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“Se por acaso pareço 
E agora já não padeço 

Um mal pedaço na vida 
Saiba que minha alegria 

Não é normal todavia 
Com a dor é dividida 

Eu sofro igual todo mundo 
Eu apenas não me afundo 

Em sofrimento infindo 
Eu posso até ir ao fundo 

De um poço de dor profundo 
Mas volto depois sorrindo 

Em tempos de tempestades 
Diversas adversidades 

Eu me equilibro e requebro 
É que eu sou tal qual a vara 

Bamba de bambu-taquara 
Eu envergo, mas não quebro 
Eu envergo, mas não quebro 

Não é só felicidade 
Que tem fim na realidade 

A tristeza também tem 
Tudo acaba, se inicia 
Temporal e calmaria 

Noite e dia, vai e vem 
Quando é má a maré 

E quando já não dá pé 
Não me revolto ou me queixo 

E tal qual um barco solto 
Salto alto mar revolto 

Volto firme pro meu eixo 
Em noite assim como esta 

Eu cantando numa festa 
Ergo o meu copo e celebro 
Os bons momentos da vida 
E nos maus tempos da lida 

Eu envergo, mas não quebro” 
 

Lenine – Envergo mas não quebro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) traz a noção de territorialidade das atividades 
de saúde, colocando como desafio pensar de que modo ocorrem as propostas de 
atenção psicossocial na Atenção Primária em Saúde (APS), visto que são estas 
equipes que desenvolvem, primeiramente, ações de suporte em seus territórios de 
referência. O objetivo deste estudo foi investigar as percepções e práticas dos 
profissionais de saúde que podem contribuir para a superação das adversidades na 
área psicossocial enfrentadas por crianças, jovens e suas famílias na atenção 
primária. Essa capacidade de superação foi discutida a partir do conceito de potencial 
de resiliência, considerado um processo dinâmico e indissociável da trajetória do 
sujeito. Partiu-se do pressuposto de que os profissionais da ESF podem atuar como 
tutores de resiliência. Por meio de metodologia qualitativa de pesquisa, foi realizado 
um estudo de caso em uma unidade de Saúde da Família do município de Itaboraí – 
RJ. Foram utilizadas observação e entrevistas semi-estruturadas, seguindo a análise 
de conteúdo de Bardin. Os resultados apontam que o termo resiliência é desconhecido 
para quase metade dos entrevistados. As principais situações psicossociais citadas 
foram violência doméstica, uso de álcool e outras drogas, violência urbana, conflitos 
familiares e falta de apoio da família, pobreza e falta de recursos financeiros e, casos 
de abuso sexual infantil e incesto. A família, a escola e os serviços de saúde são 
reconhecidos como uma rede de apoio que deve ser fortalecida e estão relacionados 
à resiliência quando se constituem em ambiente incentivador, protetivo e seguro. A 
religião também influencia no modo de superação das dificuldades das famílias, que 
sofrem com a precarização do trabalho e da vida, assim como a inserção do jovem 
em projetos que estimulem sua participação na comunidade, que, com isso, passa a 
ser protetora. Em alguns momentos a equipe pareceu ser capturada pelas rotinas 
técnicas e burocráticas sob a lógica de uma assistência centrada na marcação de 
consulta e, ainda orientada pela hegemonia do paradigma biomédico, prejudicando a 
prática da educação em saúde. Foi possível conhecer a rotina da equipe e sua função, 
discutindo sobre questões de gênero, sobrecarga de trabalho, formação e valorização 
profissional, além de identificar possibilidades e dificuldades na atuação junto às 
famílias no território. Conclui-se que dar voz aos profissionais da ESF permitiu uma 
visão ampliada sobre o trabalho desempenhado e revelou atributos que podem ser 
valorizados em seu dia a dia, como vínculo, acolhimento e integralidade nos cuidados 
a essas famílias. A ação dos profissionais de saúde tem um papel crucial na promoção 
da resiliência, funcionando tanto como mecanismo de proteção como de apoio social. 
Nesse contexto, profissionais imbuídos da noção de resiliência na prática em saúde, 
a partir da concepção de que ela pode ser incentivada e reforçada desde a infância, 
podem contribuir para a prevenção de agravos e promoção da saúde. Porém, é 
primordial garantir a educação permanente para que se sintam mais preparados e 
seguros para intervir, orientados pela intersetorialidade, equidade e participação 
social, entre outros princípios e diretrizes do SUS, articulando redes de proteção social 
e assistência no âmbito das políticas públicas que garantem direitos e qualidade de 
vida às crianças, adolescentes e suas famílias.   

Descritores: Resiliência, Atenção Primária à saúde, Atenção Integral à Saúde da 

Criança e do Adolescente, Vulnerabilidade, Saúde Mental  

 



ABSTRACT 

 

The Family Health Strategy (FHS) brings the notion of territoriality of health activities, 
posing as a challenge to think about how the proposals for psychosocial care in 
Primary Health Care (PHC) occur, since it is these teams that develop, first, support 
actions in their reference territories. The objective of this study was to investigate the 
perceptions and practices of health professionals that can contribute to overcoming 
the adversities in the psychosocial area faced by children, youth and their families in 
primary care. This capacity of overcoming was discussed from the concept of resilience 
potential, considered a dynamic process and inseparable from the trajectory of the 
subject. It was assumed that FHS professionals can act as tutors of resilience. Through 
a qualitative research methodology, a case study was carried out at a Family Health 
unit in the city of Itaboraí - RJ. Observations and semi-structured interviews were used, 
following the Bardin content analysis. The results indicate that the term resilience is 
unknown for almost half of respondents. The main psychosocial situations cited were 
domestic violence, use of alcohol and other drugs, urban violence, family conflicts and 
lack of family support, poverty and lack of financial resources, and cases of child sexual 
abuse and incest. Family, school, and health services are recognized as a supportive 
network that must be strengthened and are related to resilience when they are in a 
supportive, protective and secure environment. Religion also influences the way of 
overcoming the difficulties of families, who suffer from the precariousness of work and 
life, as well as the insertion of young people in projects that stimulate their participation 
in the community, which in turn becomes protective. At times the team seemed to be 
captured by the technical and bureaucratic routines under the logic of an assistance 
centered in the appointment of consultation and still guided by the hegemony of the 
biomedical paradigm, harming the practice of health education. It was possible to know 
the routine of the team and its role, discussing gender issues, work overload, training 
and professional valorization, as well as identifying possibilities and difficulties in 
working with families in the territory. It is concluded that giving a voice to the 
professionals of the FHS allowed an extended view on the work performed and 
revealed attributes that can be valued in their day to day, as a bond, reception and 
integrality in the care of these families. The action of health professionals plays a 
crucial role in promoting resilience, functioning both as a protection mechanism and as 
social support. In this context, professionals imbued with the notion of resilience in 
health practice, from the conception that it can be encouraged and reinforced from 
childhood, can contribute to the prevention of health problems and health promotion. 
However, it is essential to guarantee permanent education so that they feel more 
prepared and safe to intervene, guided by intersectoriality, equity and social 
participation, among other principles and guidelines of the SUS, articulating social 
protection networks and assistance in the scope of public policies that guarantee rights 
and quality of life for children, adolescents and their families. 
 

 

Descriptors: Resilience, Primary Health Care, Child and Adolescent Health, 
Vulnerability, Mental Health 
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1-  INTRODUÇÃO: 
 

 
Durante nossa existência, é comum nos depararmos com determinados 

eventos que podem nos prejudicar significativamente, impossibilitando que possamos 

prosseguir em nosso caminho, ao passo que, em outros momentos, mesmo 

percebidos como difíceis, as situações são enfrentadas de modo diferente. Apesar da 

dificuldade encontrada, um outro modo de levar a vida se insere.  

Em meu percurso profissional em serviço público, atuando como psicóloga em 

um Ambulatório de Saúde Mental Infanto-juvenil e, posteriormente, em um Centro de 

Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) no município de Itaboraí (RJ), foi 

possível encontrar situações adversas enfrentadas pelos usuários, como condições 

de pobreza, de conflitos familiares, violência intrafamiliar e social, além da 

precariedade de acesso a saúde, por exemplo, e que suscitaram questões sobre os 

processos envolvidos no modo de enfrentamento dessas situações pelas crianças, 

adolescentes e suas famílias.  

Como agravante às adversidades enfrentadas pelas famílias em Itaboraí, cabe 

contextualizar o momento socioeconômico enfrentado pela cidade, visto que gera 

reflexos em toda a população. Em 2008, quando se iniciou a construção do Complexo 

Petroquímico da Petrobras (COMPERJ), a perspectiva era a criação de milhares de 

empregos ligados ao setor no município de Itaboraí, o que atraiu investimentos e 

trabalhadores de todo o país. No entanto, com a queda no preço internacional do 

petróleo e os escândalos de corrupção que assolaram o país, uma parte das obras do 

COMPERJ foi suspensa, o que gerou uma onda de demissões dos trabalhadores do 

local, levando a uma importante crise no município desde a segunda metade do ano 

de 2014, com seus efeitos até os dias atuais. A influência deste contexto 

socioeconômico nos serviços de saúde não pode ser desconsiderada. 

Avançando sobre estas questões, perguntei-me sobre o papel dos profissionais 

de saúde ao atuar com essas famílias. Considerando a importância das ações desses 

profissionais na atenção primária como responsáveis pelo primeiro acolhimento, de 

que maneira eles percebem os processos envolvidos no dia a dia dessas famílias? 

Quais seriam os problemas mais comuns na área psicossocial? Quais estratégias são 

possíveis para, de alguma forma, contribuir para um melhor enfrentamento dessas 
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situações, ultrapassando um modelo de intervenção restrito à visão de doença e 

adoecimento?  

O Ministério da Saúde (MS) iniciou a implementação do Programa Saúde da 

Família (PSF) através da Portaria nº 692 de 1994, com o objetivo de priorizar, além 

da assistência médica individual, as ações de proteção e promoção à saúde. O PSF 

surgiu como estratégia de rompimento com o modelo hegemônico assistencialista, 

curativista, medicamentoso e hospitalocêntrico. A partir de 1994, com o PSF e, 

atualmente, por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF), observa-se uma 

reestruturação no modelo de atenção à saúde, através do fortalecimento da proposta 

da Atenção Primária à Saúde (APS). (NORONHA et al, 2009; NEPOMUCENO; 

PONTES, 2017). 

O interesse em aprofundar o conhecimento sobre como se configura a linha de 

cuidado em saúde para as situações psicossociais encontradas no cotidiano da 

atenção primária deve-se ao fato da pesquisadora trabalhar no CAPSi do município, 

que se constitui como serviço da rede especializada no atendimento em saúde mental 

de crianças e adolescentes. Como rede especializada, recebe os encaminhamentos 

da atenção primária, além de instituições como Ministério Público (MP), Conselho 

Tutelar (CT), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), por exemplo.  

A Estratégia ESF traz a noção de territorialidade das atividades de saúde, 

colocando como desafio pensar de que modo ocorrem as propostas de saúde mental 

na APS, visto que são estas equipes que desenvolvem, primeiramente, as ações de 

suporte em seus territórios de referência (GONÇALVES; QUEIROZ; DELGADO, 

2017).   

Consideramos o termo psicossocial para abordar o envolvimento de aspectos 

socioculturais e psíquicos no processo saúde-doença. Sendo um termo amplo, 

optamos por partir das percepções dos profissionais de saúde da atenção primária 

sobre os principais aspectos psicossociais encontrados em seu dia a dia, com o 

objetivo de conhecer como suas práticas podem envolver estratégias que contribuam 

para a superação das adversidades, visando a promoção da saúde. Neste estudo, 

essa capacidade de superação foi discutida a partir do conceito de potencial de 

resiliência.  
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De acordo com Assis, Pesce e Avanci (2006) a resiliência faz parte da trajetória 

de vida do ser humano, visto que ele constantemente se depara com a necessidade 

de superar ou transformar as adversidades que encontra. Como conceito, advém das 

ciências exatas, sendo que no final da década de 70 começou a ser estudado pela 

psicologia e psiquiatria, designando a capacidade de resistir às adversidades, isto é, 

uma força necessária para a saúde mental estabelecer-se durante a vida, mesmo 

depois da exposição a riscos.  

Inicialmente, houve uma transposição mecânica de seu significado, 

desconsiderando a complexidade intrínseca ao desenvolvimento humano. A definição 

de resiliência, inicialmente, foi inserida sob um enfoque individual e reducionista, 

muitas vezes ainda considerando o sujeito de modo estático, o que levaria a uma visão 

de um sujeito que fosse ou não resiliente, sem considerar que as circunstâncias 

mudam, e, consequentemente, o potencial de resiliência também. Atualmente, o 

conceito procura abranger as condições sociais e o contexto, saindo de um enfoque 

determinista. Por volta de 2000, ao ser incorporado pela Saúde Pública, começa a ser 

relacionada a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. (NORONHA 

et al, 2009; ASSIS; PESCE, AVANCI, 2006). 

Diversas situações, muitas vezes relacionadas a problemas sociais, podem ser 

consideradas como adversidades, e afetam psicologicamente os sujeitos e famílias, 

e, consequentemente, a capacidade de resiliência, sendo possível destacar as 

condições de pobreza, rupturas na família, variados tipos de violência, experiências 

de doença crônica ou aguda do próprio indivíduo ou da família e perdas importantes 

(NORONHA et al, 2009).  

A partir do conceito de resiliência, foi preciso avançar pela noção de 

vulnerabilidade, risco e proteção, evidenciando os mecanismos individuais, coletivos 

e sociais que constituem o sujeito, e as principais influências para crianças, 

adolescentes e suas famílias, muitas vezes, vivenciando condições socioeconômicas 

precárias e situações marcadas pela violência. 

Podem ser estes profissionais agentes promotores de resiliência, identificando 

e potencializando, em suas práticas, mecanismos protetores na vida dessas famílias? 

De que modo esses profissionais podem favorecer a resiliência? Esta pesquisa partiu 

do pressuposto de que os profissionais de saúde podem atuar como promotores de 
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proteção para crianças, adolescentes e suas famílias, desenvolvendo ações que 

possam potencializar a capacidade de superação de dificuldades psicossociais e, 

desse modo, promover saúde.  

Ao abordar o papel desses profissionais de saúde e as suas percepções quanto 

o que dificulta e facilita as famílias a lidarem melhor com as condições psicossociais, 

podemos pensar ações a serem desenvolvidas para que as questões vivenciadas 

pelos usuários ganhem um novo rumo. Para avançar nesta questão, foi preciso 

abordar os processos de trabalho e práticas de educação permanente em saúde. 

Nesse sentido, foi possível discutir sobre a articulação do trabalho em Saúde Mental 

(SM) na APS para que fossem pensadas possibilidades de atuação para além do 

modelo hegemônico biomédico.  

De acordo com Franco e Merhy (2013) em qualquer lugar onde ocorre um 

contato entre um trabalhador e um usuário, há a produção de um processo de trabalho 

em saúde, que pode ou não ocorrer através das relações de acolhimento, de vínculo, 

com forte conteúdo de intervenção terapêutica. A produção da saúde centrada em 

procedimentos muda a forma de fazer o cuidado. Isso impacta no modo como os 

profissionais e usuários percebem o serviço de saúde, criando processos de 

subjetivação que operam em uma demanda por procedimento ao invés de uma 

demanda por cuidado, interferindo em sua qualidade.  

Merhy e Onocko (1997) afirmam que criar vínculo significa ter relações 

próximas e claras com o usuário, integrando-se com a comunidade em seu território, 

contribuindo para a construção de sua autonomia. Vínculo também implica 

responsabilização, em que o profissional assume a indicação e garantia dos caminhos 

a serem percorridos para a resolução do problema.  

O desenvolvimento de estratégias psicossociais no território contribui para a 

ampliação da rede de atenção primária, e consequentemente, traz outros desafios. As 

estratégias de cuidado, antes restritas aos ambulatórios especializados, migram para 

o território das equipes de atenção primária, o que torna necessário debater sobre o 

modo de produção desse cuidado, a fim de desenvolver e aperfeiçoar práticas e 

conhecimentos envolvidos, valorizando os espaços coletivos, o saber local e as 

especificidades de cada comunidade. (GONÇALVES; QUEIROZ; DELGADO, 2017). 

Além disso, a dificuldade em articular os conhecimentos técnicos nas equipes de 

saúde dificulta o encontro de soluções integradas sobre os problemas a serem 



 

18 
 

enfrentados na prática cotidiana, o que pode levar a visões fragmentadas do sujeito 

ou do cuidado, e desfocadas da integralidade (SILVA JUNIOR; MERHY; CARVALHO, 

2007).  

Portanto, a questão central desta pesquisa compreendeu uma investigação das 

práticas dos profissionais de saúde que atuam no modelo de atenção primária através 

da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município de Itaboraí – RJ, a fim de 

verificar como ocorrem as ações cotidianas das equipes, de modo a contribuir para a 

superação de situações psicossociais enfrentadas pelas crianças, adolescentes e 

suas famílias. Esperou-se, com esta investigação, que a identificação dessas 

situações vivenciadas pela equipe favorecesse a análise e busca de estratégias em 

saúde que aproximassem a saúde mental e atenção primária, contribuindo para que 

as equipes de saúde refletissem sobre suas práticas e potencializassem ações junto 

às famílias. A partir deste debate, esperamos contribuir para o fortalecimento da saúde 

coletiva.  

Justifica-se a importância de analisar as estratégias utilizadas para atuação 

junto a crianças e adolescentes por ser um grupo considerado de vulnerabilidade, 

compreendendo sujeitos em desenvolvimento e cujas políticas sociais encontram-se 

em discussão, sendo, portanto, um momento prioritário para atenção, intervenção e 

cuidado.  Enfatizar a proteção, principalmente na infância e adolescência, é 

fundamental para desenvolver o potencial de resiliência. Portanto, “fortalecer o meio 

social se torna crucial para que se alcance maior proteção à criança e ao jovem, 

investimento seguro para o futuro de uma sociedade mais saudável” (ASSIS et al, 

2006, p. 64). 

Ultrapassando uma visão em que se privilegiam os aspectos biológicos e 

individuais, é possível pensar uma realidade integrada a políticas públicas, em busca 

de qualidade de vida de crianças, adolescentes e suas famílias, além da construção 

da cidadania, integralidade do cuidado, intersetorialidade, equidade e participação 

social, em consonância com o SUS. Com isso, é fundamental fortalecer as redes de 

apoio social e afetiva, o cuidado e os vínculos, contribuindo para uma problematização 

dos processos de trabalho abrangendo a instituição, os profissionais e sua formação, 

a fim de privilegiar o desenvolvimento de estratégias de prevenção e promoção da 

saúde. 
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2- CAMINHOS PARA A RESILIÊNCIA NA ESF 

 

2.1- A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: A CONSTRUÇÃO DO 

ACOLHIMENTO, VÍNCULO E INTEGRALIDADE 
 

Para abordar a ESF, é importante, primeiramente, destacar que, na literatura, 

os termos Atenção Básica (AB) e APS são considerados sinônimos. Em outros países, 

utiliza-se o termo APS em lugar de AB, como muitas vezes é empregada no Brasil. 

Alguns autores destacam que falar em atenção básica, no imaginário das pessoas, 

ainda remete à noção de menor complexidade, com uma tendência a desvalorização 

do trabalho e associada a problemas mais simples, os quais requerem  tecnologias 

menos avançadas e qualificação técnica simplificada, o que faz com que se observe 

uma tendência a usar o termo atenção primária. (CAMPOS et al, 2013). O termo 

preferencialmente utilizado neste trabalho foi atenção primária em saúde. 

Antes de avançar, é importante traçar um breve percurso sobre como o modelo 

hospitalocêntrico ganhou força, passando pela Reforma Sanitária até a construção do 

campo da Saúde Coletiva. Entre os séculos XVIII e início do XIX, o hospital associou-

se a figura do médico, ocupando lugar de destaque na organização dos sistemas de 

saúde dos países do Ocidente. No hospital, a saúde do corpo foi substituindo a gestão 

da Igreja e a salvação da alma, tornando-se um espaço de prática clínica para 

restabelecimento da saúde do corpo, que demandava intervenção. (FOUCAULT, 

1980; COELHO, 2013). 

Na segunda metade do século XIX, a teoria bacteriológica de Pasteur, que 

postulou as bactérias ou agentes infecciosos como as causas das doenças, fez com 

as mesmas fossem investigadas a partir dos microscópios, com ênfase nos 

laboratórios, deixando de lado a forma de organização da sociedade. Buscavam-se 

estratégias que interrompessem o contágio, a infecção, e não mais a associação das 

doenças à pobreza. Portanto, até a metade do século XX, a visão científica tornou-se 

o pensamento hegemônico, com status de hospitalocêntrica, sob uma visão biológica 

e reducionista sobre o adoecer. Como marco da Medicina Científica, está o Relatório 

Flexner, em 1910, que recomendou a sistematização do ensino médico, com ênfase 

no biologismo, individualismo, especialização, tecnificação e na prática curativista. Em 

1920, Dawson, na Inglaterra, elaborou outro relatório como crítica ao Relatório 

Flexner, propondo uma reorganização dos serviços de saúde a partir de profissões 
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generalistas, responsáveis por implementar ações curativas e preventivas, 

organizadas de forma local e regionalmente por níveis de atenção. Estava formulada 

a base do que seria a ESF atualmente. (COELHO, 2013). 

