a)	verificar	o	grau	de	conhecimento	
prévio	dos	 familiares	de	pacientes	asmáticos	em	relação	à	
prevenção,	sinais	de	gravidade	e	manejo	da	doença;	b)	veri-
ficar	o	conhecimento	adquirido	por	estes	familiares	durante	
o	 curso.	 Metodologia:	 Em	 nível	 de	 Atenção	 Primária,	
foram	 realizados	 dois	 encontros	 com	 intervalo	 de	 uma	
semana,	 em	 que	 foram	 abordados	 os	 aspectos	 preven-
tivos	 e	 terapêuticos	 relevantes	 ao	 controle	 da	 asma	 e	
uma	melhor	compreensão	da	doença.	A	amostra	selecio-
nada	 foi	 composta	 de	 onze	 familiares	 que	 participaram	
dos	 encontros	 educativos.	 Foi	 aplicado	 um	 teste	 antes	

do	primeiro	encontro	e	o	mesmo	teste	após	o	segundo	
encontro.	Resultados:	Com	relação	aos	conhecimentos,	
obtivemos	os	seguintes	resultados:	a)		fisiopatologia:	re-
sultado	pré-teste	72,7%	X	resultado	pós-teste	81,8%;	b)		
classificação:	resultado	pré-teste	81,8%	X	resultado	pós-
teste	100%;		c)		prognóstico:	resultado	pré	e	pós-teste	
100%;		d)		controle	ambiental:	resultado	pré	e	pós-teste	
100%;		e)		manejo	da	crise:	resultado	pré-teste	64%	X	
resultado	 pós-teste	 100%.	 Conclusão:	 Observamos,	
inicialmente,	que	os	pacientes	estavam	bem	informados	
com	 relação	 à	 classificação,	 controle	 ambiental	 e	 prog-
nóstico	da	asma.	Quanto	à	fisiopatologia,	não	houve	uma	
compreensão	adequada	do	tema,	necessitando	uma	nova	
abordagem	nos	próximos	encontros.	O	maior	impacto	da	
abordagem,	contudo,	resultou	no	aprendizado	do	manejo	
da	crise.	Este	parece	ser	o	achado	mais	importante,	uma	
vez	que	é	essencial	o	manejo	adequado	da	crise	para	a	re-
dução	dos	atendimentos	em	emergência,	hospitalizações	
e,	em	última	análise,	da	mortalidade	pela	asma.

PALAVRAS-CHAVE

Asma,	prevenção	&	controle,	doenças	respiratórias.
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 ativiDaDe interDiSciPlinar: noSSo 
vínculo com a crecHe vovÓ iDa

O	presente	trabalho	se	propõe	a	apresentar	as	atividades	
desenvolvidas	pela	equipe	de	saúde	da	Unidade	Básica	de	
Saúde	II	-	UBS	II	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	-	
CSEM	na	Creche	Vovó	Ida.	A	UBS	II	possui	um	vínculo	de	
aproximadamente	23	anos	com	esta	instituição.	As	ações	
realizadas	apresentam	caráter	interdisciplinar;	esse	ano,	o	
trabalho	vem	sendo	efetuado	por	profissionais	da	área	da	
Odontologia,	Psicologia,	Enfermagem,	Nutrição,	Serviço	
Social	e	Medicina	(residentes	do	primeiro	ano	e	os	pro-
fissionais	da	equipe	fixa),	desenvolvendo	tanto	atividades	
do	campo	da	saúde	coletiva	como	do	núcleo	de	cada	área.	
Objetivos:	-	Dar	continuidade	à	parceria	da	UBS	II	com	a	
Creche.	-	Desenvolver	atividades	de	educação	em	saúde,	
atuando	no	sentido	da	prevenção	de	agravos	e	da	promo-
ção	de	saúde.	-	Estimular	a	formação	de	hábitos	de	vida	
saudáveis	já	na	infância.	-	Estimular	o	desenvolvimento	do	
autocuidado	das	crianças.	-	Oferecer	um	espaço	de	escuta	
e	de	trocas	de	experiências	com	o	grupo	de	educadoras.	-	
Instrumentalizar	as	educadoras	para	o	manejo	das	crianças	
em	sala	de	aula.	-	Realizar	avaliação	física	e	antropométrica	
das	crianças	para	realizar	um	diagnóstico	das	condições	de	
saúde-doença	das	crianças.	-	Realizar	vigilância	em	saúde.	
-	Diagnóstico	e	tratamento	das	patologias	bucais.	Meto-
dologia:	–	No	início	deste	ano,	foi	realizada	uma	reunião	
entre	a	direção	da	creche	e	a	coordenação	e	equipe	técni-
ca	da	UBS,	em	que	foi	estabelecido	um	“contrato	de	tra-

balho”.	A	partir	daí,	fez-se	um	planejamento	das	atividades	
e	um	cronograma.	Os	trabalhos	são	desenvolvidos	todas	
as	 segundas-feiras	pela	manhã,	das	9h30min	às	11h.	Os	
métodos	utilizados	dependem	da	atividade	desenvolvida.	
Para	as	ações	de	educação	em	saúde,	lança-se	mão	de	te-
atros,	 brincadeiras,	 pinturas,	 desenhos,	 cantigas	 infantis,	
rodas	de	conversa,	materiais	ilustrativos,	materiais	para	o	
manuseio	das	 crianças,	 etc.	Cada	 área	busca	 integrar-se	
com	as	atividades	das	demais	no	sentido	de	trabalhar-se	
integradamente.	Considerações:	-	As	atividades	na	cre-
che	permanecem	em	andamento.	Até	o	presente	momen-
to,	a	equipe	pode	perceber	um	retorno	positivo	das	ações	
desenvolvidas,	tanto	através	das	crianças,	como	do	relato	
dos	pais,	das	educadoras	e	da	direção	da	creche.	Existe,	de	
fato,	uma	parceria	entre	ambas	as	instituições	no	sentido	
de	exercer	uma	vigilância	da	saúde	das	crianças	da	creche.	
Percebemos	modificação	nos	hábitos	de	vida	das	crianças	
com	assimilação	das	atividades	educativas	desenvolvidas.	
A	equipe	sente-se	motivada	e	satisfeita	com	o	que	já	foi	
realizado	e	percebe	que	os	frutos	obtidos	são	resultado	do	
trabalho	dos	residentes	e	profissionais	da	equipe	que	vem	
se	somando	a	cada	ano,	dando	a	idéia	de	um	processo.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	educação	em	saúde,	bem-es-
tar	da	criança.

Madelaine Salgueiro
Enfermeira.	Coordenadora	da	UBS	II

Luciane Kurtz
Doutora	em	Psicologia.	Preceptora	UBS	II

César Acosta
Cirugião	–Dentista.	Preceptor	UBS	II

Beatriz Mallmann
Assistente	Social.	Preceptora	UBS	II
Vanessa Lidiane Splendor
Enfermeira.	Residente	R1	UBS	II

Marla Danieli
Psicóloga.	Residente	R1	UBS	II

Tatiane Gomes da Costa
Nutricionista.Residente	R1	UBS	II
Paulo Vinícius Fontanive

Cirurgião-Dentista.	Residente	R1	UBS	II
Tiago Nunes

Médico.	Residente	R1	UBS	II
Élida Maciel

Psicóloga.	Preceptora	UBS	II
Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo

Porto	Alegre	–	RS
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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O	 psicólogo,	 trabalhador	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
-SUS,	 encontra-se,	 em	 geral,	 atuando	 em	 serviços	 es-
pecializados	 como	Ambulatórios	e	Centros	de	Atenção	
Psicossocial	 -	 CAPS.	 Diferente	 deste	 contexto,	 o	 Cen-
tro	de	Saúde-Escola	Murialdo	-	CSEM,	da	Secretaria	da	
Saúde/RS,	vinculado	à	Escola	de	Saúde	Pública/RS,	conta	
com	 equipes	 multiprofissionais,	 nas	 quais	 encontramos	
o	psicólogo,	que	atuam	com	ênfase	em	Atenção	Básica	
em	sete	Unidades	Básicas	de	Saúde	-	UBS.	Este	Centro	
é,	também,	campo	de	formação	para	residentes	em	saú-
de	coletiva	através	da	Residência	Integrada	em	Saúde.	O	
presente	trabalho	propõe-se	a	refletir	sobre	o	papel	do	
profissional	da	Psicologia	na	UBS,	a	partir	da	Política	de	
Atenção	Integral	à	Saúde	Mental	proposta	pelo	Governo	
do	Estado	do	RS	e	da	perspectiva	da	saúde	coletiva.	Ao	
longo	de	2002,	discussões	foram	realizadas	entre	os	psi-
cólogos	do	CSEM	no	espaço	de	Seminário	de	Psicologia.	
Para	esse	processo,	buscaram-se	subsídios	em	reflexões	
sobre	a	prática	do	trabalho	e	seus	 impasses	em	um	Le-
vantamento	de	Ações	de	Saúde	Mental	nas	UBS,	em	tex-
tos	de	referência	sobre	a	formação	da	Rede	de	Atenção	
no	município,	das	práticas	da	Saúde	Mental	e	Coletiva	na	
Atenção	Básica	e	das	leis	da	Reforma	Psiquiátrica	e	SUS.	

Resultaram	desse	exercício	reflexivo	as	seguintes	consi-
derações:	 a	demanda	em	saúde	mental	percebida	pelas	
equipes	está	ligada,	em	sua	maioria,	ao	desenvolvimento	
de	ações	de	caráter	especializado	e	não-básico;	os	pro-
fissionais	 não-especialistas	 em	 saúde	 mental	 tendem	 a	
encaminhar	 para	 o	 psicólogo	 os	 usuários	 que	 mostram	
necessidades	de	atenção	nessa	área;	a	discussão	de	casos	
na	prática	das	equipes	ainda	é	incipiente;	e	há	dificuldades	
em	contar	 com	a	 rede	de	apoio	dos	 serviços	de	maior	
complexidade	 de	 atenção.	 Verifica-se,	 portanto,	 que	 o	
papel	que	o	psicólogo	vem	exercendo	na	UBS	está	mais	
ligado	à	Atenção	especializada	do	que	à	Atenção	Básica,	li-
mitando	suas	possibilidades	de	atuação	mais	abrangente	e	
resolutiva	com	relação	às	necessidades	de	saúde	da	popu-
lação:	promoção,	prevenção,	 tratamento	e	 reabilitação.	
Pretende-se	que	este	papel	possa	ser	mais	bem	compre-
endido,	que	esse	profissional	 seja	percebido	 integrando	
a	 equipe,	 participando	 na	 construção	 do	 conhecimento	
interdisciplinar	da	saúde	coletiva.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	prática	(psicologia),	psicólo-
gos,	saúde	mental.

 atuanDo em uniDaDeS báSicaS De SaúDe: 
novaS PoSSibiliDaDeS no PenSar e agir 

em PSicologia

Cláudia Fait
Mestre	em	Psicologia
Lucenira Kessler

Residente	de	Psicologia
Vanessa Lançanova
Residente	de	Psicologia
Lizia Porciúncula
Residente	de	Psicologia
Emanuele Proença
Residente	de	Psicologia

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br



BoleTim da saúde | porTo aleGre | Volume 18 | Número 1 | JaN./JuN. 2004

resumos | 213

avaliação Da imPlantação Do Programa 
Prá-nenÊ na ubS iii

Daiane Freire Benites
Residente	de	Enfermagem

Jarbas Daniel da Rosa
Residente	de	Medicina	de	Família	e	Comunidade

Paulo Roberto Muller
Orientador.	Médico	Preceptor	e	Médico	de	Família	e	Comunidade

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br

O	programa	Prá-Nenê	tem	como	objetivo	desenvolver	
ações	de	vigilância	da	saúde	dirigidas	às	crianças	no	pri-
meiro	ano	de	vida,	facilitando-lhes	o	acesso	aos	serviços	
de	saúde.	Através	desse	trabalho,	pretendemos	analisar	
a	implantação	do	Programa	Prá-Nenê	na	UBS	III	do	Cen-
tro	de	Saúde-Escola	Murialdo,	analisando	o	atendimen-
to	das	crianças	com	até	seis	meses	de	idade,	por	meio	
da	adesão	da	população,	a	fim	de	melhorar	a	assistência	
para	 a	população	 lactente,	 através	do	 atendimento	 in-
tegral	em	saúde.	A	partir	da	população	lactente	que	faz	
o	acompanhamento	na	unidade,	foram	coletados	dados	
através	da	revisão	em	prontuários	dos	pacientes.	Obser-
vou-se	que	49,4%	das	crianças	acompanhadas	atingiram	
a	meta	de	no	mínimo	quatro	consultas	até	os	seis	meses	
de	 idade.	As	crianças	que	atingiram	a	meta	de	consul-
tas	 preconizadas	 consultaram	 por	 intercorrências	 em	

média	1,8	consultas	no	período.	Já	as	crianças	que	não	
atingiram	a	meta	 tiveram	uma	média	de	uma	consulta	
por	intercorrências	durante	os	seis	meses	de	vida.	Ob-
servamos	que	no	primeiro	ano	do	Programa	Prá-Nenê	
na	 UBS	 III,	 os	 dados	 relacionados	 com	 o	 crescimento	
das	 crianças	 foram	compatíveis	 com	a	bibliografia,	 e	 a	
meta	até	os	seis	meses	de	vida	foi	alcançada	em	metade	
das	crianças.	A	avaliação	do	programa	possibilitou	que	a	
equipe	obtivesse	conhecimento	detalhado	dessa	popu-
lação	e	estudasse	meios	de	intensificar	estratégias	para	
aumentar	este	acompanhamento	pelos	profissionais	de	
Atenção	Primária	à	Saúde.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	Programa	Prá-Nenê,	cuidado	
do	lactente,	saúde	infantil.
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Este	estudo	tem	como	tema	central	o	cuidado	exercido	
por	mulheres	a	outras	mulheres	no	processo	de	partu-
rição	 em	 um	 Centro	 Obstétrico/Maternidade.	 Esten-
demos	 um	 olhar	 sobre	 a	 enfermagem	 como	 profissão	
essencialmente	 feminina,	 bem	 como	 o	 cuidado	 com	 o	
conhecimento	 da	 enfermagem	 e	 as	 implicações	 de	 gê-
nero	 que	 estão	 agregadas	 nessa	 prática.	 Com	 isso,	 te-
mos	como	objetivos:	Geral:	 -	 Identificar	os	elementos	
que	se	fazem	presentes	na	relação	cuidadora-cuidada	no	
decorrer	da	assistência	de	enfermagem	no	processo	de	
parturição.	Específicos:	-		Contribuir	para	a	elaboração	
de	uma	assistência	de	enfermagem	qualificada	à	mulher;	
e,	-		dar	oportunidade	às	mulheres	da	equipe	de	enfer-
magem	de	expressarem	suas	percepções	frente	o	cuidar	
de	mulheres.	Utilizamos	a	pesquisa	qualitativa	do	tipo	ex-
plicativa	e	descritiva	como	abordagem	metodológica.	O	
campo	de	estudo	foi	o	Centro	Obstétrico	da	Maternida-
de	do	Hospital	Universitário	da	Universidade	Federal	de	
Santa	Catarina.	A	população	estudada	foi	as	mulheres	da	
equipe	de	enfermagem	desta	instituição.	Os	instrumen-
tos	de	coleta	de	dados	utilizados	foram	a	entrevista	do	
tipo	aberta,	gravada	em	fita	cassete,	contendo	a	pergunta	
norteadora	“Como	é,	para	você,	como	mulher,	assistir	
mulheres	em	trabalho	de	parto,	parto	e	puerpério?”,	e	
a	 observação	 participante.	 O	 registro	 das	 informações	
obtidas	pela	observação	participante	se	deu	em	diário	de	
campo.	Realizamos	 seis	entrevistas	com	três	enfermei-
ras	obstetras	e	 três	 técnicas	de	enfermagem.	A	análise	

dos	dados	foi	orientada	pela	proposta	metodológica	de	
Minayo	(2001).	A	autora	preconiza	os	três	passos	para	
a	fase	de	análise:	ordenação,	classificação	e	análise	final.	
Emergiram	três	categorias	temáticas,	cujos	títulos	são	Ser	
Mulher	Facilita	e	Dificulta	o	Cuidado	a	Outra	Mulher;	“...
a	gente	não	sai	a	mesma	da	sala	de	parto”:	a	mulher-en-
fermeira	que	 já	vivenciou	o	processo	de	parturição	as-
sistindo	outras	mulheres;	e	“A	Relação	Mulher/Homem,	
Enfermeira/Médico	na	Assistência	ao	Parto:	uma	questão	
de	gênero”.	As	mulheres	da	equipe	de	enfermagem	fa-
zem	reflexão	sobre	o	seu	saber/fazer.	Identificamos	que	
ser	mulher	aparece	como	um	elemento	que	facilita	e	que,	
em	certas	situações,	dificulta	o	cuidado	à	outra	mulher.	
Há	uma	valorização	da	mulher	que	já	passou	pela	experi-
ência	da	gestação	e	parto	para	atuar	na	assistência	ao	par-
to.	Porém	isso	não	desqualifica	o	cuidado	exercido	pelas	
mulheres	 que	 não	 possuem	 tais	 vivências.	 As	 questões	
de	gênero	se	fazem	presentes	na	prática	da	enfermagem	
no	exercício	de	cuidar	de	mulheres	e	na	 sua	 relação	e	
percepção	com	relação	ao	médico	(homem).	Verificamos	
que	os	pressupostos	teóricos	foram	confirmados	com	o	
estudo	e	que	os	objetivos	traçados	foram	contemplados.	
Entendemos	que	a	enfermagem	precisa	desenvolver	uma	
consciência	de	gênero,	e,	para	tanto,	os	espaços	de	dis-
cussão	precisam	ser	ampliados.

PALAVRAS-CHAVE

Saúde	da	mulher,	enfermagem,	parto.

De mulHer Para mulHer: o univerSo 
feminino Do cuiDaDo na enfermagem e 

SuaS imPlicaçÕeS De gÊnero

Vanessa Lidiane Splendor
Enfermeira

Residente	de	Enfermagem
Arlete Regina Roman

Enfermeira
Mestre

Docente	do	Curso	de	Enfermagem	do	Centro	de	Ciências	da	Saúde	da	Universidade	Regional	do	Noroeste	do	Estado	do	Rio	Grande	
do	Sul/UNIJUí.	Orientadora

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	-	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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O	 Diabetes	 Mellitus	 -	 DM,	 é	 importante	 problema	 de	
saúde	pública	porque	está	associado	a	complicações	que	
comprometem	a	produtividade,	qualidade	de	vida	e	so-
brevida	dos	indivíduos,	além	de	envolver	altos	custos	no	
seu	tratamento	e	suas	complicações.	Do	ponto	de	vista	
odontológico,	 os	 comprometimentos	 são	 os	 seguintes:	
mudanças	no	fluxo	salivar,	agravamento	nos	quadros	de	
doença	 periodontal,	 retardo	 na	 cicatrização	 da	 mucosa	
em	procedimentos	cruentos,	maior	incidência	de	alveoli-
tes,	aumento	nas	incidências	de	cárie	e	estomatites	trau-
máticas.	De	acordo	com	os	dados	da	Organização	Mundial	
da	Saúde	-	OMS	e	da	Federação	Internacional	de	Diabetes	
-	IDF	,	há	uma	epidemia	global	dessa	enfermidade,	já	atin-
gindo	aproximadamente	180	milhões	de	pessoas	no	mun-
do.	Só	no	Brasil,	estima-se	que	12%	da	população,	algo	
em	torno	de	20	milhões	de	pessoas,	sejam	diabéticos	e	
esse	percentual	tende	a	crescer	ainda	mais.	Em	Porto	Ale-
gre,	a	prevalência	é,	hoje,	de	8,89%	da	população	total.	
Tendo	em	vista	os	dados	acima,	o	objetivo	é	descrever	os	

sinais	clínicos	do	DM	no	aparelho	estomatognático,	apre-
sentando	a	experiência	dos	residentes	(casos	clínicos)	no	
Pronto	Atendimento	Continuado	 -	PAC,	no	módulo	de	
atendimento	odontológico,	com	o	registro	em	prontuário	
dos	 sinais,	 sintomas	 e	 exames	 clínicos.	 O	 paciente	 que	
está	em	tratamento	odontológico	está	também	em	acom-
panhamento	médico	e	nutricional.	A	abordagem	odonto-
lógica	é	imprescindível	devido	à	incidência	na	população	
e	às	conseqüências	na	saúde	bucal,	sendo	interdisciplinar	
o	trabalho	da	equipe	de	saúde	no	manejo	deste	paciente,	
peça	importante	para	uma	maior	resolutividade.	Por	tudo	
isso,	o	CD	deve	saber	dar	as	orientações	específicas	ao	
seu	paciente	para	que	não	tenha	surpresas	ao	 longo	do	
tratamento	dentário	de	forma	a	garantir	o	equilíbrio	imu-
nológico	e	o	funcionamento	normal	do	metabolismo.

PALAVRAS-CHAVE

Diabetes	Mellitus,	saúde	bucal,	Atenção	Primária	em	Saú-
de.