Já em 1978, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lança o Programa Saúde 

para todos no ano 2000, conhecido como Conferência de Alma-Ata, baseado no 

conceito de cuidados primários em saúde e implicava em uma reorganização dos 

serviços de saúde. A ênfase estava na prevenção de doenças e promoção da saúde, 

com participação comunitária, intersetorialidade para abordar os determinantes 

sociais das doenças, atuação em equipes multidisciplinares, apostando em serviços 

que revalorizassem profissionais atuantes na atenção primária por meio da proposta 

de medicina comunitária, que se consolidou como alternativa ao modelo hegemônico. 

(COELHO, 2013). 

Assim, a Reforma Sanitária Brasileira nasceu no final da década de 70, na luta 

contra a ditadura, e culminou na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, com 

o intuito de assegurar a saúde como direito do cidadão e um dever do Estado, com 

acesso universal a todos os bens e serviços de saúde, que teve como resultado a 

garantia constitucional de 1988 e com recomendações para a organização de um 

Sistema único de Saúde (SUS), criado em 1990. A Reforma Sanitária, portanto, não 

se reduzia a uma política de proteção social ou a uma reforma setorial, no caso, da 

Saúde, mas buscava a democratização da vida social e uma Reforma Democrática 

do Estado, com melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da população 

brasileira (PAIM, 2008).  

O processo da Reforma Sanitária traz a concepção ampliada de saúde, com 

múltiplas determinações, resultante das formas de organização social da produção e 

da prática médica, assim como das lutas populares cotidianas. Assim, constitui-se a 

Saúde Coletiva como campo do saber e espaço da prática social, a partir das relações 

de determinação da saúde pela estrutura social (FLEURY, 2009).  

Feitas essas considerações, passamos para a formulação do Programa Saúde 

da Família (PSF), através da Portaria nº 692 de 1994, implementado com o objetivo 

de priorizar, além da assistência médica individual, as ações de proteção e promoção 

à saúde, representando uma estratégia de rompimento com o modelo hegemônico 
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com características assistencialistas, curativistas, medicamentosas e centradas no 

Hospital. (NEPOMUCENO; PONTES, 2017). 

Em março de 2006, houve a aprovação da Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB), através da Portaria 648, que traz a reafirmação da ESF como modelo de 

atenção básica para todo país e ordenadora das redes de atenção à saúde. Além 

disso, altera a expressão Programa de Saúde da Família para Estratégia Saúde da 

Família, a fim sair de um caráter provisório associado a um programa, para uma 

concepção que se pretende estável. A equipe deve ser composta, basicamente, por 

médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, auxiliar em saúde bucal ou técnico em saúde 

bucal, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde. (PNAB, 2012; FIGUEIREDO; FURLAN, 2013). 

O trabalho na ESF não está restrito ao espaço geográfico, mas compreende as 

redes de relações afetivas e sociais de quem é cuidado, incluindo família, os vizinhos, 

a escola, a praça, o clube, os lugares de lazer, ou seja, o lugar psicossocial do sujeito. 

A atenção ao usuário não ocorre apenas na Unidade de Saúde, mas em domicílio, em 

locais do território, ou onde for necessário para o andamento do cuidado. (BRASIL, 

2011). 

A PNAB, portanto, se constituiu como um dos principais instrumentos de 

desenvolvimento e consolidação do SUS, permitindo mudanças no modelo de atenção 

e gestão do trabalho em saúde nos municípios. Foi revisada em 2011, com intuito de 

preservar a centralidade da ESF como consolidadora de uma APS forte que se 

propunha como porta de entrada principal do usuário no SUS, com ênfase em 

cuidados integrais e promoção da saúde.  

Se a ênfase está na reordenação desse cuidado, alguns termos são cunhados, 

dentre eles, a integralidade. A integralidade é um atributo das práticas profissionais 

de saúde e da organização de serviço, englobando outros conceitos articulados: 

acolhimento, vínculo/responsabilização e qualidade da atenção. (SILVA JUNIOR; 

MASCARENHAS, 2004). 

De acordo com Coelho (2013), a clínica, que por muito tempo ficou restrita a 

doença e seus impactos biológicos, precisou ser ampliada, abarcando aspectos 

subjetivos e sociais. Alguns aspectos ganham destaque: equipes de referência, 

responsável pela condução e acompanhamento dos casos; apoio matricial, com 
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retaguarda especializada em questões assistenciais e suporte técnico-pedagógico 

aos profissionais; formação de vínculo entre usuário e equipe, saindo de uma 

lógica queixa-conduta, para possibilitar que o trabalhador de saúde se co-

responsabilize  ao longo do tempo pela saúde do sujeito; responsabilização clínica 

e sanitária; identificação de risco e vulnerabilidade, individuais e coletivos, 

ofertando mais serviços àqueles sujeitos que apresentem mais riscos, praticando a 

equidade; utilização de múltiplos paradigmas, considerando o biomédico como 

insuficiente e a necessidade de incluir o conhecimento das ciências humanas e 

sociais; trabalho em equipe, de forma interdisciplinar, para aumentar a capacidade 

dos serviços de produzir saúde; construção de autonomias, aumentando o poder 

de cada usuário, individual e coletivamente; elaboração de projetos terapêuticos 

singulares, para encontrar estratégias singulares para cada sujeito a partir de seu 

contexto e suas vivências; e elaboração de projetos de intervenção na 

comunidade, em que problemas comuns aos usuários precisam ser abordados pela 

equipe e comunidade.  

A reorganização do trabalho em saúde desenvolveu o que ficou conhecido 

como acolhimento, constituindo um processo de recepção e escuta do usuário, para 

identificar recursos ou cuidados a serem ofertados para as demandas. As principais 

críticas a esse procedimento estão relacionadas ao fato de, muitas vezes, se constituir 

em mecanismo de triagem, recepção feita com simpatia porém, sem resolutividade ou 

pronto-atendimento. (COELHO, 2013). 

Silva Junior e Mascarenhas (2004) afirmam que acolhimento significa tratar 

de modo humanizado toda a demanda, dando respostas às necessidades de saúde 

trazidas pelo usuário; discriminar riscos, urgências e emergências, encaminhando os 

casos às opções de tecnologias de intervenção; gerar informação que permita outras 

leituras dos problemas para novas opções de intervenção. O acolhimento é capaz de 

disparar reflexões e mudanças sobre a forma como se organizam os serviços de 

saúde, de modo que possa contribuir para a melhoria da qualidade das ações de 

saúde. Envolve três dimensões: postura, técnica e reorientação de serviços. Como 

postura, o acolhimento pressupõe a atitude, por parte dos profissionais e da equipe 

de saúde, de receber, escutar e tratar de modo humanizado os usuários e suas 

demandas, estabelecendo-se uma relação de mútuo interesse, confiança e apoio 

entre os profissionais e os usuários. Abrange, ainda, as relações intra-equipe e 
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equipe-usuário. Como técnica, instrumentaliza a geração de procedimentos e ações 

organizadas, possibilitando um olhar para o conhecimento técnico das equipes e o 

enriquecimento da intervenção dos vários profissionais da saúde na assistência.  

Como reorientação de serviços, convoca alterações no processo de trabalho, 

decorrentes das mudanças do modo de organização desses serviços.  

Pinheiro, Ferla e Silva Jr (2004) apontam que a noção de integralidade 

perpassa a construção do acolhimento, afirmando que as práticas de integralidade na 

atenção à saúde seguem três dimensões de análise. A primeira é relativa à 

organização dos serviços e diz respeito à necessidade de garantir acesso aos 

diferentes níveis de sofisticação tecnológica para cada situação, de modo a 

proporcionar resolutividade. A integralidade assume eixo prioritário, associada aos 

princípios da universalidade e equidade, na luta por cidadania, justiça e democracia, 

preconizada pela Reforma Sanitária brasileira. Para o exercício da integralidade, é 

importante o acesso, que depende de diversos fatores para ser alcançado, assim 

como a criação de vínculos entre usuários e equipes, melhoria das condições de vida 

da população e a construção da autonomia do usuário na luta pela satisfação de suas 

necessidades e atendimento de suas demandas em saúde.  

A segunda diz respeito aos conhecimentos e as práticas de trabalhadores de 

saúde, a fim de desfragmentar o atendimento prestado. A integralidade associa-se ao 

processo de construção social, com maior horizontalidade nas relações entre os seus 

participantes, seja gestores, profissionais e usuários do sistema de saúde, para uma 

prática implicada no cuidado em saúde, entendido como uma ação integral e 

entendendo a saúde como direito. Esta ação integral pode ser percebida em atitudes 

como: tratamento digno respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo.  

A terceira está relacionada às políticas governamentais com participação da 

população na sua formulação. É a capacidade de ordenar o sistema de saúde, com 

destaque a novos arranjos descentralizados, resolutivos, solidários e permeáveis a 

participação. Ganha destaque a tríade descentralização, universalidade e 

integralidade da atenção, a fim de consolidar as conquistas do direito à saúde como 

questão de cidadania.  

Para Franco, Bueno e Merhy (1999), vínculo pode ser visto como a diretriz 

que, junto ao acolhimento, pode garantir o reordenamento do processo de trabalho na 
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Unidade de Saúde, saindo da lógica agenda/consulta para uma outra, referente a 

responsabilização de uma equipe multiprofissional com o resultado do trabalho em 

saúde. 

Starfield (2002) afirma que a atenção primária se diferencia dos outros níveis 

assistenciais por apresentar quatro atributos: acessibilidade, constituindo-se como 

importante porta de entrada do sistema. A continuidade ou longitudinalidade, 

característica central da APS, com acompanhamento do paciente ao longo do tempo 

por médico generalista ou pela equipe. Inclui uma relação terapêutica caracterizada 

por responsabilidade por parte do profissional de saúde e confiança por parte do 

paciente. Com isso, seria possível diagnóstico e tratamento mais precisos, reduzindo 

encaminhamentos desnecessários para especialistas ou para a realização de 

procedimentos de maior complexidade. A integralidade, que engloba a 

responsabilidade pelos problemas de saúde da população adscrita. A coordenação 

do cuidado, sendo a capacidade de se responsabilizar pelo sujeito, mesmo quando 

recebe cuidados de outros serviços especializados. No entanto, muitas vezes ocorre 

a transferência de responsabilidade, o não compartilhamento e falta de coordenação 

do cuidado. O usuário passa a ser de outro lugar, saindo da lógica de territorialização 

prevista no SUS, do cuidado longitudinal e da possibilidade de vínculo entre ele e o 

profissional. (STARFIELD, 2002; CUNHA; GIOVANELLA, 2011; CAMPOS et al, 2013; 

FIGUEIREDO; FURLAN, 2013). 

A fim de superar a lógica do encaminhamento e a desresponsabilização, a 

proposta foi reorganizar a forma de contato entre as áreas especializadas e os 

profissionais das Equipes de Referência, através do Apoio Matricial, em que os 

profissionais dessas áreas especializadas oferecem suporte técnico às equipes, com 

discussões clínicas conjuntas, apoio para construção de projetos terapêuticos ou 

intervenções conjuntas com as equipes. O objetivo foi aumentar a capacidade 

resolutiva das equipes para uma atenção qualificada e ampliada em saúde. 

(FIGUEIREDO; FURLAN, 2013). Nessa esteira, temos os NASF (Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família), criados com o objetivo de ampliar a abrangência das ações de 

atenção primária, prestando apoio a ESF na rede de serviços e no processo de 

territorialização e regionalização. Dentre as atribuições dos NASF, estão previstas as 

capacitações de profissionais da saúde, da assistência social, da educação e demais 
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profissionais afins, bem como das famílias, em relação aos cuidados diferenciados 

para crianças e adolescentes em situação de violência. (BRASIL, 2010). 

Em 2017, foi aprovada uma nova PNAB, que suscitou a crítica de organizações 

historicamente vinculadas à defesa do SUS, como a Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO), o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) e a Escola 

Nacional de Saúde Pública (ENSP), instituições estas que demonstraram 

preocupação com retrocessos em relação à construção de uma APS integral, que 

vinha direcionando o modelo de AB baseado na ESF. Em nota conjunta, as três 

denunciaram a revogação da prioridade dada à ESF na organização do SUS com a 

provável perda de recursos para outras configurações da AB, em um contexto de 

retração do financiamento da saúde. (MOROSINI; FONSECA; LIMA, 2018).  

A nova PNAB propõe alternativas para a configuração e implementação da AB, 

alegando a necessidade de flexibilizar para se atender especificidades locorregionais, 

sendo construída e redigida de modo ambivalente e se descomprometendo com a 

expansão da saúde da família e do sistema público. São alguns exemplos de mudança 

na PNAB: o apoio dos NASF a outras equipes de atenção básica; atuação de um 

gerente da Unidade, retirando essa função como exclusividade do enfermeiro, sendo 

possível outra formação; possibilidade de acesso a outras unidades, como UBS 

próximas ao trabalho; implantação do prontuário eletrônico; novas atribuições dos 

ACS, como aferir pressão arterial e glicemia capilar, além de fazer curativos limpos, 

após autorização legal e capacitação técnica. Também propôs mudança quanto a 

equipe mínima, que passaria a ser composta por médicos, enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem e/ou técnicos de enfermagem, flexibilizando o número de ACS. (MS, 

Portaria 2436, 2017; MOROSINI; FONSECA; LIMA, 2018). 

As autoras destacam que a nova PNAB promove a relativização da cobertura 

universal, a segmentação do acesso ao cuidado, a desvinculação das equipes dos 

territórios, a definição de padrões distintos de serviços, a recomposição das equipes 

e a reorganização do processo de trabalho na AB, desqualificando o trabalho do ACS 

e ACE (agente de combate a endemias), sob um viés utilitarista das atividades e com 

reforço à privatização. Com isso, há o risco de comprometer a universalidade e a 

integralidade, preconizados pelo SUS, seguindo para uma segmentação e 

fragmentação dos serviços e das ações de saúde, que poderia passar a atuar sob um 

viés seletivo. Esta formatação de equipes reforça a atuação de profissionais cuja 
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formação permanece fortemente orientada pelo modelo biomédico, curativo e de 

controle de riscos individuais, fortalecendo o binômio queixa-conduta, antes mesmo 

que a ESF tenha avançado na transformação desse modelo de atenção.  

Um importante prejudicado nessa configuração é o ACS, que sofre uma 

descaracterização do seu trabalho, que já vem sendo esvaziado das ações de 

educação em saúde, assumindo um foco na prevenção de doenças quando se destina 

a eles ações mais pontuais. Esse desgaste piora quando se afirma que as atividades 

específicas dos ACS e ACE devem ser integradas, definindo atribuições comuns e 

específicas de cada um, sob o argumento da necessidade de união entre a AB e a 

vigilância em saúde para se alcançar o sucesso das ações desenvolvidas nos 

territórios. Com isso, a presença do trabalhador ACS e a continuidade de suas ações 

estão em risco. Assim, 

 

“O prejuízo recai principalmente sobre as ações educativas e de promoção 
da saúde, pautadas pela concepção da determinação social do processo 
saúde-doença e da clínica ampliada, que configuram bases importantes para 
a reestruturação do modelo de atenção à saúde” (MOROSINI; FONSECA; 
LIMA, 2018, p. 18). 

 

Nestes termos, as autoras destacam que, com a nova PNAB, vigora uma 

regulação com menos cobertura e menos custo, além de uma oferta mínima de 

serviços, com uma incapacidade de atender às necessidades de saúde, sob o 

respaldo dos planos privados de saúde e consequente exclusão do SUS.  No entanto, 

não podemos esquecer que os princípios do SUS são valores éticos que devem ser 

seguidos para reconfiguração das políticas de saúde, democraticamente constituídos, 

e, portanto, não podem ser flexibilizados sob a alegação da crise econômica vigente 

ou para seguir as exigências do mercado. (MOROSINI; FONSECA; LIMA, 2018). 
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 2.2- RESILIÊNCIA E VULNERABILIDADE: DISCUTINDO MECANISMOS DE 

RISCO E PROTEÇÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
 

O SUS por meio de suas Leis Orgânicas nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, 

preconiza que a atenção à saúde ocorra de forma integral, através do acesso universal 

e igualitário aos serviços, o que exige o desenvolvimento de ações de promoção da 

saúde, a prevenção de doenças e agravos, a atenção humanizada e o trabalho em 

rede. A rede de serviços do SUS constitui-se num espaço privilegiado para a 

identificação, acolhimento, atendimento, notificação, cuidados e proteção de crianças 

e adolescentes (BRASIL, 2010). 

Nessa mesma linha e abordando os direitos de crianças e adolescentes, a Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que formula o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA, 1990) e reconhece-os como sujeitos de direitos e não meros objetos de 

intervenção estatal. Em seu artigo 3º, postula que crianças e adolescentes gozam de 

todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral, sendo asseguradas todas as oportunidades e facilidades que possam 

promover o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 

de liberdade e de dignidade. Assim, é prioritário o dever de respeitá-los, resguardá-

los da discriminação e, nesse sentido, cuidadores e promotores de desenvolvimento 

precisam estar envolvidos na busca pela proteção integral (BRASIL,2014). Portanto, 

nos alinhando ao recomendado pelo MS no documento técnico sobre atenção 

psicossocial a crianças e adolescentes no SUS, destacamos que:  

 

É importante que, no processo de desenvolvimento humano, crianças e 
adolescentes tenham acesso ao convívio com adultos acolhedores, 
preferencialmente familiares; ao sentimento de pertença a um grupo social; à 
educação formal; às ações de promoção, proteção e recuperação da sua 
saúde; ao desenvolvimento e à qualificação profissional; e à possibilidade de 
realização de seus projetos de vida, reconhecendo os fatores sociais, 
econômicos, políticos e culturais que influenciam sua exequibilidade. 
(BRASIL, 2014, p.14) 

 

A proteção integral deve, portanto, ser objeto de atenção dos agentes de 

cuidado, seja família, comunidade, a sociedade em geral ou o Poder Público, 

priorizando opções contínuas de cuidado no território, desde a atenção primária até o 

mais complexo nível de atenção, além de valorizar a autonomia de crianças e 

adolescentes (BRASIL, 2014).  
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Portanto, o ECA faz referência ao SUS como possuidor da função de promover 

o direito à vida e à saúde. Os artigos 7º e 11º do ECA deixam claro que essa função 

ocorre mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento 

e o desenvolvimento sadio e harmonioso, por meio do acesso universal e equânime 

às ações e aos serviços para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde de 

crianças, adolescentes e suas famílias. 

Os riscos produzidos pelo contexto social e desigualdades resultantes de 

processos históricos de exclusão e discriminação, como pobreza, falta de acesso à 

educação e baixa escolaridade, exposição a diversas formas de violência, podem 

influenciar o gozo dos direitos e de oportunidades para crianças e adolescentes. Ao 

ser pontuada a importância desses cuidados, é fundamental que familiares, 

responsáveis, profissionais de saúde, gestores e comunidade assumam condutas de 

abertura ao diálogo, de transmissão de informações e de construção compartilhada 

de conhecimentos, de acolhimento e de suporte (BRASIL, 2014). 

Para abordar a capacidade de superação das famílias de crianças e 

adolescentes, foi retomado o conceito de resiliência, que teve sua origem na física e 

engenharia em 1807, sendo um de seus precursores o cientista inglês Thomas Young. 

A palavra origina-se do latim resílio, que significa voltar a um estado anterior. Assim, 

corresponde a energia de deformação máxima que um material é capaz de absorver 

sem sofrer deformações permanentes (LASMAR, RONZANI, 2009; GOLDSTEIN, 

2012).   

Este conceito foi introduzido nas pesquisas em ciências sociais e vem sendo 

estudado a partir da década de 70 pela psiquiatria e psicologia, inicialmente havendo 

uma transposição mecânica de seu significado, desconsiderando a complexidade que 

envolve o desenvolvimento humano (NORONHA et al, 2009; COSTA; BIGRAS, 2007; 

GOLDSTEIN, 2012). Sujeitos considerados resilientes eram vistos como capazes de 

sobreviver a prolongadas situações de estresse sem apresentar qualquer tipo de dano 

definitivo em sua saúde emocional, como um elástico que é esticado e que retornaria 

ao seu estado original.  Atualmente, “o conceito procura abranger outras dimensões, 

menos deterministas e mais atentas às condições sociais” (NORONHA et al, 2009, p. 

498), o que exige um enfoque crítico e contextualizado.  
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A partir do fim da década de 90, houve uma ampliação dos conhecimentos 

sobre o tema da resiliência, sendo considerado um fenômeno comum e presente no 

desenvolvimento de qualquer ser humano. De acordo com Yunes (2011), a resiliência, 

frequentemente, refere-se a processos que explicam a superação de crises e 

adversidades em indivíduos, grupos e organizações. Entretanto, é preciso um cuidado 

para que o termo não seja usado de forma naturalizada, sob o risco de assumir uma 

perspectiva ideológica que rotule e classifique determinados indivíduos ou populações 

como resilientes ou não resilientes, imprimindo uma visão determinista do ser 

humano.  

Michael Rutter é um autor cujos estudos foram considerados um marco inicial 

para a resiliência. Entre 1979 e 1989 acompanhou 125 crianças cujos pais eram 

portadores de doença mental, constatando que muitos filhos não sucumbiram às 

privações e às adversidades a que estavam expostos na infância, buscando identificar 

como as crianças conseguiram evitar os efeitos negativos da convivência com a 

doença mental e o que as protegia. (SILVA; ELSEN; LACHARITÉ, 2003).  

Ao falar em resiliência, é importante trazer a noção de risco, proteção e 

vulnerabilidade. Muitos autores ainda fazem referência a fatores de risco e proteção, 

no entanto, é importante traçar algumas considerações sobre estes termos. De acordo 

com Mota et al (2006), Rutter afirma que são tomados como risco os acontecimentos 

estressantes da vida, o que inclui a pobreza, as perdas afetivas, as enfermidades, o 

desemprego, as guerras, as calamidades, entre outros. Já os chamados fatores de 

proteção são as influências que modificam, melhoram ou alteram a resposta de uma 

pessoa a algum perigo que predispõe a um resultado não adaptativo. Estes fatores 

referem-se a características que parecem mudar ou reverter circunstâncias 

potencialmente negativas.  

Pesce et al (2004) ressaltam a importância de considerar o modo pelo qual o 

sujeito processa a experiência de vida negativa, que é singular, e não o que o 

pesquisador considera risco em si. Isso significa que o sujeito confere valores 

pessoais aos eventos da vida, vinculados a sua história, às influências da família, da 

comunidade e da cultura. Liborio, Castro e Coelho (2011), considerando a influência 

da percepção dos sujeitos, destacam que Rutter já propunha em 1987 que o risco 

deveria ser visto como mecanismo ou processo, mais do que como fator. Assim, para 
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fazer referência a fatores de risco e proteção, será adotado o termo ‘mecanismo’ neste 

estudo. 

A adversidade não impede o desenvolvimento humano, visto que faz parte dele. 

Desta forma, a situação de pobreza, por exemplo, pode levar a habilidades de 

enfrentamento de indivíduos ou de grupos sociais. Mecanismos de risco e de 

proteção, portanto, não podem ser compreendidos como elementos estáticos ou como 

fenômenos universais que se impõem de maneira padronizada na vida dos indivíduos. 

(YUNES, 2011; COSTA; BIGRAS, 2007). A pobreza, portanto, não deve ser, 

necessariamente, considerada um risco a priori. É preciso ver o contexto em que o 

sujeito está inserido assim como seu modo de se relacionar com o mundo, de acordo 

com a capacidade dos sujeitos de produzirem sentido sobre aquilo que vivem e de 

modificarem a realidade social na qual estão inseridos. 

Euzebios Filho e Guzzo (2006) contribuem com sua revisão de literatura, 

destacando como proteção: a auto-estima, a habilidade para lidar com as próprias 

emoções, a coesão familiar, a estabilidade financeira, a identidade própria, o respeito 

e ser membro de um grupo que compartilhe dos mesmos objetivos, expectativas, 

valores e crenças. Como mecanismos de risco, identifica a falta desses protetores, ou 

seja, a baixa auto-estima, a inabilidade de expressar os sentimentos, a falta de coesão 

familiar, a instabilidade financeira, as relações desgastadas, a falta de pertencimento 

a um grupo, entre outros. Os autores também ressaltam que um fato ou 

acontecimento, sentimento ou modo de relacionamento não pode ser considerado 

nocivo ou benigno para um indivíduo ou grupo por si só, mas devem ser analisados 

diante de um determinado contexto, coexistindo na relação entre sujeito e sociedade.  

Portanto, mecanismos de proteção referem-se às influências que modificam, 

melhoram ou alteram respostas pessoais a determinados riscos, evitando que os 

indivíduos expostos a eles tenham seu desenvolvimento prejudicado. O indivíduo 

pode se tornar mais vulnerável sem a mediação dos mecanismos de proteção, o que 

potencializa o impacto dos riscos sobre o desenvolvimento (YUNES; SZYMANSKI, 

2001). 

No início dos estudos sobre resiliência, observa-se a referência a termos como 

invencibilidade ou invulnerabilidade, o que não se sustenta. Essa noção já havia sido 

problematizada por Rutter nos anos 90, ao afirmar que pensá-la sob esta perspectiva 
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remete a uma ideia de resistência absoluta e imutável, o que desconsidera sua 

variação de acordo com as circunstâncias. Assim essa habilidade de superar as 

adversidades não significa que o sujeito saia ileso. (YUNES, 2011). Significa pensar 

que, ao ‘retornar ao estado anterior’, isto é, passando ou superando a adversidade, 

algo se modifica, e o sujeito não estará mais como antes. 

Assis, Pesce e Avanci (2006) também consideram que o início das pesquisas 

em resiliência tinha como foco o indivíduo, com a crença de que determinados 

atributos poderiam ser estimulados nos sujeitos considerados menos privilegiados. 

Apresentam, assim, duas concepções que precisam ser questionadas: a primeira diz 

respeito a relacioná-la ao critério de sucesso pessoal, o que traz como problema a 

atribuição do ambiente como “desajustado”. Nessa concepção, um sujeito poderia ser 

considerado mais ou menos resiliente, ou seja, seria avaliado por algum atributo que 

possuísse. Este é um enfoque frágil, posto que uma pessoa que termina os estudos 

poderia ser considerada resiliente, ao passo que outra, que parou de estudar, seria 

tomada como não-resiliente, o que desconsideraria todo o contexto em que esta 

pessoa vive e os motivos que a fizeram parar de estudar. Da mesma forma, esta noção 

não avalia as outras esferas da vida em que o sujeito pode demonstrar plena 

capacidade de superar dificuldades. 

Uma segunda questão diz respeito à noção cultural que envolve o que é 

adaptação bem-sucedida e o que seria considerado como ambiente desajustado. O 

problema, aqui, é adotar uma visão que rotula os sujeitos pertencentes às classes 

menos privilegiadas, ou grupos vulneráveis, como não-resilientes, sendo mais um 

estigma direcionado a eles. 

Desse modo, considera-se o uso do termo potencial de resiliência, e não 

simplesmente se uma pessoa é ou não resiliente, por se tratar de um processo que 

precisa ser nutrido e potencializado ao longo da vida. Por não estar restrita ao 

indivíduo, também pode ser incentivada em instituições ou grupos sociais como 

família, escola, comunidade. Assim, as estruturas familiares, as condições de trabalho 

e a cultura possuem características que podem enfraquecer ou reforçar a resiliência 

(ASSIS, PESCE, AVANCI, 2006).  

Em resumo, inicialmente, o conceito de resiliência estava relacionado a uma 

abordagem absolutizante, visto que não considerava a influência dos mecanismos de 
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risco e de proteção; determinista, por associá-la apenas a uma característica pessoal 

de indivíduos invencíveis e invulneráveis; estática, não considerando-a como um 

processo dinâmico; estigmatizante, pois acabava por classificar e rotular os indivíduos 

como resilientes ou não resilientes; individualizante, isto é, focada nos traços 

individuais, e não relacional, desconsiderando o contexto das relações interpessoais. 

(LIBÓRIO; CASTRO; COELHO, 2011). 

Destacados os riscos de restringir a um atributo unicamente individual e a servir 

como rótulo do sujeito, é importante considerar que os estudos sobre resiliência foram 

se complexificando, e atualmente é vista como um processo dinâmico. Significa dizer 

que não é um atributo fixo e estável, mas envolve a interação entre processos sociais 

e intrapsíquicos de risco e proteção. Assim, está ancorada em dois grandes pólos: “o 

da adversidade, representado pelos eventos desfavoráveis, e o da proteção, voltado 

para a compreensão de fatores internos e externos ao indivíduo, mas que o levam 

necessariamente a uma reconstrução singular diante do sofrimento causado por uma 

adversidade”. (ASSIS, PESCE e AVANCI, 2006, p. 19). 

 

2.3 – RESILIÊNCIA, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADES: POSSIBILIDADES 

PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS  
 

Para avançar na discussão do tema Resiliência, é importante tomar o conceito 

de vulnerabilidade, que começou a ser debatido na área dos direitos humanos e mais 

tarde foi incorporado ao campo da saúde com os trabalhos realizados sobre AIDS. 

Para Ayres et al. (2006), a vulnerabilidade pode ser entendida como a chance de 

exposição das pessoas ao adoecimento como resultante de um conjunto de aspectos 

individuais, coletivos e contextuais, relacionados com maior suscetibilidade ao 

adoecimento e, assim, com maior ou menor disponibilidade de recursos de proteção. 

Pontua, assim, três planos interdependentes, com elementos individuais, sociais e 

programáticos. A vulnerabilidade individual requer a qualidade da informação que os 

indivíduos dispõem sobre um determinado problema de saúde para que possa 

incorporá-la ao repertório cotidiano de preocupações para transformá-las em práticas 

protegidas ou protetoras.  
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O componente social da vulnerabilidade diz respeito a obtenção de 

informações e o poder de incorporá-las a mudanças práticas, dependendo, além da 

questão individual, do acesso aos meios de comunicação, escolarização, a 

disponibilidade de recursos cognitivos e materiais, estar livre de coerções violentas ou 

poder se defender delas, participar de decisões políticas e em instituições. 

Por fim, a vulnerabilidade programática consiste na avaliação dos programas 

para responder ao controle de enfermidades. Quanto maior o grau e qualidade de 

recursos, compromissos, gerência e monitoramento de programas ou locais de 

prevenção e cuidado, maiores as chances de canalizar os recursos sociais existentes, 

aperfeiçoar seu uso e identificar a necessidade de outros recursos, no intuito de 

fortalecer os indivíduos. (AYRES, 2006; SOUZA, MELLO; AYRES, 2013). 

Meyer et al (2006) acrescentam que este componente institucional ou 

programático da vulnerabilidade “nos orienta a situar as dimensões educativas para 

além do caráter normativo e centrado no objeto, levando-nos a articular as 

intervenções em saúde e as ações programáticas e, principalmente, a repensar o 

cuidado em saúde enquanto encontro de sujeitos”. (MEYER et al, 2006, p.1340).   

Sanchez e Bertolozzi (2007) destacam que o significado do termo 

vulnerabilidade faz referência a chance de exposição das pessoas ao adoecimento, 

resultando de um conjunto de aspectos que, ainda que se refiram ao indivíduo, o 

recoloca em uma perspectiva indivíduo-coletivo, destacando a relação intrínseca entre 

eles. Essa abordagem reconhece a determinação social da doença e convida para 

uma ampliação das práticas em saúde pois considera elementos sociais e históricos, 

o que pode produzir reflexões úteis para a formulação de políticas de saúde a partir 

das necessidades da coletividade. Ao mesmo tempo, cabe destacar que não devemos 

nos descolar da dimensão subjetiva, que diz respeito aos significados que os 

indivíduos atribuem a fatos e à vida em si. A vulnerabilidade deve levar em conta a 

dimensão relativa ao indivíduo e o local social por ele ocupado.  

Os autores consideram que a vulnerabilidade envolvendo estes três aspectos, 

trazida por Ayres, supera o marco do conceito de risco, tradicionalmente empregado 

no âmbito da Epidemiologia Clássica, já que a noção de risco traz a atribuição a um 

indivíduo de grupos populacionais específicos e delimitados em função da 

possibilidade de exposição a agentes (agressores ou protetores). Complementam que 
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a Saúde Coletiva pode aproximar-se desta perspectiva pela noção de vulnerabilidade, 

o que permite um avanço nas alternativas concretas de intervenção, nas quais o 

cuidado deve ser responsabilidade de diferentes setores da sociedade. Assim: 

As possibilidades de leitura das necessidades dos indivíduos, a partir do 
conceito ampliado de vulnerabilidade, coloca à Saúde Coletiva, na medida 
em que incorpora práticas cuja essência é o cuidado ao indivíduo-coletivo, a 
possibilidade de apoiar os sujeitos sociais no que diz respeito aos seus 
direitos, fato que, na atual conjuntura de saúde e de desenvolvimento do país, 
se constitui como um desafio a ser perseguido e concretizado. (SANCHEZ; 
BERTOLOZZI, 2007, p. 323). 
 
 

Para aprofundar o conceito de vulnerabilidade, é importante destacar as ideias 

de Castel (1997), que considera dois eixos, do trabalho e da inserção relacional, 

propondo a utilização de zonas de coesão social para a explicar as formas de 

existência social. A inserção relacional caracteriza-se pelos vínculos que os sujeitos 

estabelecem com os grupos familiar e social, que configuram a percepção de 

pertencer a uma determinada comunidade. Em cada um desses eixos, existem três 

gradações, ou seja, trabalho estável, trabalho precário, não-trabalho. Quanto a 

inserção relacional, há a considerada forte, a fragilidade relacional e o isolamento 

social.  

O entrecruzamento entre esses dois eixos produz recortes e zonas diferentes 

do espaço social. Com isso, são formadas quatro zonas: a zona de integração, com 

a presença de um trabalho estável e forte inserção relacional; a zona de 

vulnerabilidade, em que há precariedade nas relações de trabalho e fragilidade nas 

relações sociais; a zona de desfiliação, com ausência de trabalho e isolamento 

relacional; a zona de assistência, com incapacidade de trabalho e forte inserção 

social. Nesta, estão os indivíduos, por exemplo, que compõem a incapacidade de 

trabalhar (idosos, crianças, deficientes) e, por conta disso possuem forte inserção 

social, providas por mecanismos assistenciais (CASTEL, 1997; GONTIJO; 

MEDEIROS, 2009). 

As fronteiras dessas zonas são móveis, constituindo um processo dinâmico em 

que se operam passagens de uma a outra. Também é possível a compensação de 

um eixo pelo outro, ou seja, sujeitos fracamente providos economicamente (eixo do 

trabalho) podem se mostrar fortemente integrados, como nesses casos que dizem 

respeito a promoção da assistência. De acordo com Gontijo e Medeiros (2009), a 

família configura-se como um dos aspectos que compõe o eixo da inserção relacional 
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na determinação da forma de existência social das crianças e adolescentes. A 

situação de miséria e pobreza extremas a que estão submetidas as famílias brasileiras 

as inscrevem na zona de vulnerabilidade, proposta por Castel, principalmente pelo 

enfraquecimento do eixo do trabalho. Já o espaço de desfiliação é a existência social 

que mais cresce.  

A zona de vulnerabilidade, em particular, ocupa uma posição estratégica. É 
um espaço social de instabilidade, de turbulências, povoado de indivíduos em 
situação precária na sua relação com o trabalho e frágeis em sua inserção 
relacional. Daí o risco de caírem na última zona, que aparece, assim, como o 
fim de um percurso. É a vulnerabilidade que alimenta a grande marginalidade 
ou a desfiliação (CASTEL, 1997,p.26). 

 

Gontijo e Medeiros (2009) fazem acréscimos a visão de Castel, pontuando que 

ocorre, nos dias atuais, uma transformação da estrutura familiar, havendo um 

empobrecimento do vetor relativo a inserção relacional, juntamente com o 

enfraquecimento do eixo do trabalho. Neste sentido, nos grandes centros urbanos, as 

famílias são caracteristicamente monoparentais, chefiadas por mulheres, com baixa 

renda per capita.  

É na família que a criança constrói seu modo humano de existir. Seu mundo 

adquire significado e ela começa a constituir-se como sujeito, através das trocas 

intersubjetivas, os afetos, construindo sua identidade. A cultura familiar, por sua vez, 

apresenta-se impregnada de valores, hábitos, formas de sentir e de interpretar o 

mundo, que definem diferentes modos de constituição da subjetividade. 

As definições psicológicas descrevem o grupo familiar como um conjunto de 

relações. A família pode ser vista como totalidade, sistema ou grupo formado por 

pessoas que se relacionam entre si, por parentesco e/ou por se considerarem 

pertencentes àquele contexto (ANTONI, KOLLER, 2000). Não há uma definição de 

família como universalmente válida, já que precisamos considerar a especificidade e 

diversidade de contextos culturais. Historicamente, a família aparecia representada, 

na grande maioria das vezes, como sendo branca, de classe média, composta de pai, 

mãe, filhos (em geral dois) e avós; pai caracterizado como provedor, ocupando a 

posição mais alta na hierarquia do poder, e a mãe doméstica, responsável pelo bem-

estar e educação da prole (SZYMANSKI, 2004). Esse seria o modelo de família ideal 

oferecido por nossa sociedade, e o que estava fora, muitas vezes é tomado como 
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“desviante” ou “desestruturado”, ignorando que são formações construídas ao longo 

do tempo.  

  Para abordar a família e seu desenvolvimento, podemos tomar a teoria 

ecológica de Bronfenbrenner, psicólogo de origem russa, cuja obra foi publicada no 

final da década de 70 e reformulada em 1998. O autor criticou o modo tradicional de 

se estudar o desenvolvimento humano, que, segundo ele, desconsiderava o contexto, 

enfatizando a pessoa em um ambiente restrito e estático, sem as múltiplas influências 

dos contextos em que os sujeitos vivem. São apresentados quatro aspectos 

multidirecionais inter-relacionados, o que é designado como modelo PPCT: pessoa, 

processo, contexto e tempo.  (MARTINS; SZYMANSKI, 2004).  

Segundo as autoras, Bronfenbrenner pontua que pessoa se refere a 

características do tipo pessoais, como gênero ou cor da pele, valores, expectativas, 

que podem influenciar na maneira pela qual os outros lidam com a pessoa em 

desenvolvimento. O processo está relacionado ao fato de que, para o ser humano se 

desenvolver, é necessária a participação ativa em interação progressivamente mais 

complexa e recíproca com pessoas, objetos e símbolos no ambiente imediato. A 

interação precisa ocorrer em uma base regular em períodos estendidos de tempo. 

Essas formas duradouras de interação no ambiente imediato referem-se a processos 

proximais. 

Contexto é o meio ambiente global em que o indivíduo está inserido e onde 

acontecem os processos desenvolvimentais. São esses ambientes que são 

denominados micro, meso, exo e macrossistemas. Em relação ao tempo, este pode 

ser entendido como o desenvolvimento no sentido histórico, considerando as 

mudanças nos eventos ao longo do tempo. Eventos históricos podem alterar o curso 

de desenvolvimento humano. Pequenos episódios da vida familiar, como a entrada da 

criança na escola, o nascimento de um irmão ou a mudança de trabalho dos pais, 

podem ter significativa influência no desenvolvimento das pessoas da família num 

dado momento de suas vidas.  

O modelo bioecológico afirma que o desenvolvimento, portanto, é um processo 

que ocorre na interação da pessoa com o ambiente em que ela vive, bem como pelas 

relações entre os contextos mais amplos, em um constante movimento processual. 

Além de compreender as complexidades das interações diádicas – triádicas e 
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intrafamiliares, é importante considerar as interações com outras pessoas em seus 

diferentes aspectos concretos e simbólicos que representam a rede de apoio social 

(YUNES; JULIANO, 2010). 

Retomando o nível do contexto ou ambiente, pode-se destacar quatro níveis 

crescentes interarticulados, que sofrem alterações das ações dos indivíduos e 

influenciam o comportamento destes, o que traz uma visão sistêmica. Ao nascer e ao 

longo da vida, a pessoa estabelece, no seu ambiente imediato, relações que 

caracterizam um padrão de atividades, papéis e relações interpessoais, e compõem 

o nível do microssistema. O microssistema familiar é o primeiro sistema no qual o 

ser humano em desenvolvimento interage, e desempenha papéis, atividades e 

relacionamentos, associados a determinados comportamentos e expectativas, de 

acordo com a sociedade no qual está inserido.  

Assim, uma criança, em um ambiente familiar, deve receber os cuidados 

básicos necessários, sendo esse o primeiro sistema, o microssistema, que é o 

ambiente onde a pessoa em desenvolvimento estabelece relações estáveis e 

significativas. Essas relações precisam de reciprocidade (o que um indivíduo faz 

dentro do contexto de relação influencia o outro, e vice-versa), equilíbrio de poder 

(onde quem tem o domínio da relação passa gradualmente este poder para a pessoa 

em desenvolvimento, dentro de suas capacidades e necessidades) e afeto (que 

pontua o estabelecimento e perpetuação de sentimentos, de preferência positivos, no 

decorrer do processo). (BRONFENBRENNER, 1996). 