DiabeteS mellituS na oDontologia: uma 
viSão na atenção báSica De SaúDe

Paulo Vinicius Nascimento Fontanive
Residente	de	Odontologia

Fernando Ritter
Residente	de	Odontologia

Eloá Rossoni
Cirurgiã-dentista
orientadora

Instituições:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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Objetivo:	 Realizar	 ações	 de	 prevenção,	 promoção	 e	
proteção	 à	 saúde,	 estimulando	 a	 participação	 comuni-
tária,	 integrando	a	equipe	multidisciplinar	com	a	comu-
nidade	 escolar,	 elucidando	 temas	 de	 saúde	 pertinentes	
ao	 interesse	 dos	 alunos.	Material	 e	 Métodos:	 É	 uma	
descrição,	um	relato	de	experiência	de	nossas	ações	em	
educação	e	saúde,	desenvolvida	na	Escola	Estadual	de	1°	
e	2°	Graus	Francisco	Antônio	Vieira	Caldas	Júnior,	com	
as	turmas	dos	Jardins	A	e	B,	e	alunos	de	1ª	a	4ª	séries,	
totalizando	cerca	de	180	alunos.	No	1°	semestre,	foram	
realizados	encontros	com	os	alunos	de	2ª	a	4ª	séries,	e,	
no	2°	semestre,	com	alunos	dos	 jardins	e	1ª	 séries.	As	
atividades	estão	sendo	desenvolvidas	de	forma	participa-
tiva	e	com	várias	dinâmicas	de	grupo,	possibilitando	mo-
tivação	e	sensibilização	relevantes.	Os	recursos	materiais	
utilizados	são	o	espaço	físico	de	uma	sala	de	aula,	todas	
as	quintas-feiras	à	tarde,	durante	três	horas,	para	realiza-
ção	de	atividades	de	grupos.	Utilizamos,	ainda,	materiais	
para	desenhos,	pinturas,	recursos	audiovisuais,	materiais	
para	apresentação	de	teatro,	entre	outros.	Resultados:	
Vinculação	 da	 comunidade	 escolar	 com	 o	 serviço	 de	
saúde,	determinando	maior	atuação	da	equipe	multipro-

fissional	no	âmbito	comunitário.	Apego	aos	profissionais	
da	Unidade	Básica	de	Saúde,	consubstanciando	metas	de	
promoção	da	saúde	mais	rápidas	e	elucidativas.	Demons-
tração	de	desenhos	dos	assuntos	abordados,	efetivando	
a	informação	qualificada	transmitida	pela	equipe.	Através	
de	atividades	socioculturais,	como	teatro	infantil,	promo-
vemos	a	fixação	dos	assuntos	abordados	de	forma	lúdica	
e	o	encontro	da	linguagem	e	desenvolvimento	psicope-
dagógico.	Integração	de	conteúdos	da	Escola	com	temas	
de	 abordagem	 multiprofissional	 de	 Medicina,	 Enferma-
gem	 e	 Serviço	 Social	 para	 socializar	 e	 estimular	 a	 pre-
venção	primária.	Conclusão:	A	maior	resolutividade	aos	
assuntos	transversais	de	demanda	escolar	como	higiene,	
alimentação,	sexualidade	e	vacinação,	bem	como	a	abor-
dagem	 multiprofissional	 estabeleceram,	 sobremaneira,	
uma	 assistência	 mais	 efetiva	 no	 que	 tange	 à	 estratégia	
de	horizontalização	dos	 recursos	humanos	da	Unidade	
Básica	de	Saúde.

PALAVRAS-CHAVE

Educação	em	saúde,	cuidado	da	criança,	 saúde	do	ado-
lescente.

eDucação em SaúDe: uma Prática com 
criançaS e Pré-aDoleScenteS

Fábio Corrêa de Barros
Medico	Residente

Marcia de Franceschi
Enfermeira	Residente

Simone da Fonseca Sanghi
Assistente	Social	Residente

Beatriz Mallmann
Assistente	Social.	Orientadora	UBS	V

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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Introdução:	A	Fitoterapia	é	o	recurso	de	prevenção	e	
tratamento	de	doenças	através	das	plantas	medicinais	e	a	
forma	mais	antiga	e	fundamental	de	tratamento	na	Terra.	
Como	método	 terapêutico,	 a	Fitoterapia	 faz	parte	dos	
recursos	da	medicina	natural	e	está	presente	também	na	
tradição	da	medicina	popular.	Em	sua	forma	mais	rigoro-
sa,	abrange	os	princípios	e	as	técnicas	da	Botânica	e	da	
Farmacologia.	Diversos	fatores	têm	estimulado	a	prática	
da	utilização	das	plantas	medicinais	pela	população,	entre	
as	quais	se	destacam:	a	decepção	com	os	resultados	ob-
tidos	em	tratamentos	com	a	medicina	convencional,	os	
efeitos	 indesejáveis	 e	prejuízos	 causados	 à	 saúde	pelos	
fármacos	sintéticos,	dificuldades	de	acesso	por	parte	da	
população	aos	medicamentos	e	a	crença	popular	de	que	
o	natural	é	inofensivo.	Objetivos:	Apresentar	o	projeto	
de	 implantação	de	plantas	medicinais	e	 fitoterápicos	na	
rede	de	saúde	dos	municípios	com	o	apoio	da	Secretaria	
de	Saúde	do	Rio	Grande	do	Sul.	Metodologia:	O	projeto	
se	propõe	a	realizar	um	conjunto	de	ações	que	podem	
ser	resumidas	nas	seguintes	atividades:	oferecer	as	plan-
tas	medicinais	e	fitoterápicos	como	mais	uma	opção	te-
rapêutica	à	população	de	baixa	renda;	oferecer	um	novo	
serviço	que	possa	facilitar	a	resolução	de	problemas	da	
Atenção	Primária	em	Saúde;	oferecer	um	recurso	tera-
pêutico	de	baixo	custo	e	baixa	iatrogenia	à	população	lo-
cal;	identificar	o	potencial	terapêutico	de	plantas	medici-
nais	da	região;	desenvolver	um	trabalho	integrado	com	a	
comunidade,	visando	a	resgatar	o	saber	popular	na	região	
e	desenvolver	a	formação	de	recursos	humanos	em	to-
dos	os	níveis	de	atuação	no	SUS,	para	atuarem	com	plan-

tas	medicinais.	Resultados	Esperados:	Espera-se,	com	
esse	projeto,	 integrar	a	medicina	tradicional	com	o	uso	
científico	de	plantas	selecionadas	por	sua	eficácia	e	segu-
rança	terapêutica	e	implantar	sua	aplicação	no	SUS.	Além	
disso,	espera-se	o	crescimento	do	número	de	médicos,	
odontólogos	e	farmacêuticos	prescritores	de	fitoterápi-
cos	nas	Unidades	de	Saúde;	o	desenvolvimento	das	Far-
mácias-Vivas,	locais	de	cultivo	e	produção	de	plantas	me-
dicinais;	economia	com	gastos	em	medicamentos	pelos	
municípios	que	implantarem	o	projeto;	estimular	e	res-
gatar	o	uso	de	plantas	medicinais	na	região.	Considera-
ções:	Embora	muitas	pessoas	ignorem	a	importância	das	
plantas	medicinais,	sabe-se	que	toda	a	farmacologia	tem	
como	base	exatamente	os	princípios	ativos	das	plantas.	
Na	verdade,	a	farmacologia	moderna	não	existiria	sem	a	
herança	de	conhecimentos	adquiridos	através	de	séculos	
de	prática	médica	ligada	ao	emprego	dos	vegetais.	O	uso	
terapêutico	das	plantas,	quando	 feito	 com	critérios,	 só	
tem	a	contribuir	para	a	saúde	de	quem	o	pratica.	Tais	cri-
térios	referem-se	à	identificação	do	quadro	clínico	apre-
sentado	(doença	ou	sintoma),	escolha	correta	da	planta	
a	ser	utilizada	e	sua	adequada	preparação.	Os	resultados	
de	pesquisa	com	plantas	medicinais,	normalmente	origi-
nam	medicamentos	com	custos,	muitas	vezes,	inferior	ao	
similar	sintético	e,	conseqüentemente,	de	aquisição	mais	
acessível	à	população.

PALAVRAS-CHAVE

Terapias	complementares,	fitoterapia,	Atenção	Primária	
à	Saúde.

fitoteraPia na atenção báSica em SaúDe

Marco Aurélio Dornelles
Mestre	em	Fisiologia	e	Farmacologia	-	UFRGS

Responsável	pelo	Programa	de	Fitoterapia	da	SES	-	DAS
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gruPo De geStanteS: uma eXPeriÊncia 
multiProfiSSional

Este	 trabalho	 pretende	 contar	 a	 experiência	 vivida	 por	
nós,	residentes	de	diferentes	áreas,	com	o	grupo	de	ges-
tantes	da	Unidade	Básica	de	 Saúde	 -	UBS	 II.	 Esta	 ativi-
dade,	por	nós	coordenada,	procura	oferecer	um	espaço	
onde	as	gestantes	da	comunidade	da	Vila	Vargas	possam	
expressar	seus	sentimentos,	ansiedades,	dúvidas	em	re-
lação	ao	período	gestacional	e,	a	partir	disso,	refletir	so-
bre	esta	 vivência	 junto	 às	demais(“iguais”).	Este	espaço	
também	apresenta	como	objetivo	informar	e	oportunizar	
a	troca	de	experiência	entre	o	grupo,	bem	como	estimu-
lar	o	autocuidado	e	promover	o	bem-estar	do	binômio	
mãe-bebê.	Os	encontros	acontecem	semanalmente,	num	
espaço	dentro	da	UBS,	das	13h15min	às	14h15min,	às	
terças-feiras,	 antecedendo	às	consultas	do	pré-natal,	na	
tarde	da	gestante.	Sendo	assim,	a	freqüência	das	gestantes	
no	grupo	aumenta	conforme	for	aumentando	sua	 idade	
gestacional.	O	número	médio	de	participantes	por	gru-
po	gira	em	torno	de	dez.	Nos	primeiros	quatro	encon-
tros,	organizamos	com	as	participantes	um	programa	de	
assuntos	que	estaríamos	desenvolvendo	durante	o	 ano.	
Solicitamos	que	elas	 levantassem	os	temas	a	serem	tra-
balhados,	aparecendo	temas	como	anatomia	e	 fisiologia	
do	aparelho	reprodutor	:	-“Gostaria	de	conhecer-me	por	
dentro”;	concepção	e	contracepção;	mudanças	fisiológi-
cas	 e	psicológicas	 na	 gestação	 -“Por	que	 a	 gente	 chora	
mais	quando	está	grávida?”;	alterações	nas	relações	com	
o	marido	e	filhos	-“É	normal	enjoar	do	marido?”;	hora	e	
tipos	de	parto;	cuidados	com	a	alimentação;	sexualidade	
na	gestação,	etc.	Nos	encontros	seguintes,	 trabalhamos	
com	 elas	 a	 partir	 dos	 temas	 sugeridos,	 utilizando,	 para	
isso,	alguns	instrumentos,	como	técnicas	de	dinâmica	de	
grupo,	 recursos	 audiovisuais,	 leituras,	 etc.	 Através	 dos	
encontros	que	tivemos	com	as	gestantes	de	nossa	área,	
percebemos	que	passamos	a	entendê-las	melhor,	pois	ti-
vemos	contato	com	sua	cultura,	seus	mitos,	suas	supers-
tições,	 sua	 linguagem,	 o	 que	 proporcionou	 o	 fortaleci-
mento	do	vínculo	profissional-usuário.	Identificamos,	no	

decorrer	dos	encontros,	que	as	gestantes	têm	buscado,	
no	espaço	do	grupo,	um	alívio	para	as	suas	ansiedades	e	
preocupações,	não	só	em	relação	às	modificações	físicas,	
como	também	psicológicas,	 familiares	e	sociais.	Obser-
vamos	o	fortalecimento	do	vínculo	das	gestantes	com	a	
equipe	de	saúde	como	um	todo,	em	especial	com	quem	
realiza	o	seu	pré-natal:	elas	se	sentem	mais	familiarizadas	
com	 a	 UBS.	 Outra	 questão	 importante	 a	 ser	 colocada	
foi	a	variedade	de	gestantes	com	idades	gestacionais	di-
ferentes.	O	que	para	nós,	coordenadoras	deste	grupo,	
inicialmente	 parecia	 representar	 um	 obstáculo	 para	 o	
desenvolvimento	das	atividades,	na	verdade,	foi	um	fator	
muito	rico,	pois	favorecia	a	troca	de	experiências	entre	
elas.	Observamos,	também,	que	as	informações	transmi-
tidas	ao	grupo	foram	bastante	assimiladas	pelas	gestan-
tes,	visto	que	percebemos	uma	significativa	mudança	no	
comportamento	e	nas	percepções	delas	sobre	a	gesta-
ção,	aleitamento	materno,	sexo	na	gravidez,	etc.	Enfim,	
percebemos,	a	partir	dessa	nossa	experiência,	que	ofere-
cer	um	espaço	de	escuta	e	troca	de	experiência	para	essa	
população	de	usuárias	do	serviço	de	Atenção	Básica	é	de	
fundamental	 importância,	 pois	 estaremos	 desenvolven-
do	uma	atividade	preventiva,	ou	seja,	a	partir	da	vivência	
que	as	gestantes	terão,	muitos	agravos	futuros	poderão	
ser	evitados.	Percebemos,	também,	que	a	troca	de	ex-
periência	entre	as	gestantes	primíparas	e	aquelas	que	já	
passaram	por	outras	gestações	é	muito	importante	para	
o	desenvolvimento	dessa	atividade.	Assim,	podemos	infe-
rir	que	essa	experiência	está	sendo	muito	enriquecedoras	
não	só	para	nós,	residentes	multiprofissionais	em	Saúde	
Coletiva,	como	também	para	essa	população	de	usuárias,	
que	apresenta	uma	demanda	significativa	de	cuidados,	de	
informação	e	de	afeto.	