A rede de apoio social e afetiva apresenta estrutura e funcionamento protetivos. 

Os sistemas ecológicos precisam ser flexíveis para garantir a proteção, configurando 

como suporte social a escola, o trabalho, os serviços de saúde, entre outros. Em 

qualquer microssistema no qual uma criança esteja (família, instituição ou escola), o 

seu desenvolvimento psicológico saudável depende principalmente da existência de 

interações, na visão de Bronfenbrenner.  (BRONFENBRENNER, 1996; POLLETO E 

KOLLER, 2008). 

Com isso, a participação da criança em mais de um ambiente a introduz em 

um mesossistema, que é definido como um conjunto de microssistemas. O 

mesossistema consiste na inter-relação de dois ou mais ambientes, nos quais a 

pessoa/família em desenvolvimento participa ativamente, podendo ser formado ou 
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ampliado sempre que ela passe a fazer parte de novos ambientes. São exemplos as 

relações da família com a escola, com a vizinhança, com o ambiente de trabalho, com 

os grupos sociais, entre outros. (BRONFENBRENNER, 1996; MARTINS; 

SZYMANSKI, 2004). 

Uma criança, ao sair de um microssistema conhecido para um outro contexto, 

como sua transição da família para a escola, vivencia um fenômeno de movimento no 

espaço ecológico. A transição ecológica aciona o funcionamento de uma rede, em que 

a criança experimenta e consolida diferentes relações, exercitando papéis variados 

e/ou, muitas vezes, específicos em cada contexto, o que confere uma mobilidade que 

propicia seu desenvolvimento. A criança, ao se sentir apoiada, estabelece relações 

significativas e dá sentido às experiências. (POLLETO E KOLLER, 2008). 

No exossistema, são considerados os ambientes onde a pessoa em 

desenvolvimento não se encontra presente, mas cujas relações que neles existem 

afetam seu desenvolvimento, sendo exemplos as decisões tomadas pela direção da 

escola, os programas propostos pelas associações de bairro, as relações de seus pais 

no ambiente de trabalho. O exossistema é composto por ambientes nos quais apenas 

um ou mais membros da família interagem diretamente. No entanto, as relações deste 

integrante da família têm efeito sobre a família. Ao contrário do mesossistema, aqui a 

criança ou pessoa em desenvolvimento não é participante ativa, mas podem ocorrer 

eventos que a afetem. São exemplos o local de trabalho dos pais, a escola do irmão 

ou a rede de amigos dos pais (POLLETO E KOLLER, 2008). 

O macrossistema inclui sistemas de valores e crenças que são vivenciados e 

assimilados no decorrer do processo de desenvolvimento. É um sistema mais amplo, 

que abrange os demais. É composto pelo padrão global de ideologias, valores, 

crenças e organização social comum a uma determinada cultura ou subcultura. A 

presença ou ausência de valorização da família, de políticas sociais para o combate 

à violência e a promoção da educação em saúde, de políticas econômicas para 

melhorar a qualidade de vida da população, são exemplos de macrossistema que 

influenciam no desenvolvimento do sistema familiar. Uma crise na vida familiar, como 

rompimentos, mortes, empobrecimento súbito, por exemplo, exigem força interna e 

apoio de sistemas externos, com os quais a família nem sempre pode contar, 
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agravando as situações de risco. (BRONFENBRENNER, 1996; ANTONI; KOLLER, 

2000; MARTINS; SZYMANSKI, 2004). 

Os processos experienciados nos diversos contextos não são independentes 

uns dos outros, podendo promover ou dificultar o desenvolvimento do sistema familiar 

e de seus membros. A presença ou ausência de relações da família com a escola, por 

exemplo, pode afetar o desempenho escolar de uma criança, a expectativa de um 

sistema sobre o outro e os processos de comunicação entre eles. (ANTONI e KOLLER, 

2000). 

Polleto e Koller (2008) traçam um paralelo da teoria ecológica de 

Bronfenbrenner com a resiliência, visto que o termo não pode ser restrito a uma 

característica da pessoa, mas precisa ser discutido a partir da interação dinâmica 

existente entre as características individuais e a complexidade do contexto ecológico. 

Mecanismos de proteção devem ser abordados como processos, nos quais diferentes 

fatos interagem entre si e alteram a trajetória da pessoa, produzindo uma experiência 

que propicie o cuidado e o fortalecimento do sujeito, representando uma espécie de 

anteparo ao risco. Nesse sentido, avaliar o que é risco e proteção precisa, de modo 

cuidadoso, analisar interações e combinações de seus efeitos por meio de uma 

análise ecológica do evento, dos processos, do momento histórico e da pessoa. 

Portanto, risco e proteção, assim como o processo de resiliência, não são entidades 

estáticas, mas integram o ecossistema da pessoa em processo de resiliência.  

A partir de alguns autores, Polleto e Koller (2008) pontuam alguns mecanismos 

de proteção fundamentais ao desenvolvimento: atributos da própria pessoa, como 

autonomia, auto-estima, bem-estar subjetivo e orientação social positiva; rede de 

apoio social, com recursos individuais e institucionais, que reforce a pessoa a lidar 

com as circunstâncias da vida; e coesão familiar, ausência de negligência e 

possibilidade de administrar conflitos, com a presença de pelo menos um adulto com 

grande interesse pela criança, e presença de laços afetivos que forneçam suporte em 

momentos adversos e de estresse. Essas características compõem um ambiente com 

coesão ecológica. O espaço de rua, por exemplo, apesar de não ser ambiente seguro 

e ideal para o desenvolvimento de uma criança, pode ter coesão ecológica quando as 

crianças buscam abrigos para dormir, compartilham o alimento que conseguem, 

formam laços afetivos e sabem onde buscar auxílio quando uma delas está doente, 
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por exemplo. Da mesma forma, uma criança institucionalizada pode demonstrar 

vivências positivas e saudáveis em abrigos.  

Na teoria de Bronfenbrenner, contextos disponíveis e nos quais ocorrem as 

experiências constituem redes. Uma rede social é definida como um sistema de 

interação sequencial, na qual cada membro, de alguma maneira, interage com os 

outros. As redes sociais mais comuns e extensivas são aquelas que perpassam os 

ambientes e, portanto, constituem elementos do mesossistema ou exossistema da 

pessoa. Redes sociais facilitam o estabelecimento de novos vínculos e a 

comunicação, e, assim, tem uma importante função no desenvolvimento da criança, 

ao possibilitar a transição ecológica e a participação em múltiplos ambientes, com 

características culturais diversas. As transições ecológicas ocorrem durante todo o 

ciclo vital e são características da rede de apoio social e afetiva da pessoa, que é 

formada por sistemas e pessoas significativas para a criança, de acordo com a sua 

experiência e percepção. (BRONFENBRENNER, 1996; POLLETO E KOLLER, 2008). 

Portanto, a família representa a rede de apoio mais próxima da criança. Coesão 

familiar, comunicação, qualidade do relacionamento entre pais e filhos, práticas 

educativas envolvendo afeto, reciprocidade, estabilidade, confiança e equilíbrio de 

poder favorecem o desenvolvimento e o bem-estar de crianças e adolescentes, 

mesmo quando expostos a ameaças ou situações de risco variadas. A família pode 

ser vista como mecanismo de proteção ou de risco, quando oferecem ou não essas 

experiências. Assim, as relações entre pais e filhos são indispensáveis para a 

promoção de um ambiente incentivador, protetivo e seguro, no qual as pessoas 

possam aprender e se desenvolver, e estão relacionadas a resiliência. (POLLETO E 

KOLLER, 2008). Ao lidar com as adversidades, ganha destaque o entorno das 

crianças e adolescentes, ou seja: 

 

“O entorno precisa ser estável e responsável, para dar à criança o sentimento 

de continuidade e de futuro; amoroso, para permitir que aprenda a dar e 

receber afeto; confiável, para prover segurança de que pode contar com 

outros para superar problemas; flexível, com limites negociados e adaptados 

ao possível de cada indivíduo e aberto para lidar com o novo; firme o 

suficiente para facilitar a introjeção de limites e normas culturais; e respeitoso, 

para que as pessoas aprendam os direitos e os deveres da vida em 

comunidade. Esse entorno nunca é perfeito nem invulnerável, mas quando o 

saldo protetor é mais intenso e constante, consegue minorar os efeitos 

daninhos das adversidades (ASSIS, PESCE, AVANCI, 2006, p. 30). 
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A escola é outro contexto que possui papel fundamental na socialização infantil, 

e é nela que as crianças passam grande parte do seu tempo. A escola participa da 

regulação da atenção, emoções, aprendizagem e comportamentos. Nela, as crianças 

experienciam relações entre pares, grupos, a construção da amizade, a competição, 

a descoberta do novo. Entretanto, a escola pode representar, assim como a família, 

um processo de risco para o desenvolvimento saudável, com práticas de bullying e de 

exclusão da interação social, muitas vezes, com agressividade nas relações, 

configurando-se como espaços que reproduzem relações negligentes ou abusivas e 

que prejudicam o desenvolvimento. Apesar disso, é preciso apostar que crianças e 

jovens possam ter a escola como um espaço para a promoção de processos de 

resiliência, por meio de projetos e atividades que estimulem as potencialidades 

individuais e a cooperação. Portanto, família, escola e outras instituições podem e 

devem servir como ambientes acolhedores para o desenvolvimento humano. 

(POLLETO; KOLLER, 2008). 

Portanto, qualquer contexto (família, instituição ou escola), pode se configurar 

como risco ou proteção, dependendo da qualidade das relações e da presença de 

afetividade e reciprocidade desses ambientes. A privação social pode estar presente 

em diferentes espaços ecológicos e constituir-se na falta de interações com outras 

pessoas. Quando há conexões positivas entre os contextos e/ou dentro deles, é 

possível acionar processos de resiliência que favoreçam a melhoria da saúde e 

qualidade de vida. Baixa escolaridade e baixo status social dos pais, ou ausência de 

uma rede de apoio social e afetiva, podem ser apontadas como eventos negativos no 

desenvolvimento de crianças e jovens, assim como violência intrafamiliar, doença 

mental de um dos pais e negligência. Essas condições, associadas à percepção de 

uma qualidade de vida precária, podem agravar condições de vulnerabilidade. 

(POLLETO; KOLLER, 2008). 

Assis et al (2006) afirmam que a vulnerabilidade diz respeito a uma 

susceptibilidade para que surja um resultado negativo durante o desenvolvimento. No 

outro lado, está a resiliência, como a predisposição individual para resistir às 

consequências negativas das situações de risco e desenvolver-se adequadamente.  

Para Assis, Pesce e Avanci (2006), uma pessoa é suscetível tanto à 

vulnerabilidade quanto à resiliência. À medida que se potencializa a resiliência, reduz-

se a vulnerabilidade e vice-versa. Assim, todas as pessoas possuem um potencial 
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para desenvolver a resiliência em maior ou menor grau. Além disso, a avaliação de 

eventos que se constituem como risco para crianças e adolescentes depende de uma 

série de fatores, sejam quantitativos e qualitativos, internos ou externos, da 

subjetividade, e, portanto, pode variar de acordo com os grupos sociais, raça, gênero, 

faixa etária, grupo cultural e período histórico.  

É importante, desse modo, identificar o que é considerado adverso pelos 

indivíduos ou grupos que enfrentam determinada situação psicossocial e analisar os 

recursos que dispõem ou podem desenvolver de forma a superar as dificuldades 

existentes. Visando ampliar a noção de resiliência centrada exclusivamente como 

respostas individuais a determinadas situações psicossociais consideradas adversas, 

é importante focar no que pode ser promovido nas relações entre os profissionais da 

ESF e as famílias de crianças e adolescentes, a fim de contribuir para valorizar essas 

potencialidades da família.  

Nestes termos, podemos incluir a discussão sobre violência. Uma forma de 

prevenir a violência é identificar as situações familiares que podem gerar maior 

vulnerabilidade às práticas violentas, como perda de emprego, uso abusivo de álcool 

e outras drogas, separação conjugal, morte de um de seus membros, exigindo 

atenção a família para auxiliá-la a lidar com as adversidades, evitando que o 

enfrentamento da situação seja pela violência. Para atuar em situações de violência, 

a ação dos profissionais tem um papel crucial, sendo indispensável proporcionar a 

educação permanente para quem atua nos serviços. São pontuados como atitudes 

preventivas dos profissionais de saúde mediante situações de violência no âmbito 

familiar: orientar as famílias sobre a ressignificação das relações familiares para 

tolerância e a formação de vínculos protetores; acompanhar e apoiar as famílias no 

processo de construção de novos modos de agir e de educar as crianças e 

adolescentes; buscar apoio de outros profissionais, e articular as ações desenvolvidas 

no serviço com a rede de cuidados e de proteção social no território. (BRASIL, 2010). 

A violência praticada contra crianças e adolescentes, de acordo com o MS, é 

considerada como quaisquer atos ou omissões dos pais, parentes, responsáveis, 

instituições e da sociedade em geral, que resultem dano físico, emocional, sexual e 

moral às vítimas. O modelo proposto pela OMS classifica a violência em três grandes 

categorias:  violência praticada contra si mesmo (autoprovocada), por indivíduos ou 

grupos (interpessoal), e por organizações maiores como grupos armados, milícias e 
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grupos terroristas (coletiva). Quanto a natureza, pode ser física, sexual e psicológica, 

além da negligência/abandono. (BRASIL, 2010).  

A violência interpessoal, pode ser dividida em intrafamiliar e comunitária. A 

violência intrafamiliar ocorre nas relações hierárquicas e intergeracionais. Atinge mais 

as crianças do que os adolescentes, em função de sua maior fragilidade física e 

emocional. As famílias se relacionam agressivamente, usando a violência como 

solução de conflito e como estratégia de educação. Inclui, ainda, a falta de cuidados 

básicos com seus filhos. A violência comunitária caracteriza-se pelo fato de ser 

praticada entre indivíduos sem laços de parentesco, conhecidos ou desconhecidos. 

São casos de estupros, violência sexual e as cometidas em instituições públicas ou 

privadas, como em escolas, serviços de saúde, comunidades e condomínios, dentre 

outros. (BRASIL, 2010). 

O suporte no âmbito da saúde mental às crianças, adolescentes e suas famílias 

em situação de violência pode ser um importante fator de cuidado e proteção, podendo 

ocorrer com o fortalecimento e acompanhamento dos indivíduos e dos grupos 

familiares. (BRASIL, 2010). É nesse sentido que a promoção da resiliência pode se 

articular a promoção da saúde, sendo que o profissional de saúde, em seu cotidiano 

de trabalho, pode representar um importante protagonista nessa construção. 

 

2.4- RESILIÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE: OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

COMO TUTORES DE RESILIÊNCIA 
 

A incorporação da noção de resiliência à Saúde Pública é considerada recente 

e foi discutida durante a Conferência Especial da Associação Internacional de Saúde 

do Adolescente e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em 2000. 

(ASSIS; PESCE; AVANCI, 2006). De acordo com as autoras, este conceito segue o 

movimento pela promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida, modificando o 

olhar focado na doença, mas para a valorização dos pontos fortes e os meios de 

reforçá-los. O estudo da resiliência na infância e adolescência é importante por se 

tratar de períodos fundamentais para se criar uma base sólida de resiliência, que, com 

o curso da vida, será testada, reforçada ou prejudicada.  

A OPAS tem investido na promoção de resiliência, com a publicação de 

manuais voltados para programas de ação e promoção de resiliência para crianças e 
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adolescentes. Da mesma forma, os ACS ganham destaque enquanto mediadores, 

tanto em nível individual quanto na ação em programas de promoção da saúde 

(OPAS, 1998, ASSIS; PESCE; AVANCI, 2006).  

O conceito de promoção da saúde vem sendo elaborado por diversos autores 

em diferentes conjunturas ao longo das últimas décadas. A princípio, o termo foi usado 

para caracterizar um nível de atenção da medicina preventiva, com Leavell & Clark, 

passando a representar, mais recentemente, um enfoque político e técnico em torno 

do processo saúde-doença-cuidado (BUSS, 2000). 

A promoção da saúde representa uma estratégia promissora para enfrentar os 

múltiplos problemas de saúde que afetam as populações humanas. Ao partir de uma 

concepção ampla do processo saúde-doença e de seus determinantes, “propõe a 

articulação de saberes técnicos e populares, e a mobilização de recursos institucionais 

e comunitários, públicos e privados, para seu enfrentamento e resolução”. (BUSS, 

2000, p.165). 

A I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde teve como principal 

produto a Carta de Ottawa, que se tornou referência no desenvolvimento das ideias 

de promoção da saúde em todo o mundo. A Carta de Ottawa define promoção da 

saúde como o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste 

processo (BUSS, 2000; LASMAR; RONZANI, 2009). 

Buss (2000) afirma que a Carta de Ottawa destaca três estratégias 

fundamentais: Defesa da saúde, capacitação e mediação. A defesa da saúde 

consiste em lutar para que os fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, 

ambientais, comportamentais e biológicos, sejam cada vez mais favoráveis à saúde. 

Proporcionar a igualdade de oportunidades e os meios permite que as pessoas 

realizem seu potencial de saúde. Assim, os indivíduos e as comunidades devem ter 

oportunidade de conhecer e controlar os fatores determinantes da sua saúde. Com 

relação aos elementos relacionados a capacitação são citados os ambientes 

favoráveis, acesso à informação, habilidades para viver melhor, oportunidades para 

fazer escolhas mais saudáveis, entre outras.  Em relação a mediação, considera-se 

que está relacionada aos profissionais e grupos sociais, assim como o pessoal de 

saúde, que fazem a mediação entre os diferentes interesses existentes na sociedade. 
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 Ainda segundo o autor, as variadas conceituações para promoção da saúde 

podem ser reunidas sob dois grandes eixos. Um voltado para transformação dos 

comportamentos dos indivíduos, focando nos seus estilos de vida, seja nas famílias 

ou na comunidade. Neste caso, os programas ou atividades de promoção da saúde 

tendem a se concentrar em componentes educativos, relacionados a riscos 

comportamentais que poderiam ser modificados, e que estariam, ao menos em parte, 

sob o controle dos próprios indivíduos. Estão incluídos, por exemplo, o hábito de 

fumar, a dieta, as atividades físicas, e, assim, não estariam no âmbito da promoção 

da saúde os fatores que estivessem fora do controle dos indivíduos. Em um segundo 

eixo, que caracteriza a promoção da saúde entendida atualmente, é destacado o 

papel protagonista dos determinantes gerais sobre as condições de saúde, com 

atividades voltadas ao coletivo e ao ambiente, compreendido num sentido amplo, em 

seus aspectos físico, social, político, econômico e cultural, com políticas públicas e 

condições favoráveis ao desenvolvimento da saúde e da capacidade dos indivíduos e 

das comunidades.   

Aproximar o conceito de resiliência da promoção da saúde pode ajudar a 

modificar as práticas nos serviços de saúde, deslocando-se de um modelo tradicional, 

centrado na doença, em problemas ou limitações, para focar na capacidade de 

superação, no estímulo às potencialidades e ressignificação das adversidades, vistas 

como pertencente ao desenvolvimento humano. (PENIDO, 2013) 

Sobre a possibilidade de desenvolver e incentivar a resiliência, Assis, Pesce e 

Avanci (2006) pontuam a noção de tutores da resiliência, extraída de Cyrulnik (2004), 

que podem ser um parente, uma professora da escola, um amigo, uma pessoa 

religiosa, um profissional de saúde. A noção de uma resiliência que pode ser tutorada 

pode ser pensada nas práticas dos profissionais de saúde a fim de potencializar outras 

formas de enfrentamento de situações psicossociais.  Assim: 

 

Uma vez que aprendemos a observar os Homens com a expressão “vir-a-
ser”, podemos constatar que os que foram privados dessas aquisições 
precoces poderão obtê-las mais tarde, porém mais lentamente, contanto que 
o meio, compreendendo como se constrói um temperamento, disponha em 
torno dos feridos alguns tutores de resiliência (CYRULNIK, 2004, p.208). 
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Para as autoras, os estudos sobre a resiliência trazem como novidade a ênfase 

na promoção de processos educativos e de convivência que facilitem o enfrentamento 

das dificuldades, atuando antes que eventos negativos deixem marcas na vida dos 

sujeitos, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes, agindo 

preventivamente e não apenas na reparação de danos. Assim, “o modelo de 

resiliência é uma maneira legítima de fortalecer a base geradora da prevenção 

primária” (ASSIS; PESCE; AVANCI, 2006, p.116). Portanto, uma comunidade é vista 

como protetora quando propicia inclusão econômica, social e cultural, 

desenvolvimento urbano e social, atividades e programas de saúde que envolvam 

redes de supervisão e apoio para crianças, adolescentes e suas famílias.   