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	mulheres	grávidas,	saúde	da	
mulher,	educação	em	saúde.

Marla A. Danieli
Residente	de	Psicologia

Patrícia Frantz
Residente	de	Medicina	da	Família	e	Comunidade

Vanessa Splendor
Residente	de	Enfermagem

Carlo Cunha
Orientador

Luciane Kurtz
Orientadora

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	-	Porto	Alegre	–	RS
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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O	envelhecimento	populacional	é	um	processo	que	vem	
crescendo	 no	 mundo	 inteiro.	 No	 Brasil,	 estimativas	 da	
OMS	apontam	um	crescimento	de	15	vezes	para	a	po-
pulação	 idosa,	 enquanto	 que,	 neste	 mesmo	 período,	 a	
população	geral	crescerá	apenas	5	vezes.	O	aumento	da	
expectativa	de	vida	é	influenciado	pela	industrialização	e	
por	medidas	de	Saúde	Pública.	A	bibliografia	relata	as	mu-
danças	fisiológicas	no	organismo	do	idoso	que	geralmen-
te	são	acompanhadas	por	doenças	(co-morbidades).	De	
acordo	com	os	autores	consultados,	as	doenças	crônicas	
aumentam	com	a	idade	e,	conseqüentemente,	o	número	
de	consultas	médicas	e	uso	de	medicamentos	também.	O	
objetivo	deste	trabalho	é,	através	de	uma	breve	revisão	
de	bibliografia,	relacionar	pessoas	idosas	e	o	cuidado	de	
saúde,	 abordando	 o	 processo	 saúde-doença	 neste	 gru-
po	e	sua	associação	com	o	cuidado	(uso	de	serviços	de	

saúde,	cuidadores	e	consumo	de	medicamentos).	Os	es-
tudos	 indicam	que	os	 idosos	consomem	até	duas	vezes	
e	meia	mais	medicamentos	que	a	população	em	geral.	A	
maioria	dos	cuidadores	é	do	sexo	feminino,	com	estreita	
relação	familiar,	principalmente	filhas.	Trabalhos	baseados	
no	PNAD	1998	relatam	que	44,3%	dos	idosos	foram	a	
consultas	médicas	pelo	menos	três	vezes	ao	ano	e	apenas	
13,2%	foram	ao	dentista	há	menos	de	um	ano.	Através	
dos	estudos	analisados,	é	possível	concluir	que,	como	o	
envelhecimento	populacional	é	uma	situação	nunca	antes	
vivenciada	pela	humanidade,	é	preciso	que	haja	uma	re-
flexão	para	a	melhor	compreensão	dos	estágios	de	vida	e	
mudanças	no	foco	das	políticas	sociais	e	de	saúde.

PALAVRAS-CHAVE

Idoso,	prestação	de	cuidados	de	saúde,	saúde	do	idoso.

iDoSoS e cuiDaDo De SaúDe

Silvânia Suely Caribé de Araújo
Dalva Maria Pereira Padilha

Orientadora
Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo

Porto	Alegre	-	RS
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Objetivo:	Apresentar	a	inserção	do	Cirurgião	-	Dentista	
CD,	no	processo	de	territorialização	desenvolvido	pelas	
equipes	de	saúde	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo.	
Anualmente,	na	Residência	Integrada	em	Saúde	Coletiva	
com	ênfase	na	Atenção	Básica,	os	residentes	de	Odon-
tologia	 promovem	 essa	 atividade	 em	 conjunto	 com	 os	
demais	 colegas	 da	 Equipe	 Multiprofissional	 de	 Saúde.	
Metodologia:	 A	 territorialização	 consiste	 na	 delimita-
ção	da	área	de	abrangência	da	Unidade	Básica	de	Saúde	
-	UBS,	conforme	dados	predeterminados	pelo	Ministério	
da	Saúde	e	quantificados	pelo	IBGE	por	meio	da	identifi-
cação	das	causas	e	determinantes	de	saúde	da	população	
adstrita.	Esta	tarefa	envolve	a	vivência	dos	problemas	e	
das	 demandas	 em	 saúde	 da	 comunidade,	 traçando	 um	
perfil	 epidemiológico,	 fazendo	 um	 mapeamento	 da	 re-
gião	 onde	 está	 inserida	 a	 UBS	 e	 sistematizando	 os	 da-
dos	demográficos,	socioeconômicos	e	político-culturais.	
O	novo	modelo	brasileiro	de	Atenção	à	Saúde,	 regula-
mentado	pelo	Sistema	Único	de	Saúde	-	SUS,	garantido	

pela	Constituição	(Leis	nº	8.080	e	8.142),	prevê	acesso	
universal	a	todos	os	indivíduos,	tendo	como	princípio	o	
direito	à	saúde	e	à	participação	popular.	O	SUS	foi	ide-
alizado	para	ser	mais	eficiente,	eficaz,	eqüitativo	e	pau-
tado	pela	prática	da	vigilância	sanitária,	que	consiste	no	
acompanhamento	 periódico	 dos	 indicadores	 de	 saúde	
no	território	de	abrangência	das	unidades.	Resultados:	
Obtém-se	o	referenciamento	geográfico	por	meio	de	um	
mapa	que	 registra	os	domicílios	e	 ruas,	 assim	como	as	
características	 do	 ambiente:	 condições	 de	 saneamento	
básico,	áreas	 invadidas,	presença	de	 lixo	e	outros	 fato-
res	relevantes	à	saúde	dos	moradores.	Considerações	
finais:	Por	tudo	isso,	a	territorialização	deve	servir	como	
base	para	o	planejamento	das	ações	em	saúde,	bem	co-
mo	referência	para	atividades	 intersetoriais	com	outras	
secretarias	e	órgãos	governamentais.	

PALAVRAS-CHAVE

Saúde	bucal,	Unidades	Básicas	de	Saúde,	territorialização.

o cirurgião-DentiSta no ProceSSo De 
territorialiZação DaS uniDaDeS báSicaS 

De SaúDe

Paulo Vinicius Nascimento Fontanive
Fernando Ritter

Eloá Rossoni
Orientadora

Instituições:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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O	leite	materno	é	fundamental	para	a	saúde	das	crianças	
nos	seus	primeiros	seis	meses	de	vida	por	ser	um	alimento	
completo,	fornecendo	inclusive	água,	com	fatores	de	pro-
teção	contra	infecções	comuns	da	infância,	isento	de	con-
taminação	e	perfeitamente	adaptado	ao	metabolismo	da	
criança.	É	importante	também	para	desenvolver	relações	
afetivas	entre	mãe	e	filho.	O	hábito	cultural	da	amamenta-
ção	necessita	ser	restabelecido,	e	a	Rede	Básica	de	Saúde	
tem	 um	 papel	 fundamental.	 O	 Centro	 de	 Saúde-Escola	
Murialdo	-	CSEM	está	aderindo	à	iniciativa	Unidade	Básica	
Amiga	 da	 Amamentação	 e	 ações	 de	 incentivo	 ao	 aleita-
mento	 materno	 estão	 sendo	 implantadas.	 Este	 trabalho	
foi	realizado	durante	o	período	de	estágio	da	Residência	
Integrada	em	Saúde,	na	equipe	de	Vigilância	de	Saúde	da	
Instituição.	Teve	o	objetivo	de	conhecer	as	estratégias	uti-
lizadas	pelas	unidades	básicas	do	CSEM	para	a	promoção	
do	aleitamento	materno.	Foi	feito	um	levantamento	junto	

às	UBS	sobre	quais	as	estratégias	utilizadas	para	promoção	
e	incentivo	ao	aleitamento	materno	e	quais	os	profissio-
nais	envolvidos.	As	perguntas	 foram	dirigidas	aos	profis-
sionais	de	referência	em	saúde	da	criança	na	sua	unidade.	
Os	resultados	encontrados	foram	os	seguinte:	realização	
de	grupos	de	gestantes	e	do	Programa	Prá-Nenê,	agendas	
individuais	de	pré-natal	e	do	Prá-Nenê,	reuniões	e/ou	se-
minários	temáticos	na	equipe.	Importante	destacar	que	as	
iniciativas	relatadas	partiram	de	ações	individuais	dos	pro-
fissionais,	 não	havendo	uma	política	 institucional	 voltada	
para	o	tema.	Muitos	profissionais	de	referência	não	estão	
socializando	 informações	e	há	carência	de	planejamento	
específico	para	aleitamento	materno	no	CSEM.

PALAVRAS-CHAVE	

Aleitamento	materno,	Atenção	Primária	à	Saúde,	prática	
de	saúde	pública.

O ESTADO DA ARTE DO ALEITAMENTO 
MATERNO NAS UNIDADES BÁSICAS DO 

CENTRO DE SAÚDE - ESCOLA MURIALDO

Adriana. S. Machado
Residente	de	Nutrição.	CSEM.	2003

Daniela C. Tietzmann
Residente	de	Nutrição.	CSEM.	2003

Maria Elida Machado
Enfermeira.	Mestre	em	Enfermagem.	Orientadora

E-mail:	maria_elida@terra.com.br
Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	Porto	Alegre	–	RS
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Objetivo:	O	objetivo	deste	trabalho	é	apresentar	o	pro-
cesso	 de	 microterritorialização	 realizado	 na	 UBS	 2	 do	
CSEM,	em	Porto	Alegre,	no	ano	de	2003.	Metodologia:	
O	 trabalho	 foi	 realizado	 na	 antiga	 Rua	 F,	 atual	 Rua	 José	
Gonçalves,	com	o	uso	de	questionário	desenvolvido	pela	
Unidade	de	Saúde	com	o	fim	de	reconhecer	os	determi-
nantes	ambientais	e	socioeconômicos	das	enfermidades.	
Houve	a	busca	do	histórico	da	comunidade	e	da	parceria	
com	atores	 sociais	 como	 facilitadores	do	processo,	 en-
tre	 eles	 moradores	 com	 mais	 de	 20	 anos.	 Inicialmente	
realizou-se	 a	macroterritorialização	da	 rua	 com	o	 refe-
renciamento	 em	 mapa	 dos	 domicílios	 e	 características	
ambientais.	Os	dados	foram	coletados	por	duplas	de	pes-
quisadores	 após	 calibração	prévia.	Os	 resultados	 foram	

tabulados	e	compilados	com	os	Programas	Excel	2000	e	
Epinfo6.	Resultados:	Obteve-se	o	 georeferenciamento	
desta	 rua	que	apresenta	uma	grande	demanda	na	UBS,	
apontando	as	microáreas	de	risco	e	principais	ações	em	
saúde	necessárias	para	controle	das	enfermidades	 (pre-
dominam	as	doenças	respiratórias	e	doenças	crônico-de-
generativas).	 Considerações	 finais:	 A	 territorialização	
é	um	 instrumento	que	pode	servir	 como	norteador	das	
ações	em	saúde	e	como	determinante	de	ações	interse-
toriais	entre	as	secretarias	em	prol	da	saúde	coletiva	das	
comunidades.

PALAVRAS-CHAVE

Territorialização,	Unidades	Básicas	de	Saúde.

o ProceSSo De microterritorialiZação 
Da rua JoSé gonçalveS Da área De 
abrangÊncia Da ubS2 – vila vargaS

Tatiane Gomes da Costa
Residente	de	Nutrição

Tiago Teixeira Nunes
Residente	de	Medicina	Família	e	Comunidade

Patrícia Junges Frantz
Residente	de	Medicina

Vanessa Lidiane Splendor Cereser
Residente	de	Enfermagem

Paulo Vinicius Nascimento Fontanive
Residente	de	Odontologia

Madelaine Lopes Salgueiro
Enfermeira

César Augusto F. Ratke
Médico	de	Família	e	Comunidade

Instituições:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br



BoleTim da saúde | porTo aleGre | Volume 18 | Número 1 | JaN./JuN. 2004

resumos | 223

Introdução:	A	asma	é	uma	doença	crônica	que	compro-
mete	10%	da	população	brasileira,	 sendo	 responsável,	
anualmente,	por	400.000	internações	hospitalares,	2.000	
óbitos,	 incontáveis	 assistências	 ambulatoriais,	 principal-
mente	 nas	 emergências.	 Objetivo	 do	 programa:	 a)	
Realizar	um	programa	breve,	prático,	acessível	e	capaz	
de	 transmitir	 informações	 atualizadas	 que	 propiciem	
uma	melhor	 compreensão	da	doença,	 com	poucos	 re-
cursos	técnicos	e	por	profissionais	de	áreas	básicas,	com	
treinamento	prévio,	para	que	possa	ser	 implantado	em	
Atenção	Primária;	b)	proporcionar	autocuidados	na	asma	
através	de	uma	visão	integrada	dos	fatores	biopsicosso-
ciais	da	doença,	destacar	a	importância	dos	familiares	na	
participação	ativa	do	processo	de	instrução	e	atendimen-
to	do	asmático,	reconhecimento	dos	sinais	de	gravidade,	
controle	dos	fatores	desencadeantes	e	manejo	adequado	
da	crise;	c)	diminuir	a	freqüência	e	a	gravidade	das	crises,	
atendimentos	em	emergência,	hospitalizações	e	mortali-
dade	por	asma.	Metodologia:	O	programa	consiste	em	
dois	 encontros	 (módulos)	 semanais,	 consecutivos	 que	
contemplam	os	aspectos	preventivos	e	terapêuticos	re-
levantes	ao	controle	da	asma.	Os	módulos	têm	duração	
aproximada	 de	 noventa	 minutos,	 sendo	 reservados	 os	
vinte	 minutos	 finais	 para	 esclarecimentos	 ou	 atividades	
demonstrativas.	É	dirigido	à	faixa	etária	pediátrica	e	a	fa-
miliares,	 com	participação	de	médico	pediatra,	médico	
residente	e	 assistente	 social.	O	primeiro	módulo	 inclui	
noções	 básicas	 sobre	 o	 aparelho	 respiratório,	 concei-
tuação	 da	 doença	 e	 seus	 aspectos	 genéticos,	 clínicos,	
epidemiológicos,	 sociais	 e	 psicológicos,	 salientando	 as	
manifestações	clínicas	e	os	sinais	de	gravidade	da	asma.	

Além	disso,	é	abordada	a	prevenção	da	asma	através	do	
controle	dos	 fatores	desencadeantes,	destacando	o	pa-
pel	dos	alergênicos	e	as	medidas	preventivas	adequadas.	
O	segundo	módulo	diz	respeito	aos	tratamentos	dispo-
níveis	 de	 acordo	 com	a	população	 assistida,	 formas	de	
administração	dos	fármacos	e	quais	as	melhores	medidas	
para	alivio	imediato	da	crise,	importância	das	medicações	
preventivas	 e	 da	 continuidade	 do	 tratamento	 da	 asma.	
Os	recursos	materiais	utilizados	são	retroprojetor,	trans-
parências,	folhas	A4	e	lápis	de	cor.	Resultados:	Obser-
vamos	que	os	pacientes	que	participaram	regularmente	
do	programa	e	 assistiram	aos	dois	módulos	 apresenta-
ram	 maior	 adesão	 ao	 tratamento	 e	 obtiveram	 melhor	
grau	 de	 conhecimento	 sobre	 sua	 doença	 em	 relação	 a	
informações	 prévias	 ao	 curso,	 diminuindo	 em	 95%	 as	
internações	hospitalares.	Conclusão:	A	proposta	de	um	
programa	de	autocuidados	em	asma	 infantil	 informa	ao	
paciente	 asmático	 e	 sua	 família,	 em	 curto	 período	 de	
tempo,	sobre	os	aspectos	preventivos	básicos	da	doen-
ça,	as	manifestações	da	asma	e	o	manejo	adequado	da	
crise,	utilizando	recursos	humanos	e	materiais	acessíveis	
em	nível	de	Atenção	Primária.	Constatamos	que,	ao	lon-
go	da	participação	no	programa,	os	pacientes	adquirem	
informações	 e	 habilidades	 necessárias	 para	 prevenir	 e	
controlar	a	doença,	desenvolvendo	mais	confiança	para	
utilizar	estas	habilidades	e	desmistificar	a	asma	e	os	con-
ceitos	errôneos	a	ela	relacionados.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	asma,	saúde	infantil,	doenças	
respiratórias.

Programa De autocuiDaDoS em aSma 
infantil em uniDaDe báSica De SaúDe

Helio M. L. Simão
Pediatra.	Doutor

Beatriz Mallmann
Assistente	Social

Carmen V. G. Daudt
Residente	de	Medicina	Família	e	Comunidade
Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo

Porto	Alegre	–	RS
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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O	Aleitamento	Materno	-	AM	é	uma	prática	preconizada	
por	diversos	órgãos	promotores	da	saúde.	A	orientação	
da	OMS	é	que	se	realize	Aleitamento	Materno	Exclusivo	
-	AME	nos	primeiros	 seis	meses	de	 vida	e	mantenha-o	
complementado	até	os	dois	anos	ou	mais.	No	entanto,	di-
versas	barreiras	têm	sido	apresentadas	para	desestimulá-
lo.	Um	hábito	que	as	pesquisas	tentam	apresentar	como	
um	desses	fatores	é	o	uso	de	chupeta.	O	objetivo	deste	
trabalho	foi	verificar	a	 influência	do	uso	de	chupetas	no	
desmame	precoce	de	crianças	assistidas	em	uma	Unidade	
Básica	de	Saúde	-	UBS	de	Porto	Alegre.	Para	tanto,	um	
questionário	foi	preenchido	pelos	responsáveis	das	crian-
ças	no	dia	da	Campanha	de	Multivacinação.	As	crianças	
(n=105)	deveriam	ter	2	anos	ou	menos	e	a	mãe	possuir	
prontuário	na	Unidade	onde	 foi	 realizada	 a	pesquisa.	A	
análise	 dos	 achados	 aconteceu	 através	 do	 Teste	 t,	 para	
diferença	entre	médias,	e	pelo	Teste	Exato	de	Fisher,	para	
avaliação	dos	dados	obtidos	quantitativamente.	Resulta-
dos:	A	oferta	da	chupeta	acontece,	em	67%	dos	casos,	na	
primeira	semana	de	vida.	A	relação	entre	a	prática	do	AM	
e	uso	de	chupeta	não	foi	significativa.	No	entanto,	a	dura-
ção	do	AM	foi	2,4x	maior	nas	crianças	que	nunca	haviam	
usado	chupeta	(12,38	±	5,30	meses;	p=0,000)	compa-

rado	com	as	que	usam	ou	usaram	(5,05	±	4,17	meses;	
p=0,000).	A	não-realização	do	AME	foi	significativamente	
relacionada	com	uso	da	chupeta,	pois	71,7%	das	crianças	
que	não	 foram	exclusivamente	amamentadas	chupavam	
bico.	Através	da	mesma	análise,	verificou-se	que	44,8%	
das	crianças	que	nunca	usaram	chupeta	realizaram	AME.	
A	duração	do	AME	também	manteve	uma	relação	impor-
tante	com	uso	de	chupeta,	pois,	das	crianças	que	foram	
amamentadas	exclusivamente,	as	que	não	usaram	chupe-
ta	permaneceram	5,18	±	1,82	meses	(p=0,011)	com	a	
prática	de	AME,	enquanto	que	as	demais	o	mantiveram	
por	 3,74	 ±	 1,89	 meses	 (p=0,011).	 Embora	 diversos	
outros	 fatores	 devam	 ser	 corrigidos	 e	 outras	 barreiras	
eliminadas,	o	uso	da	 chupeta	parece	 ter	uma	 influência	
negativa	na	amamentação.	Portanto,	os	trabalhadores	da	
Atenção	Básica	precisam	desenvolver	práticas	que	deses-
timulem	tal	atividade,	por	exemplo,	pelo	apoio	às	puérpe-
ras,	educação	e	informação	para	essas	famílias.	

PALAVRAS-CHAVE	

Unidades	Básicas	de	Saúde,	cuidado	do	 lactente,	 aleita-
mento	materno,	desmame.

o uSo De cHuPetaS e Sua relação 
com o DeSmame Precoce em criançaS 
aSSiStiDaS Por uma uniDaDe báSica De 

SaúDe De Porto alegre

Annelise Krause
Nutricionista,	residente.	Colaboradora	da	Rede	IBFAN

annekrause_81@yahoo.com.br
Maria Rita Macedo Cuervo

Nutricionista	UBS	Morro	da	Cruz,	Hospital	Moinhos	de	Vento.	Professora	Pontifícia	Universidade	Católica	do	Rio	Grande	do	Sul	
–	PUCRS	-	Instituto	Porto	Alegre	–	IPA

Enilda Lara Weigert
Nutricionista	PSF	Ilhas,	Hospital	Moinhos	de	Vento.	Membro	da	rede	IBFAN

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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Objetivo:	A	educação	nutricional	é	uma	das	tarefas	mais	
importantes	da	Educação	em	Saúde.	Visa	à	melhoria	da	
saúde	pela	promoção	de	hábitos	alimentares	mais	ade-
quados,	tentativa	de	eliminação	de	práticas	dietéticas	in-
satisfatórias	além	de	promover	o	uso	mais	eficiente	dos	
recursos	alimentares.	A	educação	nutricional,	juntamen-
te	 com	 o	 cardápio	 variado,	 permite	 prevenir,	 corrigir,	
estimular	 e	 ressaltar	os	benefícios	de	uma	 alimentação	
balanceada	e	diversificada	para	a	manutenção	da	saúde.	
O	sucesso	do	trabalho	de	educação	nutricional	em	co-
munidades	 está	 vinculado	 à	 adesão	 dos	 atores	 em	 um	
processo	de	reeducação	alimentar.	Nesse	sentido,	surge	
a	idéia	de	Oficina	de	Nutrição,	uma	estratégia	com	o	ob-
jetivo	de	promover	um	espaço	de	construção	de	hábitos	
alimentares	 saudáveis,	 através	 da	 elaboração	 e	 análise	
nutricional	 e	 econômica	 de	 preparações	 alimentares.	
Materiais	e	Métodos:	A	Oficina	 funciona	em	sistema	
aberto,	porém	obedecendo	ao	 limite	máximo	de	 vinte	
participantes,	com	encontros	mensais	de	duas	horas	de	

duração.	As	receitas	são	previamente	combinadas	entre	
os	participantes	e	coordenador	da	Oficina,	sempre	após	
o	término	de	cada	encontro.	A	técnica	utilizada	é	a	de	
grupo	operativo.	A	coordenação	é	realizada	pela	nutri-
cionista	 da	 equipe,	 podendo	 haver	 participação	 de	 um	
ou	dois	outros	profissionais,	desde	que	combinado	com	
o	grupo	anteriormente.	Resultados:	Como	incentivo	a	
este	tipo	de	ação,	iniciou-se	um	projeto	de	elaboração	de	
um	livro	com	todas	as	receitas	desenvolvidas	nas	oficinas.	
Conclusão:	Considerando-se	a	importância	do	trabalho	
de	Orientação	Nutricional	junto	à	comunidade,	justifica-
se	o	desenvolvimento	deste	tipo	de	ação,	que	promove	
a	autonomia	das	pessoas	envolvidas	no	processo,	contri-
buindo	para	uma	melhor	qualidade	de	vida.