Um tutor de resiliência é capaz de enxergar e cultivar o potencial positivo que 

existem tanto na pessoa quanto no ambiente em que ela vive. A escuta, o diálogo e 

um atendimento que valorize crianças e adolescentes são essenciais para o cuidado, 

além de uma postura ética, responsável e respeitosa do profissional. Portanto, a 

construção dessa tutoria inclui aspectos sócio-políticos do atendimento. Assim:  

Os profissionais de saúde ocupam função importante nessa proteção através 
do apoio social, sendo depositado neles confiança e expectativa nos 
momentos difíceis. Ocupam posição privilegiada para a avaliação do 
potencial de resiliência de seus pacientes, bem como podem fortalecer este 
potencial, em conjunto com familiares, profissionais de educação, amigos, 
pessoas próximas, comunidade e instituições religiosas (ASSIS et al, 2006, 
p. 61). 

 

Dentro da proposta de reorganização das práticas de assistência que orienta o 

PSF, a resiliência pode ser utilizada por estes profissionais como mais uma ferramenta 

na atuação junto às famílias para proporcionar melhor execução das atividades e 

facilitar o alcance dos objetivos de promoção da saúde. Isso poderia ser alcançado 

através das consultas médicas e de enfermagem, com as visitas domiciliares e 

atividades de educação em saúde, por exemplo. Assim, “a utilização, no PSF, da 

abordagem focada na resiliência, parece fomentar uma adequada rede de apoio 

social” (NORONHA et al, 2009, p. 502). Com base nesses autores, rede de apoio 

social pode ser compreendida como os recursos estruturais e humanos disponíveis 

numa localidade e, no caso do PSF, aqueles existentes em sua área de abrangência, 

para atendimento às famílias consideradas em situação de vulnerabilidade.  Para Silva 

et al (2005), o suporte social pode ser entendido como o aspecto funcional de uma 
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rede social que efetivamente é capaz de ajudar as pessoas e as famílias em 

momentos de dificuldades. 

De acordo com Junqueira e Deslandes (2003), o conceito de resiliência pode 

ser debatido na área da violência contra crianças e adolescentes, e sua contribuição 

para as vítimas de maus-tratos coloca em discussão um tema central na saúde 

coletiva: a conexão entre o individual, o singular e o coletivo. Ao considerar que a 

resiliência pode ser desenvolvida através de relações de confiança e de apoio, a partir 

da ação de diferentes sujeitos, o foco de atenção na saúde das crianças e 

adolescentes desloca-se para a importância de elas serem cuidadas como sujeitos 

em desenvolvimento. Logo, as autoras concluem que a resiliência não é uma saída 

mágica aplicável a qualquer situação, mas implica em uma mudança de olhar em 

relação às crianças que vivenciam situações adversas. (JUNQUEIRA; DESLANDES, 

2003). 

As redes de apoio social podem ser institucionais ou não, e destacam-se as 

unidades de saúde, entidades ligadas à defesa de direitos da criança, como CT, 

associações comunitárias locais (moradores, bairro), abrigos, escolas e creches, 

programas de fornecimento de alimentação, esportes e lazer, dentre outros. Portanto, 

 

A equipe multiprofissional de saúde da família pode tornar-se fator de 
proteção junto às famílias, identificando possíveis fatores de risco e, ao 
mesmo tempo, se mostrando como uma rede de apoio/fator de proteção. Ao 
exercer esse papel, busca fortalecer a resiliência, promovendo saúde. Para 
tanto, são necessários recursos materiais e estruturais dos serviços públicos 
de saúde, de formação e educação básica e permanente dos profissionais 
para planejamento e programação das ações (NORONHA et al,2009, p. 504). 

 

Assim, essa abordagem pode contribuir para afastar e amenizar os efeitos da 

adversidade, e, ao dar ênfase à interação, ao vínculo e à confiança, é capaz de 

fomentar novos mecanismos protetores nas comunidades, trazendo a singularidade 

das relações microssociais de promoção da saúde. (JUNQUEIRA; DESLANDES, 

2003; NORONHA et al, 2009). 

De acordo com Costa e Bigras (2007), a infância e adolescência representam 

um segmento da população mais vulnerável e vivencia realidades específicas, e 

assim, os esforços voltados à saúde pública necessitam ser mais eficientes, 

abrangentes e criativos. Crianças e adolescentes devem ser tratados como sujeitos 
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de direitos, constituindo grupo prioritário, tendo em vista o estágio de desenvolvimento 

biopsicossocial, com necessidades especiais e imediatas.  Para eles, profissionais de 

saúde exercem um papel fundamental. Apesar de problemas econômicos e políticos 

dificultarem e, muitas vezes, inviabilizem iniciativas diversas, tanto individuais quanto 

de grupos, não devem desmobilizar as potencialidades presentes no cotidiano das 

ações dos profissionais, já que essa é a chance de cobrar do poder público o 

cumprimento de políticas que favoreçam um ambiente saudável para o 

desenvolvimento, a integração social (familiar e comunitária) e melhores condições de 

vida. 

 

2.5 – PROCESSOS DE TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: 

ALTERNATIVAS PARA UMA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

Para falarmos de processos de trabalho e educação permanente, é preciso, 

antes, destacar o uso do termo educação em saúde, que data desde as primeiras 

décadas do século XX. A expansão da medicina preventiva para algumas regiões do 

país, a partir da década de 1940, no início apresentou estratégias de educação em 

saúde autoritárias, tecnicistas e biologicistas, em que as classes populares eram 

vistas e tratadas como passivas e incapazes de iniciativas próprias. As ações do 

Estado se davam por meio das chamadas campanhas sanitárias. Outras formas de 

educação em saúde eram caracterizadas por ações verticais de caráter informativo 

com o intuito de transformar hábitos de vida, colocando o indivíduo como o 

responsável pela sua saúde. Aos trabalhadores da educação em saúde, coube 

desenvolver os conhecimentos científicos capazes de intervir sobre a doença, 

diagnosticando-a e tratando-a o mais rapidamente possível.  Ao educador, cabia 

desenvolver ações educativas capazes de transformar comportamentos. Essa lógica, 

além de fragmentar o conhecimento, não levava em consideração os problemas 

cotidianos vivenciados pela população. (FALKENBERG, 2014). 

Atualmente, temos uma outra visão desse processo. Há, nesse campo, uma 

diversidade de termos que precisam ser discriminados para melhor compreensão. 

Usualmente se fala em educação para a saúde, mas esta supõe uma concepção 

verticalizada dos métodos e práticas educativas. Os profissionais de saúde 

assumiriam o lugar de quem deve ensinar uma população que ignora condições de 
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mudanças de hábitos de vida. Muitas práticas educativas nos serviços de saúde ainda 

são feitas com esta visão. No entanto, quando falamos em educação em saúde, 

supõe-se que há uma valorização do saber local. 

 

“Na educação em saúde deve ser enfatizada a educação popular em saúde, 
que valoriza os saberes, o conhecimento prévio da população e não somente 
o conhecimento científico. Na educação na saúde deve ser enfatizada a 
educação permanente em saúde, de maneira a buscar nas lacunas de 
conhecimento dos profissionais, ações direcionadas a qualificação dos 
processos de trabalho em saúde considerando as especificidades locais e as 

necessidades do trabalho real”. (FALKENBERG, 2014, p. 851). 

 

A educação popular em saúde é, portanto, um movimento histórico de 

mudanças, que privilegia os movimentos sociais locais, entendendo a saúde como 

prática social e atuando como balizador dos interesses das classes populares. Ao criar 

vínculos entre a ação médica e o pensar cotidiano da população, seria possível atingir 

esse intuito. (FALKENBERG, 2014). 

 A educação em saúde é prática privilegiada da saúde coletiva, e precisa usar 

metodologia ensino-aprendizagem de forma participativa e dialógica, como as 

utilizadas nas ações de educação popular em saúde. Quando relacionada aos 

trabalhadores, encontramos duas denominações: a educação continuada e a 

educação permanente. A educação continuada envolve as atividades de ensino após 

a graduação, possui duração definida e utiliza metodologia tradicional. O glossário 

temático formulado pelo MS (2012) define como uma aquisição sequencial e 

acumulativa de informações técnico-científicas pelo trabalhador, por meio de 

escolarização formal, de vivências, de experiências laborais e de participação no 

âmbito institucional ou fora dele. Já as ações de educação permanente em saúde 

(EPS) serão capazes de promover uma formação profissional em saúde mais 

adequada às necessidades de saúde individuais e coletivas, na perspectiva da 

equidade e da integralidade. Considera as necessidades do processo de trabalho e a 

inclusão de um processo crítico, para transformar as práticas profissionais e da própria 

organização do trabalho.(FALKENBERG, 2014). 

Como estratégia fundamental às transformações do trabalho enquanto lugar de 

atuação crítica, reflexiva, compromissada e competente, foi formulada a Política de 

Educação Permanente em Saúde através da Portaria nº 198/GM de 13 de fevereiro 
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de 2004. A educação permanente em saúde é uma política norteadora dos processos 

educativos contínuos e envolve a contribuição do ensino à construção do SUS, como 

política de educação em saúde, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações e ao trabalho.  (CECCIM, 2005; BRASIL, 2004). Portanto, 

a Política de Educação Permanente em Saúde aponta para o fortalecimento da gestão 

participativa e da responsabilidade compartilhada, ampliando o diálogo, integração, 

participação social, troca de experiências e de conhecimentos e a busca de respostas 

e soluções coletivas. (MACHADO et al, 2007; BRASIL,2004).  

Portanto, é considerado educação permanente em saúde o ato de colocar o 

trabalho e as práticas cotidianas em análise. Assim, são analisados formação-

atenção-gestão-participação, pensando mudanças para o cotidiano do trabalho na 

saúde e reinventando o cotidiano profissional, considerando tanto o processo em 

equipe quanto com os usuários. Saúde e educação são práticas inseparáveis e 

interdependentes, fundamentais no processo de trabalho dos profissionais de saúde. 

Contribuem para a busca de caminhos para construir um sujeito em permanente 

aprendizagem, auxiliando no desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas 

para melhor qualidade de vida e de saúde da comunidade. Ao estimular a reflexão no 

mundo do trabalho, pode contribuir para melhorar a qualidade da assistência, 

incorporando nas ações de saúde a integralidade da atenção, a humanização do 

cuidado e o reconhecimento da autonomia e dos direitos dos usuários dos serviços 

de saúde. (CECCIM, 2005; VASCONCELOS et al., 2009).  

A estratégia de reorganização da atenção à saúde destaca o trabalho em 

equipe como pressuposto para a reorganização do processo de trabalho em saúde, 

oferecendo condições para que os profissionais possam ter espaços para discussão, 

análise e reflexão sobre suas práticas. O trabalho em equipe é reforçado pela crítica 

à rígida e excessiva divisão do trabalho e fragmentação das tarefas, e, portanto, 

possui especificidades, principalmente pelas características do próprio processo de 

trabalho em saúde, visto que é preciso destacar a complexidade das intervenções, a 

intersubjetividade e a interdisciplinaridade. Os processos de trabalho em saúde 

convocam para que a assistência e o cuidado em saúde estejam organizados na 

lógica do trabalho em equipe, ultrapassando a atuação profissional isolada e 

independente. (PEDUZZI, 2008). 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
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        A política nacional de EPS é uma ferramenta importante para o trabalho da 

equipe multidisciplinar para a efetivação da interdisciplinaridade, através de ações que 

ampliem a liberdade dos trabalhadores com a criação de espaços coletivos 

comprometidos com os interesses e as necessidades dos usuários.  Cada indivíduo, 

em seu processo de trabalho, é protagonista desse meio (BRASIL, 2004). 

De acordo com Nepomuceno e Pontes (2017), ainda é possível perceber, em 

determinadas situações, uma hierarquia de profissões, em que o modelo biomédico é 

um estruturador das trocas simbólicas e valorações das práticas. Nesse sentido, 

muitas vezes é vista uma fragmentação do conhecimento, marcado por um 

determinismo biológico na saúde, cujas práticas podem cair em um modo prescritivo 

e curativo. Essa discussão pode ser acrescentada com reflexões sobre o processo de 

trabalho em saúde, para auxiliar na abordagem de como vem ocorrendo a prática dos 

trabalhadores/profissionais de saúde inseridos no dia a dia da produção e consumo 

de serviços de saúde. É importante superar a visão de que cabe ao profissional o 

saber absoluto sobre os processos de adoecimento, o que frequentemente 

desconsidera a contribuição do sujeito na produção do cuidado. 

A integralidade do cuidado, a humanização das práticas, a construção da 

interdisciplinaridade e do trabalho em equipe pede que se rompa com a formação das 

profissões de saúde e com ações assistenciais centrados no modelo médico 

hegemônico. A formação profissional não pode ter como referência apenas a doença, 

o processo diagnóstico e o tratamento, e, portanto, é fundamental que uma 

compreensão ampliada das necessidades de saúde (BRASIL, 2014). 

Sobre esta questão, é importante destacar as ideias trazidas por Franco e 

Merhy (2013), ao apostar no trabalho em saúde como centrado no trabalho vivo, o que 

é chamado de trabalho vivo em ato, instituído no campo da saúde coletiva e que revela 

uma força extraordinária que os próprios trabalhadores têm para a mudança na saúde. 

Esta liberdade pode ser usada pelo trabalhador tanto para manter o modelo biomédico 

quanto para produzir mudanças profundas no modo de produzir o cuidado. 

Para os autores, acolhimento e vínculo são componentes deste universo 

tecnológico do trabalho vivo em ato na saúde. Todos os trabalhadores de saúde fazem 

clínica, sendo o cuidado um somatório de decisões quanto ao uso de tecnologias, de 

articulação de profissionais e ambientes que devem ser adequados às necessidades 
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de cada paciente. Operam três tipos de tecnologias: as leves, relacionais, isto é, o 

acolhimento, a produção de vínculo, a autonomização e a gestão compartilhada de 

processos de trabalho; as leve-duras, que correspondem aos saberes bem-

estruturados, o conhecimento técnico; e as duras, referente ao uso de equipamentos 

tecnológicos como máquinas, normas, estruturas organizacionais.  

Nos seus encontros com os profissionais, particularmente nos 

estabelecimentos de saúde, os usuários buscam a produção de espaços de 

acolhimento, responsabilização e vínculo, baseado nas tecnologias leves. Mas 

precisam também do conhecimento técnico e de exames/maquinários. Portanto, não 

se trata de traçar uma hierarquia ou grau de importância a essas tecnologias, pois as 

três tem sua relevância, e podem ser consumidas de acordo com as necessidades de 

cada pessoa, trabalhador ou serviço. As tecnologias relacionais precisam nortear o 

trabalho em saúde, e um grande desafio ainda é operar processos de trabalho que 

atuem com o acolhimento, vínculo, da responsabilização e a autonomia dos sujeitos, 

já que um trabalho clinicamente implicado deve ocorrer através de espaços de trocas 

de falas e escutas, de cumplicidades e responsabilizações. Trata-se, todavia, de uma 

reorientação do processo de trabalho, para que a atenção e o cuidado possam ser 

qualificados e facilitem a integração dos serviços e dos profissionais. (FRANCO; 

MERHY, 2013). 

Se a saúde é produzida no encontro de sujeitos, é importante enfatizar que 

usuários e profissionais são possuidores de crenças, conhecimentos, referências 

culturais e biografias próprias.  Neste encontro, que muitas vezes envolve situações 

de profundo sofrimento, o profissional que adota uma postura de escuta e diálogo 

permite que o usuário partilhe sua dor e discuta os meios possíveis de enfrentá-la. 

Neste processo, o próprio profissional pode refletir sobre sua própria prática, suas 

maneiras e estratégias de atuar. (ASSIS et al, 2006; FRANCO; MERHY, 2013). 

As condições que os profissionais enfrentam em suas unidades também 

influenciam em suas representações sobre os problemas vividos pelos usuários. 

Conviver cotidianamente com a miséria humana, com as dificuldades sócio-

econômicas, com as precárias condições de trabalho em saúde, pode fazer com que 

alguns profissionais tentem se ater apenas ao atendimento necessário à recuperação 

do agravo ou lesão. Outros profissionais podem buscar caminhos diversos diante das 

inúmeras adversidades trazidas pela realidade socioeconômica dos usuários e das 
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condições inadequadas de trabalho. Por isso, o apoio das equipes e da instituição são 

elementos que precisam ser elencados.  Para que sejam produzidas mudanças nos 

sentidos relativos a produção dos cuidados em saúde, faz-se necessário movimento 

individual (de cada profissional) e coletivo (dos gestores e equipes). (ASSIS et al, 

2006). 

É relevante pensar que todos os integrantes das Equipes de Saúde da Família, 

nos seus campos de saberes e a partir das necessidades do serviço, possam realizar 

e participar das ações de EPS de forma colaborativa e contextualizada, não se 

limitando a ações verticalizadas e programáticas focadas na doença. A EPS procura 

romper com uma prática que obedeça a uma lógica prescritiva e acumuladora de 

saberes, em que se transmite o que é considerado “a melhor prática”, sem abordar as 

capacidades, os limites e as possibilidades locais. Significa dizer que as ações de EPS 

procuram fomentar a interação entre sujeitos nos diferentes ambientes de atuação da 

equipe, dentro e fora da Unidade de Saúde, considerando os princípios da 

interdisciplinaridade, do saber popular, da intersetorialidade e das potencialidades do 

território. (VASCONCELOS et al., 2009). 

Como vimos, a Saúde Coletiva busca fazer um contraponto a uma determinada 

configuração da Saúde Pública, questionando a lógica positivista, preventivista, 

culpabilizadora e biológico-centrada. Ao entender a determinação social do processo 

saúde-doença, pretende atuar de modo integral, equânime e universal. Trabalhar em 

Saúde Coletiva implica tornar os serviços resolutivos, de modo que as demandas 

sejam respondidas e as necessidades de saúde dos usuários sejam responsabilidade 

da equipe, buscando o seu bem-estar, segurança e autonomia na produção do 

cuidado. (FRUTUOSO; SAUR, 2011). 

Paralelamente a esse contexto de discussão e reorientação do acesso à saúde 

orientado pela reforma sanitária ocorreram modificações também no campo da SM, 

influenciando iniciativas pioneiras da luta antimanicomial através da criação dos CAPS 

como equipamentos centrais para prestar assistência às necessidades de saúde 

mental, constituindo-se como função reguladora de porta de entrada nos serviços e 

organização da rede de cuidados em saúde mental, a partir da RAPS (Rede de 

Atenção Psicossocial). (MOURA; SILVA, 2015). 

A ampliação dos cuidados no território dos usuários e o fortalecimento da 

atenção primária solicita a articulação entre a SM e a AB. Uma estratégia é a Política 
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de Apoio Matricial, na qual equipes com formação na área fornecem suporte às 

equipes de saúde da família no território, com discussão de casos, reuniões, 

capacitações e outras atividades necessárias, sendo especialmente importante 

considerando a sensação de despreparo da atenção primária diante de demandas 

cotidianas desse campo da saúde, especialmente em casos graves e crônicos. 

(TANAKA;RIBEIRO, 2009). 

Com as propostas da Reforma Sanitária e Psiquiátrica no Brasil, novas 

concepções acerca dos processos de saúde/doença emergiram, impactando no modo 

de abordar o sofrimento psíquico no plano teórico-assistencial. A noção de saúde 

praticada pelo SUS destaca que sua produção não se dá somente com as ações e 

intervenções curativas, com tratamentos restritos à prescrição medicamentosa e à 

realização de exames. Trata-se de uma concepção ampliada, entendendo a saúde 

integral como composta e promovida por inúmeros elementos, destacando-se o 

acesso à educação, ao lazer, ao esporte, à habitação, à cultura, entre outros 

(LASMAR; RONZANI, 2009; BRASIL, 2014). Enfim, considerar a clínica sob uma 

concepção ampliada altera a concepção de saúde/doença, envolvendo as dimensões 

sociais e subjetivas, e não apenas seus aspectos biológicos. A saúde é entendida, 

assim: 

 

(...) como produto de um amplo espectro de fatores relacionados com a 
qualidade de vida, incluindo um padrão adequado de alimentação e nutrição, 
e de habitação e saneamento; boas condições de trabalho; oportunidades de 
educação ao longo de toda a vida; ambiente físico limpo; apoio social para 
famílias e indivíduos; estilo de vida responsável; e um espectro adequado de 
cuidados de saúde (BUSS, 2000, p. 170) 

 

A portaria nº 3.088 (2011) institui a RAPS para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas. A Rede é composta por serviços e equipamentos variados, tais como: os 

CAPS; os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); os Centros de Convivência e 

Cultura, as Unidade de Acolhimento (UAs), e os leitos de atenção integral (em 

Hospitais Gerais e nos CAPS III), por exemplo. Na Unidade Básica de Saúde, há a 

responsabilidade de desenvolver ações de promoção de saúde mental, prevenção e 

cuidado dos transtornos mentais, ações de redução de danos e cuidado para pessoas 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 

compartilhadas, sempre que necessário, com os demais pontos da rede. Nessa 
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portaria, também é feita referência aos profissionais do NASF e a atuação integrada 

com as Equipes de Saúde da Família, promovendo o apoio matricial. 