PALAVRAS-CHAVE

Educação	em	saúde,	nutrição,	educação	nutricional,	Uni-
dades	Básicas	de	Saúde.

oficina De nutrição: “gruPo De 
culinária teraPÊutica” em uma uniDaDe 

báSica De SaúDe Do centro De SaúDe- 
eScola murialDo

Fabiane Curvelo
Residente	de	Nutrição
Adriana Machado
Residente	de	Nutrição
Denise Miranda

Nutricionista,	Supervisora
Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo

Porto	Alegre	–	RS
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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Objetivo:	Analisar	o	perfil	das	crianças	integrantes	do	Pro-
grama	Prá-Nenê,	da	Unidade	Básica	de	Saúde	V	-	UBS	V,	do	
Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo,	no	período	de	agosto	de	
2002	a	agosto	de	2003.	Metodologia:	Este	é	um	estudo	re-
trospectivo	de	caráter	quantitativo,	no	qual	se	fará	a	coleta	
de	dados	através	da	investigação	nos	prontuários,	em	livros	
e	pastas	de	controle	de	informações	da	UBS	V	juntamente	
com	dados	da	Secretaria	Municipal	de	Saúde.	Após	a	cole-
ta,	realizar-se-á	um	banco	de	dados	com	posterior	análise	
descritiva	das	variáveis.	O	estudo	foi	aprovado	pelo	Comitê	
de	Ética	da	Escola	de	Saúde	Pública.	Resultados:	A	avalia-
ção	das	crianças	nascidas	no	período	permitirá	observar	as	
seguintes	 variáveis:	 -	 risco	nutricional	 (baixo	e	 alto	 risco);	
amamentação	 e	 desmame;	 -	 cobertura	 vacinal;	 -	 número	
de	crianças	acompanhadas	na	UBS	V;	-	número	de	crianças	
acompanhadas	em	outros	serviços	de	saúde;	-	número	de	
crianças	 que	 não	 estão	 sendo	 acompanhadas,	 pertencen-
tes	à	área	de	abrangência	da	UBS.	No	momento,	a	UBS	V	
tem	em	torno	de	setenta	crianças	 inseridas	no	programa.

Considerações	 Finais:	 Faz-se	 necessária	 a	 realização	
de	avaliações	periódicas	dos	programas	de	saúde	infantil	
existentes	para	observar	suas	repercussões	em	nível	de	
prevenção	e	manejo	das	doenças	mais	prevalentes	na	fai-
xa	etária	envolvida.	De	acordo	com	o	Programa	Prá-Ne-
nê,	o	serviço	deve	ser	efetivo	em	sua	região	de	atuação	
e	deve	atingir	suas	metas	em	relação	às	imunizações,	ao	
estímulo	à	amamentação	e	acompanhamento	do	cresci-
mento	e	desenvolvimento	do	lactente.	Muito	mais	que	
um	cuidado,	o	acompanhamento	no	Programa	Prá-Nenê	
é	um	investimento	que	a	equipe	de	saúde,	os	pais	e	fami-
liares,	podem	fazer	pela	saúde	da	criança,	prevenindo	e	
detectando	precocemente	patologias,	possibilitando-lhe	
uma	melhor	qualidade	de	vida.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	saúde	infantil,	Programa	Prá-
Nenê,	cuidado	do	lactente.

ProJeto De avaliação Do Perfil DaS 
criançaS ParticiPanteS Do Programa 
Prá-nenÊ atenDiDaS em uma uniDaDe 

báSica De SaúDe De Porto alegre

Marcia de Franceschi
Residente	de	Enfermagem

Hélio Miguel Lopes Simão
Pediatra.	Doutor.	Orientador

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Unidade	Básica	de	Saúde	V

Porto	Alegre	–	RS
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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Este	 trabalho	relata	a	experiência	de	quatro	residentes	
de	 primeiro	 ano	 das	 áreas	 de	 Enfermagem,	 Medicina,	
Serviço	 Social	 e	 Odontologia,	 supervisionados	 pela	 pe-
diatra	Terezinha	Falcão,	no	atendimento	de	puericultura	
da	Unidade	Básica	de	Saúde	VI	-	UBS	VI	do	Centro	de	
Saúde-Escola	 Murialdo	 -	 CSEM.	 Este	 atendimento	 sis-
tematizado	 iniciou	 há	 três	 anos,	 em	 virtude	 da	 grande	
demanda	de	crianças	referenciadas	a	esta	unidade.	Tem	
como	objetivo	promover	um	melhor	acompanhamento	
das	crianças	de	0	a	1	ano,	controle	da	situação	de	saúde	
e	prevenção	de	doenças,	através	da	vacinação	e	orien-
tações	 às	 mães.	 Este	 atendimento	 acontece	 todas	 as	
terças-feiras	pela	parte	da	 tarde.	Todas	 as	 crianças	 são	
agendadas	para	as	13h30min,	para	participarem	do	grupo	
de	puericultura	 ,	no	qual,	este	ano,	 foram	trabalhados,	
por	sugestão	das	participantes	ou	dos	coordenadores	do	

grupo,	assuntos	como	vacinação,	doenças	respiratórias,	
prevenção	de	acidentes	na	 infância,	aleitamento	mater-
no,	entre	outros.	Após	o	grupo,	 são	realizadas	as	con-
sultas	médicas	 (em	média	 sete	 consultas	por	 residente	
de	Medicina,	vinte	um	atendimentos	por	terça-feira),	nas	
quais	 são	avaliadas	a	antropometria	 ,	 situação	vacinal	e	
alimentação	no	primeiro	ano	de	vida	e	realizada	anamne-
se	e	exame	físico	da	criança.	Acreditamos	que	essa	forma	
de	organização	do	serviço	tenha	contribuído	para	a	pro-
moção	da	saúde	e	melhor	acompanhamento	das	crianças	
referenciadas	à	nossa	UBS.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	saúde	infantil,	cuidado	do	lac-
tente,	promoção	da	saúde.

Promoção Da SaúDe na Primeira 
infÂncia na uniDaDe báSica De SaúDe vi 
Do centro De SaúDe-eScola murialDo

Luis Alberto D. Cañete
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Residente	de	Serviço	Social
Lisandra da Silva

Residente	de	Enfermagem
Terezinha Falcão

Pediatra
Supervisora

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br



BoleTim da saúde | porTo aleGre | Volume 18 | Número 1 | JaN./JuN. 2004

| resumos228

Introdução:	O	DM	é	um	importante	problema	de	saúde	
pública,	uma	vez	que	é	freqüente,	está	associado	a	com-
plicações	que	comprometem	a	produtividade,	qualidade	
de	vida	e	sobrevida	dos	indivíduos,	além	de	envolver	altos	
custos	no	seu	tratamento	e	de	suas	complicações.	Medidas	
de	prevenção	do	DM,	assim	como	de	suas	complicações,	
são	 eficazes	 em	 reduzir	 o	 impacto	 desfavorável	 sobre	
morbimortalidade	 desses	 pacientes.	 Segundo	 dados	 do	
Ministério	da	Saúde,	a	prevalência	da	diabetes,	no	Brasil,	
na	população	urbana	de	30	a	69	anos,	é	de	7,6%,	magni-
tude	semelhante	à	de	países	desenvolvidos.	A	intolerância	
à	glicose,	condição	de	maior	risco	tanto	de	evoluir	para	
a	diabete	como	de	desenvolver	doença	aterosclerótica,	
tem	prevalência	de	7,8%,	e	representa	uma	situação	em	
que	as	medidas	de	intervenção	podem	apresentar	grande	
impacto,	modificando	sua	evolução.	Em	Porto	Alegre,	a	
prevalência	é	de	8,89%.	Considerando-se	todas	as	faixas	
etárias,	estima-se	que	no	Brasil	existam	5	milhões	de	dia-
béticos,	dos	quais	metade	desconhece	o	diagnóstico.	A	
prevalência	é	semelhante	para	homens	e	mulheres	e	au-
menta	consideravelmente	com	o	avançar	da	idade.	Dados	
brasileiros	mostram	que	a	prevalência	varia	de	2,7%	para	
o	grupo	etário	de	30	a	39	anos	até	17,4%	para	o	grupo	de	
60	a	69	anos.	Diante	da	importância	desses	dados,	pensa-
mos	em	uma	atividade	de	educação	em	saúde	através	de	
encontros	com	os	diabéticos.	Objetivos:	O	objetivo	des-
te	grupo	é	melhorar	a	qualidade	de	vida	do	indivíduo	por-
tador	de	DM,	proporcionando	um	melhor	conhecimento	
sobre	a	doença	através	de	informações	e	da	troca	de	vi-
vências,	melhorar	a	adesão	dos	pacientes	ao	tratamento	e	
estimular	o	autocuidado.	Metodologia:	Este	é	um	estudo	

descritivo	das	experiências	das	residentes	de	primeiro	ano	
das	áreas	de	Medicina	e	Enfermagem,	quanto	às	ações	de	
educação	em	saúde	realizadas	no	Grupo	de	Diabetes.	O	
grupo	ocorre	desde	o	ano	de	2002,	na	Unidade	Básica	de	
Saúde	V,	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo.	Em	março	
de	2003,	iniciou	com	atividades	quinzenais	nas	sextas-fei-
ras.	Apesar	do	grande	número	de	diabéticos	existentes	
em	nossa	comunidade,	a	média	é	de	5	participantes	por	
reunião.	O	 formato	do	grupo	é	operativo,	aberto,	com	
assuntos	selecionados	tanto	pelos	coordenadores	quan-
to	pelos	participantes.	Há	uma	 introdução,	seguida	pela	
discussão	 do	 assunto,	 troca	 de	 experiências	 e	 encami-
nhamentos	para	o	próximo	encontro.	Após,	ocorrem	as	
medidas	de	peso	e	pressão	arterial,	renovação	de	receitas	
e	agendamento	de	exames	e	consultas	individuais.	Os	as-
pectos	éticos	relacionados	às	questões	dos	integrantes	do	
grupo	 são	preservados.	Considerações	 finais:	Através	
das	atividades	desenvolvidas	no	grupo,	percebemos	que	
esses	pacientes	estão	conhecendo	e	compreendendo	me-
lhor	vários	aspectos	de	sua	doença.	Percebe-se	que,	com	
o	aumento	do	nível	de	informações	sobre	o	DM,	os	pa-
cientes	estão	aumentando	a	adesão	ao	tratamento,	com	
queda	nas	intercorrências.	Sugere-se	o	desenvolvimento,	
no	 futuro,	 de	 pesquisas	 que	 avaliem	 objetivamente	 os	
achados	subjetivos	dos	coordenadores.