Em relação ao atendimento de crianças e adolescentes, podemos nos referir 

ao Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), que é um serviço de 

atenção diária destinado ao atendimento de crianças e adolescentes com transtornos 

mentais graves, incluindo autismo, psicoses, neuroses graves, usuários de álcool e 

outras drogas e todos aqueles que, por sua condição psíquica, estão impossibilitados 

de manter ou estabelecer laços sociais. (BRASIL, 2010). 

No cuidado em saúde, deve-se considerar as dimensões biológica, psíquica e 

social, e assim, não há produção de saúde sem produção de saúde mental. (BRASIL, 

2014). Velozo, Mello e Souza (2013), ao abordarem a SM inserida na AB, mostram 

que deve ser ultrapassado o modelo tradicional, saindo de um enfoque na 

medicalização e investindo na promoção da saúde, levando em consideração a 

singularidade do sujeito. Para Tanaka e Ribeiro (2009), a atenção básica se destaca 

por ter o potencial de identificar as queixas relativas ao sofrimento psíquico e prover 

uma escuta, oferecendo tratamento no território ou encaminhando para serviços 

especializados. 

É comum que os profissionais da atenção primária não se sintam aptos e 

seguros para abordar e conduzir casos cujo teor sejam situações psicossociais, 

principalmente quando se trata de crianças e adolescentes.  Isso pode fazer com que, 

além de não ocorrer uma intervenção inicial à demanda daquele usuário pela equipe 

de saúde básica, ocorra encaminhamentos aos serviços especializados, em alguns 

momentos, desnecessários (ALVES; GULJOR, 2004).  

De qualquer forma, é fundamental a identificação das necessidades de cada 

situação, para que seja proposta alguma intervenção inicial e, quando for o caso, 

oferecer outras estratégias e lugares de tratamento. Para isso, as resistências e as 

dificuldades dos profissionais de saúde devem ser reconhecidas para que se construa 

estratégias para superá-las, garantindo o acolhimento da demanda, que deve ser 

recebida, ouvida e respondida (BRASIL, 2014; JORGE et al, 2015). 

Portanto, entende-se que a identificação e análise das adversidades no campo 

psicossocial e de ações protetivas presentes nesse processo podem contribuir para a 

orientação de ações de cuidado em saúde e pactuar estratégias para a atenção 
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integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias, dando destaque para a 

atenção à saúde mental na ESF. (NORONHA et al, 2009).  

A avaliação das demandas precisa ser atravessada pela discussão em conjunto 

entre as equipes, familiares e usuários, com a proposta de construção compartilhada 

das necessidades de saúde mental. Nem todo problema ou sofrimento vivenciado 

pelas pessoas necessita de tratamento periódico e sistemático na rede de saúde, o 

que não retira a responsabilidade pelo acolhimento e direcionamento necessários 

(CAMPOS; GAMA, 2010; BRASIL, 2014). 

A equipe de Saúde da Família, e, principalmente o ACS, está em contato direto 

e constante com a comunidade. Assim, sua capacitação para o reconhecimento de 

necessidades de SM no território permite que essas sejam prontamente atendidas e 

acompanhadas, muitas vezes sem a necessidade de centralização na consulta 

psiquiátrica. Desse modo, podemos avançar na busca da integralidade do acesso e 

promover o vínculo com o serviço. (MOURA; SILVA, 2015). 

Portanto, priorizar a atenção primária em saúde coloca em pauta a formação 

dos profissionais de saúde no campo da Saúde Coletiva, que pela proximidade com o 

usuário, também é construída através das relações possíveis na ESF. São ações que 

exigem do profissional um olhar diferenciado para a saúde do sujeito, percebendo 

vulnerabilidades e desenvolvendo estratégias diárias que possam auxiliar as famílias 

na superação das dificuldades presentes no cotidiano. 
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3 - OBJETIVO GERAL 

 

Investigar as percepções e práticas dos profissionais de saúde que possam 

contribuir para a superação das adversidades na área psicossocial enfrentadas por 

crianças, adolescentes e suas famílias, no âmbito da atenção primária proposta pela 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município de Itaboraí. 

 

3.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

3.1.1 – Identificar as principais dificuldades psicossociais enfrentadas por 

crianças, adolescentes e suas famílias, a partir da percepção dos profissionais de 

saúde que compõem a ESF do município de Itaboraí 

3.1.2 – Analisar atitudes e práticas dos profissionais das equipes de saúde da 

família que possam contribuir para superação das principais situações psicossociais 

vividas por crianças, adolescentes e suas famílias, utilizando como referencial os 

conceitos de resiliência e vulnerabilidade. 

3.1.3 – Conhecer o cotidiano e os processos de trabalho da equipe de saúde 

da família da unidade selecionada com foco nas estratégias de promoção de saúde 

da população infanto-juvenil e nas linhas de cuidado que articulem saúde coletiva e 

saúde mental. 
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4- METODOLOGIA 

 

4.1 – DESENHO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa. De acordo com Minayo 

(2001), essa escolha justifica-se por trabalhar com significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, ou seja, aprofundar as relações e os processos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Quanto a fonte de informação, foi realizada pesquisa de campo, que busca o 

aprofundamento de uma realidade específica. É realizada por meio da observação 

direta das atividades de um grupo estudado e de entrevistas com informantes para 

captar as explicações e interpretações de como ocorrem naquela realidade (GIL, 

2008). 

O objetivo da pesquisa é exploratório. O estudo exploratório pretende 

familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado a fim de 

torná-lo explícito. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. Ao final de uma pesquisa exploratória, haverá maior 

conhecimento sobre aquele assunto. Por ser um tipo de pesquisa muito específico, 

em geral, assume a forma de Pesquisa Bibliográfica e Estudos de Caso (GIL, 2008). 

Assim, foi realizado um estudo de caso de uma Unidade de Saúde da Família 

do município de Itaboraí, RJ. Esse tipo de estudo comumente utiliza entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com problemas semelhantes ou analisa 

exemplos que possam estimular a compreensão de uma situação. Um estudo de caso 

pode ser caracterizado como estudo de uma entidade bem definida como um 

programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou unidade social. 

Pretende explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou transformar. Visa conhecer em 

profundidade o como e o porquê de uma determinada situação para descobrir suas 

características. (GIL,2008). 
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4.2. SUJEITOS DA PESQUISA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO  

 

Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais de saúde que compõem uma 

equipe de saúde completa de uma unidade de saúde da família do município de 

Itaboraí, RJ. A equipe participante da pesquisa compreendeu seis ACS, uma técnica 

de enfermagem, uma enfermeira, uma médica, um dentista e uma ASB, totalizando 

11 profissionais, sendo nove do sexo feminino e dois do sexo masculino. Os 

profissionais foram identificados com a letras E (entrevistado), seguidos da letra M 

para profissionais de nível médio, ou S para profissionais de nível superior, e 

numeradas sequencialmente de 1 a 11.  

A faixa etária dos profissionais entrevistados compreende entre 24 e 54 anos, 

com maior concentração entre 35 e 49 anos. Em relação ao nível de escolaridade, 

cinco profissionais possuem o nível superior, e seis o ensino médio. Quanto a religião 

dos entrevistados, foram seis católicos, quatro evangélicos e um sem religião. 

Dentre os ACS, quatro possuem o ensino médio e dois tem o ensino superior. 

Em todos, essa foi a primeira experiência na área de saúde. Também foi a primeira 

experiência de trabalho da ASB. Os profissionais cujo cargo exigiam nível superior e 

a técnica de enfermagem referiram experiências anteriores na área de saúde. Quanto 

a religião dos ACS, houve a mesma proporção de católicos e evangélicos. O mesmo 

ocorreu com relação a ter ou não filhos.  

 Itaboraí fica na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Segundo 

dados do IBGE, a população estimada é de 232.304 habitantes em 2017. Apresenta 

65.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 34.5% de domicílios 

urbanos em vias públicas com arborização e 10.6% de domicílios urbanos em vias 

públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e 

meio-fio). Em 2015, o salário médio mensal era de 2.7 salários mínimos. 

A ESF trabalha com programas, com um entendimento de que a estratégia não 

se dá de forma estaque, mas permeia todos eles. Assim, cada um tem suas próprias 

diretrizes em conformidade com o preconizado pelo MS, com serviços específicos 

para implementação da estratégia.  

Após entrevista com um informante-chave, que coordena um dos Programas, 

foi possível uma visão mais detalhada da saúde do município, que segue o 
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preconizado pelo MS, com 44 equipes de saúde da família em 34 Unidades de Saúde 

da Família, a partir da ESF, numeradas e distribuídas pelo município de acordo com 

a população de cada localidade. Existem mais 5 Unidades Básicas de Saúde, em que 

há especialidades como pediatria e ginecologia além da clínica médica. Atualmente, 

percebe-se um aumento da demanda visto que, com a crise financeira do país e, 

principalmente, do estado do Rio de Janeiro, houve um aumento do desemprego e 

muitas famílias ficaram sem planos de saúde suplementar. A cobertura territorial da 

ESF no município é de aproximadamente 70%. 

Há alguns anos, a ESF contava com quase todos os profissionais como 

efetivos, porém, por falta de uma política voltada para os Recursos Humanos, como 

ausência de plano de cargos e salários, houve migração de profissionais em busca de 

trabalho em outros municípios que ofereciam melhores salários. Atualmente, há no 

máximo 2 profissionais médicos estatutários na ESF.  Acontece o contrário com os 

agentes comunitários de saúde, em que todos são estatutários, não havendo 

contratação.  

Assim, foram destacados os seguintes Programas:  Saúde Bucal, Saúde do 

Idoso, Saúde da Criança e do Adolescente, Hiperdia (acompanhamento de usuários 

hipertensos e/ou diabéticos), Saúde da Mulher, Tabagismo, Alimentação e Nutrição, 

que acompanha todos os cadastrados no bolsa família junto com a ESF, Hanseníase, 

PSE (Programa Saúde na Escola), Programa IST/AIDS, e Rede Cegonha, que se 

configura como uma estratégia e não um programa, em que há o acompanhamento 

da mulher por meio da atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério, bem como 

do crescimento e desenvolvimento saudável da criança até os dois anos de idade. 

Em relação ao campo da infância e adolescência, há o Programa de Atenção 

Integral à Saúde da Criança e do Adolescente (PAISCA) que atua no município desde 

2014, com a implantação e implementação das ações, diretrizes e Políticas de Saúde 

voltadas para essa área, com o objetivo de reduzir a mortalidade infantil e diminuir os 

agravos à saúde de crianças e adolescentes, tais como:  

 Planejamento e Execução de treinamentos/capacitações voltadas ao 

atendimento em puericultura para Médicos e Enfermeiros das Unidades 

de Saúde;  

 Implantação e Implementação da Caderneta de Saúde do Adolescente;  
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 Atenção Integral a Pessoa com Doença Falciforme e outras 

hemoglobinopatias, Readequação e Implementação do Programa de 

Suplementação com Sulfato Ferroso;  

 Divulgação das ações do Programa e dos demais serviços de saúde 

disponíveis em eventos diversos;  

 Realização de ações de Educação em Saúde para crianças e 

adolescentes nas Unidades de Saúde e na Rede de Ensino do 

Município;  

 Ações voltadas ao incentivo do aleitamento materno; 

  Participação no Planejamento da Implantação do Comitê de Prevenção 

de óbitos Infantis e Fetais;  

 Ações voltadas ao combate da Violência Sexual e Maus Tratos às 

crianças e adolescentes;  

 Ações voltadas para o combate ao sobrepeso e obesidade e outros 

agravos crônicos não transmissíveis;  

 Auxílio no estabelecimento da Rede de Proteção às crianças e 

adolescentes vítimas de abuso, exploração sexual e maus tratos; 

  Ações voltadas à abordagem responsável das questões que envolvem 

a sexualidade na adolescência, prevenção de gravidez e DST’s na 

adolescência, entre outros.  

 

O objetivo principal do Programa é desenvolver atividades de prevenção, 

promoção e assistência à saúde de crianças e adolescentes, colaborando para a 

redução dos agravos a saúde e redução da mortalidade infantil. Portanto, está 

relacionada a ações que devem incorporar a organização do processo de trabalho 

integrado entre ESF, equipes de apoio, UBS, atenção especializada, serviços de 

urgência, ações complementares de assistência e atenção hospitalar, além de ações 

intersetoriais que envolvem a criança e a família.  
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4.3 – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foi escolhida uma Unidade de Saúde da Família do município de Itaboraí, a 

partir de solicitação, ao Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) do 

município, da relação das unidades que estivessem incluídas nos seguintes critérios: 

I- Equipe de saúde da família completa, com médico, enfermeiro, técnico 

de enfermagem e 4 a 6 ACS (agentes comunitários de saúde). 

II- Levantamento das unidades que mais realizam atendimentos na área de 

infância e adolescência através de consulta ao e-sus, instrumento que 

indica o fluxo de atendimento por faixa etária. 

III- Os profissionais de enfermagem, que gerenciam a unidade, devem ser 

estatutários e estar há mais de 5 anos na unidade, a fim de diminuir 

riscos de que o profissional não estivesse mais na unidade no momento 

da coleta de dados por questões políticas. 

 

Para este estudo, foi considerada a faixa etária de 0 a 19 anos, através do 

estabelecido pela OMS, que define a idade cronológica de crianças entre 0 a 9 anos 

e adolescentes entre 10 a 19 anos. Após a indicação das unidades que atendiam a 

esses critérios, foi escolhida a unidade com melhor condição de acesso, considerando 

tanto a distância quanto a localização em área de risco, visto que o deslocamento foi 

realizado por meios próprios da pesquisadora.  

 

4.4 - TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

Foram utilizadas técnicas de observação, com apoio do diário de campo e de 

entrevistas semi-estruturadas, orientadas por um roteiro. A observação da unidade e 

das práticas desenvolvidas pelas equipes foi realizada em três dias diferentes, em 

turnos variados, a fim de evidenciar as ações em saúde na área da infância e 

adolescência, o modo de relacionamento entre os profissionais e desses com os 

usuários. Foi feito registro em um diário de campo, identificado como Notas de 

Observação (NO) e numeradas de 1 a 3.  
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A observação é uma técnica que faz uso dos sentidos para apreensão de 

determinados aspectos da realidade. Consiste em ver, ouvir e examinar os fatos que 

se pretende investigar. Tem importante papel na descoberta e faz com que o 

pesquisador tenha um contato mais próximo com o objeto de estudo. A observação 

descritiva consiste em observar de uma forma livre, embora o investigador de campo 

deva estar sempre focalizado no que constitui seu objeto de estudo (MINAYO, 2001). 

Para a autora, toda observação deve ser registrada em um diário de campo e “nesse 

caderno, o investigador deve anotar todas as informações que não sejam os registros 

das entrevistas formais” (2001, p. 194). É o relato escrito do que o investigador ouve, 

vê, experiencia e pensa durante a coleta de dados (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Em relação a estrutura física da unidade, foi observado que, na entrada da 

unidade, há um parquinho com brinquedos em madeira, com escorrega, balanço e 

gangorra, em bom estado e que são utilizadas pelas crianças que frequentam a 

unidade (NO1). 

Há sala de vacina logo à entrada da unidade, e uma sala de acolhimento, com 

balança. O espaço é amplo para a espera dos usuários, com cadeiras suficientes em 

todos os dias observados. A unidade tem 1 farmácia, 1 sala de odontologia, 2 

consultórios. Há ainda uma sala maior utilizada pela enfermeira, para atendimento, e 

também para reuniões de equipe, sendo a única sala com ar condicionado. As demais, 

não possuem ventiladores. Também tem 1 banheiro restrito para funcionários e 1 

copa/cozinha, 1 banheiro com acessibilidade para deficiente físicos, 1 sala de saúde 

da mulher, 1 sala de curativo. Na entrada da unidade, existem vários panfletos 

informativos sobre doenças e agravos variados (como informando sobre dia mundial 

do tabaco, o que é tuberculose, HPV, diabetes), além do horário de funcionamento, 

ações e serviços ofertados na USF (NO1). 

 Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os profissionais que 

compõem a equipe, em que são conduzidas com base em uma estrutura flexível, que 

consistem em questões abertas que, inicialmente, definem a área a ser explorada e, 

a partir delas, o entrevistador ou o entrevistado podem acrescentar ideias para melhor 

detalhamento da questão abordada (BRITTEN, 2009). Nela, o roteiro serve de guia e 

orientação, e deve permitir flexibilidade nas conversas para absorver novos temas e 

questões trazidas pelo interlocutor. (MINAYO, 2001). 
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As entrevistas aprofundaram questões de um roteiro previamente dividido em 

quatro blocos: Rotina de trabalho e perfil de atendimento; Identificação das principais 

situações psicossociais e formas de enfrentamentos; Processos de trabalho e 

Educação Permanente em Saúde; e Resiliência.  

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Em termos institucionais, foi solicitada carta de anuência do município de 

Itaboraí, através de contato com o Núcleo de Educação Permanente em Saúde 

(NEPS), na qual expressa seu interesse e autorização para realização da pesquisa na 

unidade de saúde do município. 

O projeto foi submetido a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, sob o 

número de parecer 2.553.875, seguindo as Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS nº 466/ 2012). Os participantes da 

pesquisa foram convidados a colaborar com a pesquisa, garantindo-lhes o anonimato 

e entregando-lhes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para 

tomarem conhecimento dos objetivos da pesquisa e autorizarem a utilização de 

informações.   

A realização das entrevistas foi realizada na unidade de trabalho dos 

profissionais, evitando que a necessidade de seu deslocamento, garantindo maior 

comodidade aos participantes. O horário foi previamente agendado a fim de minimizar 

que fossem realizadas em horário de maior movimento, interferindo o mínimo possível 

no funcionamento da unidade. As entrevistas foram gravadas, codificadas e 

armazenadas em computador pessoal, sem acesso de terceiros. A transcrição foi 

realizada pela própria pesquisadora, resguardados a confidencialidade, o sigilo e a 

privacidade do entrevistado. 

Ao término da pesquisa, está previsto um encontro em grupo em forma de 

Seminário/Roda de conversa, para restituição dos resultados. O objetivo é fazer uma 

devolutiva das ações e práticas realizadas na unidade, onde será contextualizado o 

conceito de resiliência, discutindo-se as possibilidades de sua promoção. Na 

entrevista, cada participante foi consultado sobre interesse e disponibilidade em 
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participar, sendo registrados e-mail e número de telefone celular para envio posterior 

do convite. 

 

4.6 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

As entrevistas realizadas foram gravadas e transcritas para posterior realização 

de análise.  Foi utilizada análise de conteúdo, de Bardin, que pode ser definida como: 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens (BARDIN, 1985, p.42). 

 

Para Minayo (2008) trata-se de atingir, mediante inferência, uma interpretação 

mais profunda. De acordo com Gomes (2008), através da análise de conteúdo, vemos 

o que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que está 

sendo comunicado. Ao se referir a Bardin, afirma que há diferentes maneiras de 

analisar conteúdos, sendo possível destacar a análise temática, que consiste em 

estabelecer o tema, ou seja, descobrir os núcleos de sentido que compõem a 

comunicação e cuja frequência de aparição pode significar alguma coisa para o 

objetivo analítico escolhido. 

De acordo com Minayo, “para uma análise de significados, a presença de 

determinados temas revela estruturas de relevância, valores de referência ou modelos 

de comportamento presentes ou subjacentes no discurso” (MINAYO, 2008, p.316). 

Gomes (2008) destaca alguns passos: a decomposição do material a ser analisado 

em partes, distribuição em categorias, descrição do resultado da categorização, 

inferências dos resultados e interpretação dos resultados obtidos com auxílio da 

fundamentação teórica adotada.  

A partir da análise dos sentidos que surgiram com as respostas, foram 

categorizados em três divisões, a fim de melhor organizar os dados encontrados: 5.1- 

Um olhar para o cotidiano do trabalho e suas demandas na ESF, subdivididos em 

5.1.1- O dia a dia no cuidado às famílias: repetições de uma história? 5.1.2- 

Encontrando pedras no caminho: Como avançar?; 5.2- As situações psicossociais 
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vividas por crianças e adolescentes: quais as possibilidades de superação?,  

subdivididos em 5.2.1- Entre a Violência e a Resiliência: a água do rio que contorna 

as pedras no caminho; 5.2.2- Criando a partir da crise? Os tutores de Resiliência em 

busca da promoção da saúde; 5.3- Processos de trabalho e Educação Permanente: 

como fortalecer a rede?, com as subdivisões 5.3.1- Profissionais (in)satisfeitos, 

trabalhos (im)perfeitos: é preciso formar para (trans)formar; e 5.3.2 Tecendo a rede 

entre saúde mental e saúde coletiva: o que será de nós? 