PALAVRAS-CHAVE

Diabetes	Mellitus,	educação	em	saúde,		doenças	metabó-

licas.

relato De eXPeriÊnciaS em um gruPo De 
DiabeteS

Taís Pereira Munari
Residente	de	Medicina	Família	e	Comunidade

Márcia Franceschi
Residente	de	Enfermagem

Maria Eugênia Bresolin Pinto
Médica	de	Família	e	Comunidade

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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Introdução:	A	gestação	compreende	múltiplos	significa-
dos	para	a	mulher.	O	contexto	de	cada	gestação	é	deter-
minante	para	a	relação	que	a	mãe	e	sua	família	estabele-
cerão	com	a	criança.	A	gestação,	o	parto	e	o	puerpério	
constituem	uma	experiência	humana	das	mais	significati-
vas	e	enriquecedoras,	com	forte	potencial	positivo	para	
todos	que	dela	participam.	A	possibilidade	de	intercâmbio	
de	experiências	e	conhecimentos	é	considerada	a	melhor	
forma	de	promover	a	compreensão	do	processo	de	ges-
tação	pela	mulher,	com	auxíilio	dos	profissionais	de	saúde.	
A	 equipe	 de	 saúde	 tem	 a	 oportunidade	 de	 colocar	 seu	
conhecimento	a	serviço	do	bem-estar	da	mãe	e	do	bebê,	
reconhecendo	os	momentos	críticos	em	que	suas	inter-
venções	são	necessárias	para	assegurar	a	saúde	de	ambos.	
A	assistência	pré-natal	torna-se	um	momento	privilegiado	
para	discutir	e	esclarecer	questões	que	são	únicas	para	ca-
da	mulher,	aparecendo	de	forma	individualizada,	até	mes-
mo	para	quem	já	teve	outros	filhos.	Objetivos:	Acolher	
a	mulher	no	período	de	sua	gestação,	momento	de	mu-
danças	físicas	e	emocionais,	que	cada	gestante	vivencia	de	
forma	distinta;	esclarecer	dúvidas	comuns	das	mulheres	
gestantes;	proporcionar	trocas	de	experiências	entre	as	
gestantes;	estimular	o	vínculo	mãe-bebê;	informar	às	ges-
tantes	sobre	educação	em	saúde	para	cuidados	com	seu	
corpo	e	com	o	bebê;	construir	um	espaço	para	dialogar	
sobre	assuntos	relevantes	às	gestantes	e	ao	período	inicial	
da	vida	dos	bebês;	informar	às	gestantes	sobre	seus	direi-
tos	como	cidadãs.	Metodologia:	O	grupo	se	desenvolve	
através	de	encontros	semanais	realizados	nas	segundas-
feiras,	no	início	da	manhã,	com	duração	de	uma	hora.	Es-
ses	encontros	são	realizados	na	Unidade	Básica	de	Saúde	
V,	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo.	Este	é	um	grupo	
operativo,	aberto	e	se	realiza	no	dia	reservado	às	consul-
tas	de	pré-natal	e	puerpério.	Sendo	um	grupo	distinto	de	
participantes	em	cada	semana,	os	assuntos	são	desenvol-
vidos	por	um	período	de	um	mês,	sendo	modificado	no	
mês	seguinte.	Cada	grupo	conta	com	a	participação	de,	
em	média,	 cinco	 gestantes.	 Foi	 planejado	o	desenvolvi-

mento	dos	seguintes	assuntos:	importância	do	pré-natal;	
sexualidade;	desenvolvimento	da	gestação;	modificações	
corporais	e	emocionais;	sinais	e	sintomas	do	parto;	uso	de	
substâncias	na	gestação	(medicamentos	e	drogas);	impor-
tância	 do	 planejamento	 familiar;	 informação	 acerca	 dos	
benefícios	legais	a	que	a	mãe	tem	direito;	impacto	e	agra-
vos	das	condições	de	trabalho	sobre	a	gestação,	o	parto	e	
o	puerpério;	importância	da	participação	do	pai	durante	a	
gestação;	aleitamento	materno;	importância	das	consultas	
puerperais;	cuidados	com	o	recém-nascido;	entre	outros.	
Existe	 a	 possibilidade	 de	 introdução	 de	 assuntos	 distin-
tos	propostos	pelas	participantes.	Sempre	que	possível,	
ocorre	 a	 participação	 de	 uma	 equipe	 multiprofissional,	
coordenada	por	uma	R1	de	Enfermagem,	sob	a	supervi-
são	direta	da	equipe	de	saúde	do	posto.	Para	o	desenvol-
vimento	de	alguns	assuntos,	houve	o	apoio	e	a	participa-
ção	de	colegas	da	equipe:	a	R2	de	Enfermagem,	a	R2	de	
Nutrição	e	a	Assistente	Social,	entre	outros.	Como	recur-
sos	materiais,	são	utilizados	materiais	didáticos,	folhetos	
informativos	 e	 educativos,	 educação	 e	 saúde,	 cartazes,	
e	outros.	Os	aspectos	éticos	referentes	às	participantes	
do	grupo	de	gestantes	são	preservados.	Considerações	
Finais:	O	envolvimento	da	equipe	multiprofissional	com	
as	mulheres	em	período	pré-natal	proporciona	o	 forta-
lecimento	do	vínculo	mãe-bebê,	dando	um	atendimento	
integral	a	esse	binômio,	e	facilita	a	construção	de	vínculos	
familiares,	sendo	uma	condição	básica	para	o	desenvolvi-
mento	saudável	do	ser	humano.	Com	a	escuta,	a	troca	de	
conhecimentos,	 e	um	diálogo	 franco,	 com	sensibilidade	
e	com	capacidade	de	percepção	de	quem	acompanha	o	
pré-natal,	a	mulher	terá	o	apoio	e	a	confiança	necessários	
para	 se	 fortalecer	 e	 conduzir	 com	 mais	 autonomia	 sua	
gestação,	o	parto	e	o	puerpério.

PALAVRAS-CHAVE
Unidades	Básicas	de	Saúde,	mulheres	grávidas,	saúde	da	
mulher,	educação	em	saúde.

relato De eXPeriÊnciaS em um gruPo De 
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Marcia de Franceschi
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Atualmente,	deparamo-nos	com	um	contexto	e	uma	prá-
tica	 educacional	 “inundada”	 por	 dificuldades	 vindas	 de	
todos	 os	 lados.	 A	 instituição	 “Escola”	 encontra-se	 num	
momento	em	que	perdeu	a	clareza,	a	firmeza	e	o	limite	
do	seu	papel,	à	medida	que	a	sociedade	foi-lhe	atribuindo	
inúmeras	funções	e	responsabilidades	que	fogem	à	lógica	
esperada.	 A	 “Escola”	 depara-se,	 hoje,	 com	 uma	 socie-
dade	fragilizada,	com	a	qual	não	está	podendo	contar,	e	
essa	 ausência	projeta	 sobre	os	 educadores	um	excesso	
de	expectativas	e	missões.	Objetivo:	Apresentar	nossa	
experiência	numa	atividade	desenvolvida	com	um	grupo	
de	mais	ou	menos	15	educadores	de	uma	escola	 locali-
zada	na	área	de	abrangência	da	Unidade	Básica	de	Saúde	
-	UBS	II,	dando	continuidade,	mesmo	com	coordenação	e	
propostas	diferentes,	à	parceria	que	esta	equipe	de	saúde	
iniciou	em	2002	com	a	mesma.	Procuramos,	como	obje-
tivo	geral,	proporcionar	um	espaço	de	escuta,	de	reflexão	
e	de	discussão	sobre	a	educação	na	contemporaneidade,	
bem	como	o	papel	do	educador	diante	dessa	realidade.	
Também	procuramos	possibilitar	a	troca	de	experiência	
e	informação	entre	eles,	reduzindo,	assim,	as	ansiedades	
desses	profissionais	que	se	vêem	diante	de	uma	socieda-
de	que	lhes	atribui	funções	e	responsabilidades	que	não	
dizem	 respeito	 somente	 à	 classe	 dos	 educadores,	 mas,	
sim,	a	todo	um	sistema.	Este	trabalho	também	pretendeu	
oportunizar	um	momento	de	reflexão	sobre	as	relações	
e	comunicações	do	grupo,	bem	como	da	instituição	como	
um	todo.	Foram	realizados	oito	encontros,	com	freqüên-
cia	mensal,	sempre	na	segunda	segunda-feira	do	mês,	das	
8h15min	às	10h.	No	primeiro	dia,	realizamos	uma	apresen-
tação	do	grupo,	formulamos	um	novo	contrato	de	trabalho	
e	solicitamos	que	os	integrantes	do	grupo	levantassem	os	
temas	que	gostariam	de	estar	discutindo	no	decorrer	do	
ano.	Os	temas	trazidos	pelo	grupo	foram	os	seguintes:	se-
xualidade,	violência,	manejo	com	os	alunos,	limites,	agres-
sividade	x	agressão,	entre	outros.	Para	trabalharmos	essas	
questões,	 contamos	 com	 alguns	 instrumentos:	 técnicas	
de	dinâmica	de	grupo;	leitura	em	voz	alta;	dramatização;	
etc.	 Inicialmente,	percebemos	resistência	por	parte	dos	
educadores	em	se	envolver	na	proposta	de	trabalho,	ex-
pressa	através	de	atrasos,	 faltas	e	saídas	durante	o	gru-
po.	Constatamos,	também,	que	os	educadores	estavam	

fragilizados,	 enfraquecidos	 como	 grupo.	 Nos	 primeiros	
encontros,	 alguns	 educadores	 permaneceram	 calados	
frente	ao	tema	proposto	ou	se	colocavam	numa	posição	
defensiva	(repetindo	um	comportamento	de	passividade	
diante	da	sociedade)	e	de	quem	esperava	respostas	pron-
tas,	“receitas”	do	que	e	como	as	coisas	podem	ser	feitas,	
expressando	isso	pelo	discurso,	fragilidade	na	relação	e	na	
comunicação.	 No	 entanto,	 conforme	 fomos	 apontando	
essas	 nossas	 observações,	 o	 grupo	 foi,	 gradativamente,	
“baixando	as	armas”	ou	seja,	aceitando-nos	melhor,	co-
locando-se	mais	e	responsabilizando-se	pela	sua	função,	
como	parte	 integrante	e	essencial	deste	 imenso	oceano	
que	é	o	sistema	educacional.	Com	o	tempo,	o	grupo	pas-
sou	 a	 contar	 com	 a	 presença	 assídua	 da	 Direção	 e	 Vi-
ce-direção	desta	escola,	bem	como,	apresentou	algumas	
mudanças	na	própria	disposição	de	lugares	no	círculo	que	
formávamos	 (reduziram-se	 as	 panelinhas)	 e,	 também,	
apresentando	mudanças	em	relação	à	sala	onde	nos	reu-
níamos,	colocando	quadros	de	aniversariantes	do	mês	e	
quadro	de	recados,	ao	mesmo	tempo	em	que,	através	das	
reflexões	 que	 realizávamos,	 os	 educadores	 começaram	
a	questionar-se	sobre	o	seu	verdadeiro	papel	diante	de	
todas	as	exigências	e	sobrecargas	de	 funções	e	respon-
sabilidades	que	a	sociedade	vem-lhes	delegando.	Por	fim,	
pode-se	 pensar	 que,	 mesmo	 vivendo	 num	 contexto	 de	
crise	de	identidade,	de	sobrecarga	de	papéis	e	de	respon-
sabilidades,	alimentados	pelo	mito	que	lhes	é	concedido	
de	salvadores	e	redentores	da	humanidade,	oferecer	um	
espaço	de	escuta	e	de	reflexão	foi	de	fundamental	impor-
tância	para	o	crescimento	dos	educadores	desta	escola.	
Sentimos	que	a	atividade	realizada	foi	apenas	uma	“gota”	
trabalhada	 dentro	 deste	 enorme	 “oceano”	 que	 são	 os	
Sistemas	 Educacionais,	 representados,	 aqui,	 pelos	 dife-
rentes	sujeitos,	vindos	de	famílias	diferentes,	pela	ampla	
rede	 social,	 cultural,	política	e	econômica.	Temos	plena	
consciência	de	que	muito	tem	a	ser	feito,	inclusive	nesta	
própria	escola,	no	entanto	uma	gota	trabalhada	já	é	uma	
gota	trabalhada.