A seguir, são destacadas as principais respostas e sentidos encontrados nas 

entrevistas. 
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5- ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 5.1- UM OLHAR PARA O COTIDIANO DO TRABALHO E SUAS DEMANDAS NA 
ESF      

5.1.1 - O dia a dia no cuidado às famílias: repetições de uma história? 
 

Neste bloco, a proposta foi traçar um perfil da rotina de trabalho dos 

entrevistados e o desempenho de suas funções, comparando às atribuições 

esperadas de cada profissional. A maioria dos ACS relata que suas atividades são 

assinar o ponto, ver os recados, se chegou algum encaminhamento ou solicitação 

para ser resolvido algo dentro do posto. Um profissional citou que, ao chegar, 

conversa com a enfermeira chefe, e outro, que costuma verificar se houve liberação 

de alguma vaga para agendamento de consulta.  

A maioria dos ACS permanece na unidade na parte da tarde, somente dois 

afirmaram que fazem alguma atividade externa, quando há necessidade. Ao voltar do 

almoço, permanecem na unidade para fazer relatórios e serviços internos. Dois ACS 

relataram que o recadastramento de todos os usuários tem ocupado bastante o tempo 

dos profissionais.  

Segundo os ACS, são apontadas as seguintes funções: de orientação, de 

prevenção, pesagem da família (bolsa família), ajudar na recepção; ouvir, fazer visitas 

domiciliares, cadastramento das famílias, marcação de consulta, entrega de 

encaminhamento e de exame, verificar se o cartão de vacina da criança está 

atualizado. Além disso, é citado que os ACS levam a informação sobre saúde, 

trabalham com promoção da saúde, vigilância em saúde, conscientização da 

população sobre o cuidado de saúde, além de buscar o que acontece na comunidade 

para levar até a unidade e observação das condições encontradas nas casas das 

famílias para transmitir à médica e à enfermeira. 

 

“A gente é porta, (...) o que a gente fala que é o elo, de estar aqui na ponta, é a gente 

que vai na casa, a gente que tá com a família, eles tem uma confiança muito grande na 

gente também. Lá, os problemas, a gente que ouve e tenta resolver, quando é mais 

simples é com a gente, se não a gente traz isso pra unidade de saúde, onde é passado 

para a enfermeira e pra médica, tentando resolver a questão”. (EM1) 
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“A gente tem que tá assim, atenção em tudo.  Tudo o que tá acontecendo na casa da 

pessoa. A gente tem que saber pra passar até pra médica, a enfermeira. “Ah aconteceu 

isso, isso e isso. Em que você pode ajudar? O nosso trabalho é assim, é observação, e 

agora nós marcamos consulta também”. (EM2) 

“Mas a nossa rotina mesmo de trabalho é conscientizar a população, que precisa vim 

no posto, que precisa passar no médico, às vezes tá com uma dor de cabeça, sentindo 

alguma coisa. (...)é conscientizar realmente a população sobre o cuidado de saúde”. 

(EM4) 

 

O ACS é um trabalhador que tem como função ser o “elo” entre os serviços de 

saúde e a população, contribuindo para facilitar o acesso e proporcionar uma relação 

estável e contínua entre a população e os serviços de APS. A partir de seus 

conhecimentos sobre a dinâmica da vida no território, pode oferecer a escuta e a 

percepção de problemas e necessidades dos usuários que, muitas vezes, são 

invisíveis aos serviços, além de identificar e criar possibilidades de intervenção.  

(MOROSINI, FONSECA, LIMA, 2018).  

A técnica de enfermagem destacou que atua na vacinação da população, 

principalmente de crianças e idosos, faz curativos e retirada de ponto, entrega de 

remédio com apresentação de receita, afere pressão e pesa as crianças, além de 

fazer a distribuição de anticoncepcional e preservativo. 

A enfermeira afirma que sua função é seguir todos os programas do governo 

federal, como o Programa Saúde da Mulher, com realização de pré-natal, preventivo 

e assistência; Saúde da Criança; Saúde do Idoso; Programa de tuberculose e 

Hanseníase; vacinação e curativo. É responsável pelo técnico e pelos ACS bem como 

pelo que acontece na unidade, tanto material, pessoal e administrativamente.  

A médica possui pacientes agendados e atende durante todo o dia. Há espaço 

para a livre demanda, mas relata que há um controle para que não tenha o 

funcionamento de atendimento de emergência. Atende todas as demandas da Saúde 

da Família, porém, por ser pediatra, atende mais crianças que a enfermeira. Houve 

uma divisão da faixa etária atendida pela médica e enfermeira. A médica atende o 

público infantil e idosos. A enfermeira atende o público jovem, fazendo pré-natal e 

preventivo.  

O dentista foi contratado para fazer a maior parte dos casos de cirurgia, além de 

prevenção e reabilitação oral na população.  A maioria dos pacientes tem a idade na 
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faixa de 30 a 40 anos. Mas também há casos de idosos que buscam extrações e 

pequenas cirurgias. Não é feito tratamento de canal ou prótese. Em criança e 

adolescente, trabalha-se com prevenção e instrução de hábitos de higiene. As 

principais demandas são para extração, obturação e limpeza. 

A função da ASB é esterilizar os instrumentais, fazer pedido de material, ficha do 

paciente, marcação de consulta e remarcação, além de auxiliar o dentista no 

atendimento. Ao fim da quantidade de instrumentais, que são 12 kits, as vagas de 

atendimento são fechadas. Durante o almoço, é feita a esterilização dos materiais 

para o atendimento à tarde.  

A PNAB (2012) formula atribuições específicas para cada profissional. Optamos 

por destacar as principais atribuições comuns ao profissionais da ESF, como:  

participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; 

manter atualizado o cadastramento das famílias; realizar o cuidado da saúde da 

população adscrita na unidade de saúde, e, quando necessário, no domicílio e nos 

demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros); garantir a atenção 

à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; garantir atendimento da 

demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de 

vigilância à saúde; participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta 

qualificada das necessidades de saúde, proporcionando atendimento humanizado, 

responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento 

do vínculo; realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação 

compulsória e de outros agravos; responsabilizar-se pela população adscrita, 

mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando necessitar de atenção em outros 

pontos de atenção do sistema de saúde; realizar reuniões de equipes a fim de discutir 

em conjunto o planejamento e avaliação das ações da equipe; realizar trabalho 

interdisciplinar e em equipe; realizar ações de educação em saúde e educação 

permanente; identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar 

ações intersetoriais. 

Podemos perceber que as práticas dos profissionais, de um modo geral, estão 

de acordo com o que é esperado de sua função, de acordo com a PNAB (2012). 

Entretanto, serão feitas algumas considerações sobre alguns detalhes percebidos nas 
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falas dos entrevistados, quando alguns profissionais parecem ser capturados pela 

lógica médica/curativa.   

A visita domiciliar, em sua maioria, é feita todos os dias pelos ACS. Um ACS 

relata permanecer fora da unidade pela manhã e à tarde, retornando à unidade perto 

do horário de fechar. Dois profissionais relataram que a frequência de saída para as 

casas diminuiu, seja por enfrentarem algum problema de saúde, ficando, portanto, 

mais tempo na unidade, ou devido ao aumento do serviço, como a realização de busca 

ativa de cadastros, com prazos para cumprir. Percebe-se que, em alguns momentos, 

o que é próprio do trabalho dos ACS, como exemplo a visita domiciliar, é absorvido 

pelas rotinas técnicas e burocráticas, ou pelo próprio estado emocional do trabalhador, 

que interfere na continuidade de suas ações.  

Da mesma forma, a técnica de enfermagem não faz visitas domiciliares, pois é 

a única técnica, apesar de ser uma atribuição comum a todos os cargos. A enfermeira 

faz visita domiciliar quando há algum doente na residência. A médica não faz visita 

domiciliar devido à violência e devido ao fato da prefeitura não disponibilizar carro.  

O dentista ainda não fez visita domiciliar afirmando estar há pouco tempo na 

unidade, apesar de, segundo ele, estar previsto que as realize. Já fez algumas visitas 

em colégios através de campanha socioeducativa de prevenção.  A ASB não faz visita 

domiciliar, mas afirma ir às creches e escolas, realizando aplicação de flúor.  

No entanto, o momento da visita representa uma possibilidade de ampliação de 

vínculos com os familiares, para uma atenção mais humanizada e, 

consequentemente, maior responsabilização dos profissionais com as necessidades 

de saúde das famílias por meio da escuta e de um olhar integral. (CRUZ; BOURGET, 

2010). O desenho de como tem (ou não tem) ocorrido a visita domiciliar parece trazer 

implicações para a prática na Saúde da Família, fortalecendo uma visão centrada em 

marcações de consultas para atendimento médico. 

Sobre a marcação de consulta, foi relatado que são os ACS quem marcam a 

primeira. O restante é marcado pela médica, que já deixa a consulta agendada. Para 

hipertenso e diabético já é feito esse agendamento, com retorno de três em três 

meses. Os outros são agendados quando precisam de algum exame, e, no caso, se 

houver vaga. Existem dias certos para o atendimento de crianças. Na puericultura, as 

famílias também já saem com o agendamento. 
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De acordo com as falas dos profissionais e com as conversas informais durante 

a observação (NO1), o funcionamento da ESF, no município, foi implantado entre 

2001 e 2002, seguindo o disposto na legislação. É relevante destacar que todos os 

ACS são estatutários, com entrada em 2002 após realização de concurso. Estão, 

portanto, há 16 anos em atividade, nem todos na mesma unidade desde o início, 

porém, possuem significativa experiência na ESF. Configura-se como uma vantagem 

para a unidade e para o município, que possui um quadro de ACS efetivo e que 

acompanha há muito tempo as famílias adscritas.  De acordo com os resultados do 

estudo de Rezende (2015), a não rotatividade do profissional melhora as relações com 

os usuários, além de possibilitar maior contato, aprendizado, experiência e confiança. 

Isso demonstra que a estabilidade profissional torna possível conhecer mais a 

realidade de cada indivíduo e família, além de ser importante e preditivo da satisfação 

com os processos de trabalho. 

 Os ACS fazem o cadastramento das famílias nas suas residências, dizendo 

quem de fato mora na área. Fazem o levantamento de quantas pessoas moram na 

residência, se há crianças, acamados, além de verificar as condições de moradia. 

 

“Um levantamento pra poder trazer um histórico pra unidade, porque quando passa pela 

médica, ela já sabe mais ou menos como é que, né. Porque às vezes a pessoa tá 

sempre doente mas porque mora numa casa úmida, né” (EM4) 

 

Após o cadastramento, os usuários solicitam o atendimento. O prontuário é 

aberto, são feitas as pastas de cada usuário, que, em geral, buscam consulta médica, 

preventivo, pré-natal. As vagas são distribuídas por agente, de acordo com essas 

microáreas.  

 

“Aí pra marcar a consulta eu pego o nome, o nome dessa pessoa, ou dessa criança, 

boto na minha agenda. (...). Conforme vai aparecendo a vaga, eu vou marcando. Só 

que eu explico que pode acontecer de numa emergência eu ter que passar alguém na 

frente, porque não tem como marcar todo mundo”. (EM4) 

 

As marcações são separadas por dia, por clínica. De acordo com a médica, isso 

é feito para não sobrecarregar a agenda, e assim, não conseguiria dar o atendimento 

que deveria. Quando os usuários chegam até a médica, o prontuário já está aberto. A 
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consulta é realizada e, quando for o caso, é feito o encaminhamento para uma 

especialidade.   

 

“Aí a gente orienta, hoje em dia, é a gente que marca a consulta, então a gente pergunta, 

vai na casa, se tem necessidade da pessoa vir aqui pro atendimento, se querem uma 

consulta, porque muita gente também faz atendimento particular. Aceitando, a gente 

pega o nome, coloca na agenda, marca tudo bonitinho. Chegando aqui, a médica atende 

na data reservada e dependendo do caso, ela orienta. Aqui ela faz o papel de clínica 

geral. Orienta e encaminha para a especialidade devida” (EM1) 

 

Quando o usuário está em uso de alguma medicação, é feita a inclusão nos 

programas específicos, como para diabético e hipertenso e já descritos anteriormente, 

sendo fornecidas as medicações, mensalmente. Algumas funções são exclusividade 

do médico, que precisa prescrever a medicação. Em outras, a enfermeira é capaz de 

orientar, por exemplo, quando há algum acamado, de modo a evitar que tenha feridas. 

A chegada até a técnica de enfermagem é feita através da recepção, quando 

procuram por vacina, curativo, medicamentos. 

Sobre o atendimento odontológico, os ACS comentam com as famílias sobre a 

existência do serviço. Após trazerem o cartão do SUS e a carteirinha da unidade, a 

ASB faz a ficha de atendimento, e agenda a consulta para o dentista. Depois que o 

paciente terminou todo o tratamento, recebe alta. A partir de então, é possível realizar 

o tratamento em outro membro da família. Após seis meses, é feita uma nova 

avaliação. Além disso, também é realizada emergência em saúde bucal, em casos de 

dor, por exemplo. 

A faixa etária de atendimento compreende, em sua maioria, o atendimento de 

maiores de 50 anos, com prevalência de idosos, que buscam atendimento médico e 

preventivo, com solicitação de exames, principalmente de sangue. A maioria são 

hipertensos e diabéticos. São citados alguns casos de depressão e ansiedade. É 

frequente a busca por encaminhamentos para cardiologista, neurologista e 

ortopedista, por se tratarem de paciente idosos. Sobre as demandas, podemos 

encontrar as seguintes falas: 

 

“mania de remédio...hipocondríaco, tipo, pelo amor de Deus eu tenho que ter uma 

receita, que meu remédio tá acabando, eu não vou dormir. Isso se vê muita coisa. 

Pedindo muita receita, e muito exame”. (ES6) 
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“Eles querem exame de rotina.  Tem paciente doente? Tem, mas 50% quer fazer 

exame de rotina”. (ES7) 

 

Nesse sentido, foi considerado que a procura por exame de rotina está 

equiparada a procura por tratamento. Nesse sentido, é relevante a fala de um ACS 

quando diz que, apesar de estar preconizado o trabalho com prevenção, em alguns 

momentos, isso acaba não ocorrendo, pois muitos usuários vêm ao posto já em busca 

de tratamento.   

 

Gostaria de chegar, orientar pra prevenir, mas infelizmente a maioria das coisas é pra 

ir lá e se tratar já”. (EM4) 

 

Uma ACS relata que a população tem ficado desassistida e carente, pois querem 

fazer o exame e ter o remédio imediatamente, e isso não acontece. Quando não tem 

o remédio, não querem ir ao posto.  

 

“aí a população já está, fica algumas coisas desassistidas, ou se não, fica 

desestimulada, em função também da crise que nós estamos vivendo, e é como se 

fosse uma moeda de troca, eles querem fazer o exame e de imediato eles querem ter o 

remédio. Na minha opinião, virou uma bola de neve. Porque não tem uma coisa, “ah vou 

fazer o que lá? Fazer o exame mas não tem o remédio, o que eu vou fazer no posto?”. 

(EM8) 

 

Não ir ao posto por não ter o remédio remete a discussão do quanto ainda 

estamos envoltos pelo viés medicamentoso, em que a medicação ainda é a palavra-

chave das unidades de saúde, sem que os espaços sejam frequentados para 

atividades outras que não se restrinjam ao biológico.  

Assim, a participação na comunidade em ações educativas e sociais fica 

prejudicada, evidenciando a dificuldade de chamar a participação da população para 

atividades na unidade. Foi bastante citada uma preocupação com a dificuldade de 

transformar o posto em um lugar atrativo para crianças e adolescentes. Durante as 

observações, foi verificado que o dia que não tinha consulta médica era o dia mais 

esvaziado (NO2). As crianças menores são trazidas, o que não ocorre com os 

adolescentes. Um ACS afirmou que percebe adolescentes, principalmente, que 

parecem não saber que o posto é um lugar que eles podem frequentar e utilizar, além 
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do fato de que, nessa idade, não gostam de ir ao médico. Muitos afirmam que não tem 

nada para fazer no posto porque não estão doentes. Em vista disso, é difícil dar uma 

informação sobre gravidez ou sobre uso de drogas, por exemplo, porque “eles que 

não querem vir” (EM3). A equipe está formulando projetos de formação de grupos de 

sala de espera, com abordagem de assuntos/temas sobre o cuidado com a saúde, 

mas ainda não conseguiram implementar.  

 

“fizemos várias estratégias pra trazer pro posto a população, mas não vem, já fizemos 

festa junina, já fizemos uma porção de coisa, tudo gratuito, e a gente não consegue 

trazer a pessoa pra cá, pra fazer uma capacitação, alguma coisa. Já fomos também 

numa igreja, na comunidade pra fazer capacitação de um determinado assunto, 

pouquíssimas pessoas foram. Então, nós não descobrimos ainda o que a gente tem que 

fazer pra chamar a comunidade, seja na unidade, seja na comunidade. Complicado, 

ninguém vai”. (EM8) 

 

O que fazer para chamar os usuários para a participação na unidade? Vemos 

que esperar que os usuários apareçam, por si sós, não traz resultados.  Algo precisa 

ser construído e produzido nessa interação profissional/usuário/comunidade para que 

seja possível essa participação. Implementar grupos e outras atividades de modo a 

promover discussão de temas ou ações de interesse de mães/pais/responsáveis e 

adolescentes podem, talvez, tornar a unidade mais atrativa, aproximando a 

comunidade.  

Como vimos, a procura pela intervenção medicamentosa ainda é muito 

frequente. É uma atribuição da equipe de Saúde da Família o trabalho com a 

prevenção e orientação em saúde, incluindo a educação em saúde. Entretanto, 

usuário, muitas vezes, ainda procura do serviço apenas para cuidados do corpo 

doente, atrelados a uma visão que trata o corpo apenas do ponto de vista biológico. 

Trata-se ainda a doença, e inverte-se a lógica do modelo assistencial proposto pela 

ESF. (MATTOS, 2004; QUEIROZ, 2008). Essa visão técnica pode ser encontrada no 

seguinte trecho: 

 

“a enfermeira, no caso, ela tem mais contato com alguns pacientes, gestante, 

acompanha mais tempo. Eu não, eu sou um caso, de procedimento, pego outro assim, 

aquela coisa rápida. Que é muita gente, não tem como ficar... ela não, já entra, fica 

conversando com eles, tem mais aquele contato “ (EM5) 
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Um grande desafio ainda é implementar um modelo assistencial orientado para 

a integralidade do atendimento às necessidades ampliadas de saúde, em sintonia com 

os princípios do SUS, para superar os problemas decorrentes da hegemonia do 

paradigma biomédico.  

Sobre a rotina pessoal e atribuições antes dos profissionais saírem de casa até 

sua chegada ao trabalho, é possível perceber que todas as profissionais do sexo 

feminino relataram que possuem atribuições pessoais relativas ao cuidado, tanto de 

filhos ou de seus ascendentes idosos, quanto de tarefas domésticas. Dois 

profissionais têm filhos menores de 2 anos que ficam sob os cuidados de suas avós 

em determinados períodos. Outros profissionais precisam dar conta de levar e buscar 

filho ou sobrinho na escola. Também referem a necessidade de deixar o almoço pronto 

para seus filhos.  

Os dois profissionais de sexo masculino não referiram atribuições relativas ao 

cuidado, sem ter uma tarefa que precisasse ser feita antes de sair de casa.  

Pensar os processos de trabalho sob o eixo de gênero busca compreender os 

significados de uma modalidade de trabalho tipicamente feminina, procurando dar 

visibilidade a dinâmica saúde-trabalho e seus impactos objetivos e subjetivos na vida 

e na saúde das mulheres, para pensá-la de forma crítica, ampliada e integral. 

(BARBOSA ET AL, 2012) 

No estudo de Barbosa et al (2012), o trabalho do ACS foi intrinsecamente 

associado ao trabalho doméstico feminino do cuidado. Em uma sociedade com 

predominância de valores patriarcais, as mulheres ainda são, naturalmente, 

percebidas como possuidoras de uma vocação para o cuidado da saúde do outro, 

tanto da família e, agora, também da comunidade. Esse fator justifica e sustenta a 

permanência de uma injusta divisão social e sexual do trabalho, e que acarreta, ainda, 

entre outras consequências, uma sobrecarga de trabalho - produtivo e reprodutivo - 

para a maioria das mulheres. Além disso, as autoras destacam as implicações destas 

representações ideológicas e dos processos de trabalho sobre a saúde física e mental 

destas profissionais, afirmando o quanto o trabalho do agente comunitário de saúde 

explora, preferencialmente, a força de trabalho feminina, apropriando-se de questões 

de gênero. 
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As autoras incluem, nessa categoria, valores como solidariedade, 

compromisso, cuidado, afeto, apego, envolvimento, associando-os ao trabalho dos 

ACS, o que sustenta o acúmulo de encargos extratrabalho como: o cuidado de 

crianças/jovens em situações de risco social, idosos que vivem sozinhos, doentes e 

deficientes que demandam cuidados especiais etc.  