PALAVRAS-CHAVE

Educação	em	saúde,	grupos	de	encontro.

“uma gota no oceano”

Marla A. Danieli
Residente	de	Psicologia

Luciane Kurtz
Psicóloga.	Orientadora

Instituição:	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo
Porto	Alegre	–	RS

E-mail:	csem@saude.rs.gov.br
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O	objetivo	deste	trabalho	é	apresentar	um	plano	de	aten-
ção	fisioterapêutica,	buscando	a	compreensão	dos	efeitos	
e	benefícios	que	a	fisioterapia	pode	trazer	aos	pacientes	
idosos	com	vertigem	de	origem	vestibular.	Nosso	estudo	
descreve	o	 tratamento	 fisioterapêutico	de	duas	pacien-
tes,	ambas	do	sexo	feminino,	com	67	anos	de	idade,	com	
vertigem	de	origem	periférica	e	história	de	vertigem	in-
termitente,	 instabilidade	postural	 e	decorrente	diminui-
ção	das	atividades	da	vida	diária.	Elas	 foram	submetidas	
a	exercícios	de	Cawthorne	&	Cookey,	Norré,	Büttner	&	
McMonage	e	do	protocolo	da	Associazione	Otologi	Os-
pedalieri	 Italiani.	 O	 programa	 fisioterapêutico	 enfatizava	
a	prática	de	atividades	que	alteravam	a	estabilidade,	utili-
zando	cinesioterapia	ativa	livre	nas	posições	deitado,	sen-
tado	e	em	pé,	com	uma	freqüência	de	aproximadamente	
3	a	4	vezes	por	semana,	durante	um	mês,	no	domicílio.	
As	avaliações	foram	realizadas	antes	e	após	o	tratamento	

para	 cada	 paciente,	 incluindo	 um	 acompanhamento	 em	
quatro	 séries	 da	 aplicação	 dos	 exercícios.	 As	 pacientes	
relataram	 melhora	 das	 queixas,	 com	 indicadores	 positi-
vos	baseados	no	 teste	do	 Inventário	das	Deficiências	da	
Vertigem,	no	teste	do	equilíbrio	de	Berg,	e	no	 índice	da	
marcha	dinâmica	desenvolvido	por	Shumway-Cook	et	al.	
Também	responderam	a	um	questionário	final	sobre	sua	
opinião	a	respeito	do	trabalho	realizado.	A	adoção	de	um	
programa	de	tratamento	fisioterapêutico	 individualizado	
documenta	a	melhora	funcional	dos	quadros	de	vertigem	
e	 instabilidade	 postural	 das	 pacientes,	 contribuindo,	 as-
sim,	significativamente,	para	a	melhoria	de	suas	atividades	
da	vida	diária	e	qualidade	de	vida.

PALAVRAS–CHAVE

Fisioterapia,	 reabilitação,	 doenças	 vestibulares,	 idoso,	
vertigem.

atenção fiSioteraPÊutica voltaDa a 
DuaS PacienteS iDoSaS com vertigem De 

origem veStibular

Marielly de Moraes
Fisioterapeuta.	Residente	de	Pneumologia	Sanitária
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O	presente	 trabalho	 relata	a	experiência	de	quatro	 resi-
dentes	do	primeiro	ano	das	áreas	de	Enfermagem,	Medi-
cina,	Psicologia	e	Serviço	Social	 junto	aos	dois	grupos	de	
mulheres	da	Unidade	Básica	de	Saúde	-	UBS	VI	do	Centro	
de	Saúde-Escola	Murialdo	-	CSEM.	Seu	objetivo	principal	
foi	 trabalhar	a	educação	em	saúde	com	as	mulheres	que	
fizeram	parte	destes	grupos,	com	ênfase	no	planejamen-
to	 familiar.	Os	 grupos	 aconteceram	mensalmente	na	As-
sociação	Comunitária	da	Vila	 São	Miguel	 -	ACOVISMI,	e	
contavam	com	a	participação	média	de	20	mulheres	em	
cada	encontro.	Os	assuntos	trabalhados	durante	este	ano	
foram	levantados	por	elas,	sendo,	então,	elaborado	um	ca-

lendário	com	a	programação	sugerida.	Para	a	apresentação	
dos	temas,	foram	utilizados	alguns	instrumentos	como	car-
tazes,	álbuns	seriados,	próteses	mamárias,	materiais	para	
falar	sobre	anticoncepção,	coleta	de	CP	e	algumas	técnicas	
de	dinâmica	de	grupo.	Acreditamos	que	a	realização	deste	
grupo	tenha	contribuído	para	a	promoção	da	saúde	da	mu-
lher,	do	autocuidado	e	para	a	formação	de	uma	consciência	
crítica	sobre	a	atual	política	de	saúde	da	mulher.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	 saúde	da	mulher,	educação	
em	saúde.

gruPo De mulHereS: uma eXPeriÊncia 
Que Deu certo

Marla Danieli
Residente	de	Psicologia	
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Residente	de	Medicina
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Residente	de	Enfermagem
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Alguns	 estudos	 têm	 demonstrado	 uma	 prevalência	 au-
mentada	de	Transtornos	de	Ansiedade	em	pacientes	com	
asma,	o	que	não	coincide	com	outras	doenças	crônicas	
que,	em	geral,	cursam	com	sintomas	depressivos.	A	per-
cepção	da	intensidade	dos	sintomas	assim	como	do	grau	
de	broncoconstrição	fica	prejudicada	em	pacientes	com	a	
coexistência	de	ansiedade,	levando	a	uma	superestimação	
ou	subestimação	dos	 sintomas.	O	presente	estudo	 tem	
como	 objetivo	 investigar	 a	 possível	 relação	 entre	 asma	
infantil	e	a	presença	de	ansiedade	em	familiares	dos	por-
tadores,	o	que	poderia	ampliar	as	dificuldades	enfrenta-
das	pelas	famílias	desses	doentes.	Pretende-se,	também,	
investigar	a	possibilidade	de	um	efeito	ansiolítico	de	uma	
modalidade	de	educação	para	asma,	a	grupoterapia	ope-
rativa	 tipo	ensino-aprendizagem.	Propõe-se	um	progra-
ma	de	educação	breve	com	apenas	três	encontros	dividi-
dos	em	módulos,	que	contemplam	aspectos	conceituais	
e	 preventivos	 relevantes.	 Os	 encontros	 são	 semanais,	
participam	 crianças	 de	 seis	 a	 doze	 anos,	 portadoras	 de	
asma	e	seus	familiares.	A	equipe	é	formada	pelo	médico	
residente,	 pediatra	 e	 assistente	 social.	 O	 estudo-piloto	

demonstra	melhora	na	habilidade	dos	pais	e	crianças	no	
manejo	da	doença	e	satisfação	com	esta	forma	de	atendi-
mento.	Foi	aplicada	às	mães	de	vinte	três	pacientes	classi-
ficados	como	portadores	de	asma	persistente	moderada	
e	 grave,	 conforme	o	 III	Consenso	Brasileiro	de	Manejo	
de	Asma,	uma	avaliação	numérica	de	ansiedade	traço	e	
estado,	chamada	IDATE,	que	foi	validada	pela	OMS,	antes	
da	primeira	e	após	a	última	sessão	com	intervalo	suficien-
te	para	evitar	um	possível	efeito	memória.	Observou-se	
redução	significativa	na	média	das	medidas	de	estado	de	
ansiedade	 antes	 e	 depois	 do	 trabalho	 clínico,	 enquanto	
o	traço	de	ansiedade	diminuiu	em	grau	não	significativo,	
confirmando	o	caráter	mais	estável	dessa	característica.	
Apesar	de	não	podermos	afirmar	que	o	grupo	de	aprendi-
zado	produziu	mudanças	de	personalidade,	observamos	
uma	 redução	 importante	 no	 estado	 de	 ansiedade	 para	
uma	situação	mais	confortável.

PALAVRAS-CHAVE

Transtornos	da	ansiedade,	asma,	educação	em	saúde,	saú-
de	infantil.

inventário Da variação De anSieDaDe 
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O	presente	trabalho	relata	a	experiência	de	duas	residen-
tes	de	primeiro	ano	das	áreas	de	Enfermagem	e	Psicologia	
junto	ao	grupo	de	gestantes	da	Unidade	Básica	de	Saúde	
VI	-	UBS	VI,	do	Centro	de	Saúde-Escola	Murialdo	-	CSEM.	
Seu	objetivo	principal	 foi	 trabalhar	a	educação	em	saúde	
com	as	gestantes	participantes	do	grupo,	com	ênfase	no	
aleitamento	materno	exclusivo.	O	grupo	acontece	sema-
nalmente,	às	quartas-feiras,	às	13h30m,	anteriormente	às	
consultas	médicas,	no	rol	de	entrada	da	UBS	e	conta	em	
média	 com	 a	 participação	 de	 15	 gestantes.	 Os	 assuntos	
trabalhados	no	grupo	foram	escolhidos	pelas	participantes,	
sendo	eles,	desenvolvimento	do	bebê	no	útero,	mudanças	
físicas	e	psicológicas	que	acontecem	na	mãe,	relação	com	

o	marido/companheiro	e	os	outros	filhos,	cuidados	com	o	
bebê,	aleitamento	materno,	entre	outros.	Para	a	apresen-
tação	 dos	 temas,	 foram	 utilizados	 cartazes,	 álbuns	 seria-
dos,	prótese	mamária,	boneca,	 técnicas	de	dinâmicas	de	
grupos,	entre	outros.	Acreditamos	que	o	desenvolvimento	
do	grupo	de	gestantes	tenha	contribuído	para	a	promoção	
da	saúde	da	mãe	e	do	bebê,	pois,	além	da	consulta	individu-
al,	é	um	espaço	em	que	a	mulher	pode	sanar	suas	dúvidas	
com	a	troca	de	experiências	entre	as	participantes.

PALAVRAS-CHAVE

Unidades	Básicas	de	Saúde,	mulheres	grávidas,	saúde	da	
mulher,	educação	em	saúde.

gruPo De geStanteS: uma eXPeriÊncia 
PoSitiva
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