A questão do cuidado fica evidente nos relatos sobre a preferência em cumprir 

o compromisso com o familiar, apesar de ainda haver a preocupação em realizar a 

função exigida no trabalho.  

 

“Minha mãe é idosa, além de, não é rotina, mas sempre tem uma história, tipo, de levar 

na igreja, alguma coisa desse tipo, e eu sempre dou preferência a ela, não tanto ao 

trabalho como eu dava antigamente”. (EM8) 

“Antes de sair de casa eu tenho que cuidar, sim, da minha mãe. Eu dou café a ela, dou 

o medicamento dela. Eu tenho medo dela tomar errado, meço a pressão dela. Aí depois 

eu vou, às vezes até atraso um pouquinho, conversei com a enfermeira, porque quando 

ela não tá muito bem, ou até eu...mas venho e cumpro minhas tarefas, se eu não posso 

fazer num horário, vou até depois do horário”. (EM9) 

 

A solidariedade pelo próximo ou pela comunidade, também é, em nossa 

cultura, uma qualidade moral associada ao feminino e ao sentimento materno. Foi 

recorrente a afirmação de profissionais que destacaram que uma forma de ajudar as 

famílias pode ser através da solidariedade, com distribuição de cesta básica, por 

terem sido muito afetados psicologicamente sobre as condições vividas pelas famílias 

que atendiam. 

 

“A gente, no caso, quando vê que tem família muito carente, a menina da recepção, ela 

até me chamou pra gente fazer assim, organizar, pedir doações, pra poder fazer um 

varalzinho de solidariedade, que a gente vai levar pra tipo uma favelinha que tem lá 

dentro em Pacheco. (...) Aí já é um tipo de ajuda, porque muitos não têm o que vestir, 

ainda mais nesse período de frio, né. (EM11) 

“É ruim você passar na casa da pessoa e ver ela chorando de fome. Eu quase entrei 

em depressão, eu fiquei muito abalada, falei com a enfermeira na época, não era aqui, 

mas lá.  A gente se reuniu, fez cesta básica. O que a gente podia ajudar a gente 

ajudava”.(EM2) 

 

Percebe-se o quanto essas situações de desamparo social afetam os 

profissionais, o que, inclusive pode levar ao seu adoecimento físico e emocional no 
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contato com as mazelas da população, mobilizando, muitas vezes, ações individuais 

para tentar minimamente suprir onde faltam políticas públicas. No próximo item, serão 

abordados alguns atributos fundamentais para instrumentalizar a prática dos 

profissionais. 

 

5.1.2- Encontrando pedras no caminho: Como avançar? 

 

Neste item, será abordado o contato dos profissionais com as famílias e as 

possibilidades de avançar diante dos problemas enfrentados. Foi observada a 

tendência dos profissionais em considerar que ocorre um bom contato, ressaltando a 

proximidade e o envolvimento com os usuários. Em relação aos ACS, foi destacada a 

confiança dos moradores. É comum que, ao chegar nas casas das famílias, a pessoas 

queiram conversar, e os profissionais demonstram essa disponibilidade em ouvir e 

ajudar.  

 

“Normalmente vai todos os dias pra área, mas na mesma casa pelo menos a gente teria 

que ir uma vez no mês. Mas tem casa que eu vou mais de uma vez por mês. Não só 

porque a pessoa tá precisando, mas a gente pega apego a algumas pessoas, outras 

não. Então às vezes a gente vai mais de uma vez, no mês, na mesma casa. Mesmo que 

a pessoa não esteja precisando, mas a maioria é tudo carência de conversa”. (EM8) 

“As pessoas falam de particularidades, muitas vezes com a esperança de que o agente 

de saúde consiga alguma ajuda para eles. (EM4) 

“A quantidade, às vezes a gente visita um só, porque chega na casa e a pessoa 

conversa, né. É como uma psicóloga (risos)”. (EM2) 

“Essa parte de lidar com as pessoas, de ajudar, de fazer as coisas, de fazer diferença. 

Sabe, de falar, assim, poxa, eu ajudei pra caramba (...) Mas eu acho que quem trabalhar 

principalmente com estratégia de saúde da família, saúde pública também, tem muito 

essa questão. É difícil você ficar afastado, você vai sofrer junto” (ES6) 

 

Esse envolvimento profissional/usuário traz consequências, inclusive, na 

quantidade de visitas domiciliares realizadas, com o relato de que, por uma atenção 

maior a uma família, carente e necessitada de conversa, o profissional acaba levando 

mais tempo do que deveria. Dois ACS citaram que ficam “quase familiar” (EM2,EM4). 

O contato com os acamados é mais próximo, pois exige mais atenção e maior 

frequência. Os ACS mencionaram a preocupação quando os pacientes não 
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comparecem, perguntando o que está acontecendo, e solicitando a presença na 

unidade. 

Estes pontos remetem a discussão da construção do vínculo na ESF. É 

necessário que o vínculo permeie as ações dos profissionais da atenção primária para 

que não aconteça a primazia do modelo de atenção desumanizado, fragmentado e 

centrado apenas na recuperação do aspecto biológico, dando lugar ao uso das 

tecnologias leves para adquirir habilidades como a escuta e o diálogo. A partir do 

momento em que o profissional apresenta as habilidades de saber ouvir, escutar e 

atender com qualidade, traz para o usuário o sentimento de que ele é importante, o 

que aumenta a confiança e aproxima as relações. (MONTEIRO, FIGUEIREDO, 

MACHADO, 2009; VIEGAS, PENNA, 2012). 

O contato com as famílias traz uma outra vertente que precisa ser discutida, ou 

seja, o quanto a proximidade pode trazer, em certos momentos, o adoecimento da 

equipe. Assim, foi citada a necessidade de afastamento do profissional e a 

experimentação de uma relativa frieza ao se deparar com pessoas doentes e que 

enfrentam problemas para os quais não podem oferecer uma solução. 

 

“Esse encaminhamento do idoso que eu falei, teve um momento que eu não soube como 

ajudar eles, porque eles eram sozinhos, o filho doente, ele já de idade, teve uma hora 

que eu tive até que me afastar um pouquinho. (...) Porque eles eram muito de idade, 

como eu chegava sempre com muito carinho, abraçava, beijava(...), toda hora ficava 

“vem aqui todo dia, você vem aqui amanhã de novo?” Aí eu falava: “não tem como, não 

posso ver uma pessoa só”. Isso vai me dando uma tristeza, tadinho. (...) Eu tive que me 

afastar porque eu vi que tava mexendo um pouco com o meu psicológico”. (EM2) 

“A gente vê muita gente precisando e não tem...tem casos de pessoas que morrem, não 

vê o exame chegar, não vê o encaminhamento chegar, isso vai te tornando uma pessoa, 

um profissional frio, é uma auto-defesa” (EM4) 

 

Podemos citar a afirmação de Assis et al (2006) para nos ajudar a pensar essa 

frieza ou afastamento pelos profissionais diante das dificuldades enfrentadas, em que 

conviver com a miséria humana e as dificuldades socioeconômicas, com as precárias 

condições de trabalho em saúde, contribui para que muitos profissionais criem 

defesas, optando pelo não envolvimento com o usuário e sua história de vida, focando 

apenas no atendimento necessário a recuperação do agravo ou lesão. “Esta postura 

pode ir contra o próprio profissional, causando-lhe o embrutecimento face ao 
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sofrimento alheio e fazendo com que banalize as próprias condições desfavoráveis ou 

injustas de seu processo de trabalho” (ASSIS et al, 2006, p.32). 

Esse interjogo entre aproximação/afastamento em relação aos usuários, traz a 

discussão sobre os limites que os profissionais de saúde precisam encontrar para 

preservar sua saúde mental, sem deixar que isso comprometa o trabalho de 

proximidade próprio da Saúde da Família. É citada a importância de ter perfil para 

trabalhar na ESF.  

 

“Eu tô aqui há muito tempo, mas já passaram muitos médicos aqui. E nem todos tinham 

essa coisa de muita proximidade. O que eu tô te falando, você trabalhar na estratégia 

você tem que ter perfil pra isso. Porque é completamente diferente de você estar em 

pronto socorro, de você estar dando um plantão, do que você estar no seu consultório. 

As pessoas vêm até você o tempo todo, demandam o tempo todo, estão carentes o 

tempo todo, estão te pedindo tudo o tempo inteiro. (...) a gente teve uma médica que 

pediu demissão pra trabalhar no pronto socorro, que falou “gente, eu vou pro CTI”. Ela 

falou “eu quero ficar isolada, não aguento isso não, isso não é pra mim”. Quer dizer, a 

gente fica dentro das casas das pessoas, sabe da vida das pessoas, (...). Então a gente 

tá sempre consolando, tá sempre animando, tá sempre tentando ajudar de alguma 

forma”. (ES6) 

 

A falta de perfil de alguns profissionais, somada à violência, foram citadas como 

possíveis responsáveis pela diminuição das atividades realizadas, como festas e 

outros encontros, assim como na própria comunidade, o que prejudicou o trabalho da 

equipe. Apesar desses profissionais já não estarem mais na unidade, de alguma 

forma, os que permaneceram continuaram seguindo a mesma lógica, sem 

conseguirem, de fato, implementar atividades de interesse da população. A unidade 

parece fazer algumas tentativas, e, durante uma observação, os profissionais estavam 

se programando para realizar a semana da criança, com atividades voltadas para 

atenção à saúde da criança (NO1).  

A enfermeira relatou ser procurada com frequência pelos jovens para “tirar 

dúvidas”. Antigamente, funcionava um grupo de meninas adolescentes, mas acabou 

por falta de frequência das jovens, e não conseguiram retomar, apesar da equipe 

demonstrar interesse. Eram feitos encontros em um CIEP, que, apesar de não ser da 

área de abrangência da localidade, considerava importante a atuação no local, visto 

que situações como uso de droga, violência e sexo desprotegido aconteciam com 

frequência. No momento, acontece somente uma atividade de sala de espera com a 
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assistente social do NASF, mas nenhum grupo ou atividade realizada pela equipe de 

Saúde da Família.   

 Cabe salientar que se o profissional de saúde mantém uma postura não 

inclusiva e menos participativa no processo do cuidado, evidenciam-se as dificuldades 

em vivenciar essa proximidade com o usuário, o que impede que os laços se 

estreitem. Os ACS parecem tentar e conseguir, em alguns momentos, esse contato 

nas visitas domiciliares, mostrando-se preocupados e demonstrando interesse pelo 

usuário. No entanto, tanto os ACS quanto os demais profissionais apresentam 

limitações quanto a desenvolver ações, por exemplo, de cunho educativo em questões 

de saúde, que convoquem os usuários e assim, fortaleçam o vínculo com o 

profissional/unidade. 

Um outro fator de destaque é o acesso. Pensado sob a dimensão geográfica, 

podemos considerar que o acesso de profissionais e usuários, de modo geral, foi 

considerado bom. A maioria dos profissionais relata morar próximo ao local de 

trabalho, sendo que o modo de locomoção preferencial foi a bicicleta ou a pé. O tempo 

de deslocamento varia entre 5 minutos e 40 minutos. Os profissionais de nível superior 

moram mais distantes, em outra cidade, e usam o carro ou o ônibus. Houve o relato 

de um profissional que considera o trajeto desgastante devido a distância e constantes 

engarrafamentos. Os ACS, de modo geral, consideraram-se satisfeitos com o acesso 

ao trabalho. 

Para os entrevistados, os usuários também consideram a unidade de fácil 

acesso e com boa localização. Seus cadastrados comparecem a pé, em sua maioria, 

ou de bicicleta.  A unidade tem uma localização central, com ônibus na porta e 

proximidade de escolas (NO1). As áreas mais distantes são consideradas mais 

carentes, com saneamento básico precário. Em alguns lugares, só passa ônibus de 

manhã e no final da tarde (7h e 17h), e, por isso, muitos utilizam a bicicleta.  

A conceituação de “acesso” configura-se como desafio na atualidade, já que 

diversos autores fazem diferentes análises, considerando como seus determinantes a 

oferta e a utilização dos serviços, a demanda dos usuários e a postura do profissional 

frente ao cotidiano da assistência. O acesso à saúde pode ser definido como um 

conjunto de fatores que interferem na utilização dos serviços pela população, como 
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barreiras geográficas, infraestrutura física, condições financeiras, além da qualidade 

e da resolutividade do atendimento pelo profissional de saúde (FARIA, 2014). 

O acolhimento está relacionado também ao acesso dos usuários aos serviços, 

por ser considerado pelos profissionais como a “porta de entrada preferencial”, e deve 

ser realizado com qualidade, com direcionamento da assistência, organização da 

demanda, de modo a suprir as necessidades de saúde do usuário. (FARIA, 2014). 

O acolhimento é uma estratégia para a garantia de acesso aos serviços de 

saúde, quando o trabalhador assume uma postura acolhedora frente ao usuário que 

o procura, a qualquer momento. Reafirma-se, assim, a universalidade do acesso de 

forma inclusiva e ilimitada, desde a chegada do usuário, que deve ser atendido, 

escutado por qualquer trabalhador, o que confere aproximação com o serviço 

(BARBOSA, 2013; FARIA,2014). Essa visão pode ser evidenciada na fala: 

 

“Qualquer pessoa que chega pedindo uma informação é um acolhimento, a gente dá 

uma informação. Dá um direcionamento para ela, é um acolhimento. Não precisa ser 

“você vai ser atendida aqui, estou te acolhendo”. Qualquer coisa que você faça para 

orientar, para ajudar. E aqui todos são orientados a isso”. (ES6) 

 

Nas falas dos entrevistados, o acolhimento parece ganhar status de orientação, 

acesso, informação, direcionamento. Entre os ACS, é afirmado que todos fazem o 

acolhimento, descrito como uma tentativa de solucionar, atender, no que for possível, 

a demanda do usuário. Assim como os ACS, a ASB afirma que é a responsável pelo 

acolhimento, referindo-se à marcação de consulta para o dentista.  

 

“Eles chegam aqui, a gente vai tentar solucionar, ver o que ele está precisando. E 

quando a pessoa chega aqui, sempre é acolhido, a gente tenta resolver da melhor 

maneira possível o que a pessoa tá querendo”. (EM8) 

“Me procura no posto, deixa recado no posto, que a gente vai... ou volta aqui que a 

gente vai ver o que pode fazer pra ajudar”. (EM2) 

 “É um lugar que eu fico bem à vontade de trabalhar aqui, recebo muito presente das 

famílias. Chocolate, bolsa, carteira, saco de tangerina, acho muito bom, trato todos 

muito bem, eles me tratam otimamente bem, mas fora daqui eu não tenho contato. Não 

faço visita domiciliar porque não foi imposto, e como eles já chegam marcados pelo 

agente comunitário, eu não tenho contato com o paciente até ele chegar aqui pela 

primeira vez. Muitos pacientes são de retorno, que eu remarco consulta e eles vem, e a 

gente acaba criando um vínculo, que é uma das diretrizes que a gente tem aqui no 

posto, né. Criar um vínculo aqui com as famílias”. (ES10) 
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Nas entrevistas, o acolhimento é descrito como realizado pelos ACS, que 

verificam a existência de vaga para marcação de um atendimento médico. 

Normalmente, costumam pedir aos usuários para que os procurem no posto, a fim de 

avaliar se podem ajudar em alguma questão. 

Assim, falar em acolhimento traz a necessidade de pontuar outros conceitos 

envolvidos na atenção e cuidado em saúde, ou seja, a integralidade e o vínculo, 

conceitos esses que possuem intercessões importantes. Aprofundando os conceitos 

apresentados na revisão de literatura, Viegas e Penna (2012) afirmam que o vínculo 

pode ser compreendido como uma relação interpessoal entre usuário e profissional 

de saúde estabelecida ao longo do tempo, caracterizada por confiança e 

responsabilidade. Além disso, estabelecer um vínculo com a população requer tempo. 

Para cuidar é preciso estar implicado com o outro, estar próximo e atento às 

demandas que são apresentadas no momento em que profissional e usuário se 

encontram. 

O envolvimento do profissional com as famílias cadastradas também foi citado 

como facilitador do acesso a unidade, que se traduz em acolhimento. 

 

 “Porque as pessoas param a gente na rua. As pessoas chamam a gente pelo nome.  

Conhece o carro da gente, sabe se está aqui ou não, já entra direto e quer falar com 

você. Isso facilita muito também”. (ES6) 

 

Segundo Ballarin (2010), o ato de cuidar pressupõe do cuidador uma postura 

ativa que permita reconhecer o outro na sua liberdade, dignidade e singularidade. O 

cuidado na constituição de vínculos convoca uma atitude de responsabilização, 

expressa a partir da capacidade de trazer para si a função da resposta para uma 

determinada situação. Trata-se de uma atitude de implicação que, no caso dos 

serviços de saúde, precisa ocorrer através do fortalecimento dos laços entre o sujeito 

que busca o atendimento, o serviço e o território. 

A enfermagem também costuma ser vista como responsável pelo acolhimento. 

A médica considera que o faz no momento em que atende o usuário, por não ter tempo 

para fazer o acolhimento propriamente dito, sob o risco de prejudicar o tempo de 

atendimento médico. 
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“A enfermagem quem faz a antropometria lá na frente. Eventualmente eles ficam 

assoberbados, eu vou até a frente, mas o acolhimento mesmo quem faz é a 

enfermagem. Eu faço o atendimento, porque senão eu não dou conta. Se eu for parar 

para acolher eu não tenho tempo de atender. Então, na verdade, o meu acolhimento, 

entre aspas, seria o acolhimento de quando chega no consultório”. (ES7) 

 

A integralidade reúne três conjuntos de sentidos, de acordo com Gomes e 

Pinheiro (2005): integralidade como traço da boa medicina, em uma resposta ao 

sofrimento do paciente que procura o serviço de saúde, cuidando para que não se 

faça uma redução ao biológico; integralidade como modo de organizar as práticas, 

com objetivo de superar a fragmentação das atividades das unidades de saúde, 

desenvolvendo atividades coletivas junto à comunidade; e como respostas 

governamentais a problemas específicos de saúde, como políticas para dar respostas 

a determinado problema de saúde. 

De acordo com as autoras, a integralidade pode ser reconhecida nas práticas 

que valorizam o cuidado, considerando o usuário como sujeito a ser respeitado em 

suas demandas e necessidades. Para que seja reconhecida, é preciso buscar a 

resolubilidade da equipe e dos serviços, por meio de discussões permanentes, 

capacitação da equipe, utilização de protocolos e reorganização dos serviços. O 

acolhimento, o vínculo e a responsabilização podem ser vistos nas estratégias de 

melhoria de acesso e desenvolvimento de práticas integrais.  

O acolhimento, portanto, propõe inverter a lógica da organização e do 

funcionamento, que passa a ser centralizado no usuário, de modo que, sem acolher e 

vincular, não há produção da responsabilização clínica e sanitária nem uma 

intervenção resolutiva. São destacados três princípios para o acolhimento: 1- atender 

a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, com acessibilidade universal, 

onde o serviço de saúde acolhe, escuta e dá uma resposta positiva, capaz de resolver 

os problemas de saúde da população; 2- reorganização do processo de trabalho, 

deslocando o eixo do médico para uma equipe multiprofissional  que se encarrega da 

escuta do usuário, comprometendo-se a resolver seu problema de saúde; 3- 

qualificação da relação trabalhador-usuário, que ocorre em parâmetros humanitários, 

de solidariedade e cidadania (GOMES; PINHEIRO, 2005). 

Aqui, o processo de trabalho da ESF deve estar relacionado à existência de 

profissionais que têm clareza do papel de agente transformador, assegurando a 
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participação e o controle social, com informações transparentes, relações de troca e 

confiança, assim como vínculos efetivos entre usuários e equipe.  Para além da 

reorganização das práticas, voltadas para a satisfação do usuário através de ações 

de prevenção e promoção, é importante reconhecer que na ESF é fundamental a 

construção do direito à saúde como uma questão de cidadania. Neste sentido, é 

necessário rever o papel da equipe, dos gestores e usuários na ampliação dos 

espaços de participação popular, considerando que a cidadania vem com a afirmação 

de princípios democráticos (GOMES; PINHEIRO, 2005). 

Para os entrevistados, podemos ver a associação à postura e atitude na 

consulta, que se pretende acolhedora no sentido de ouvir a queixa do usuário. 

Entretanto, a própria médica reconhece que precisa manter o foco nos atendimentos, 

para dar conta da demanda excessiva, não conseguindo, muitas vezes, fazer um 

trabalho de cunho multidisciplinar devido à falta de tempo. Apesar disso, reconhece a 

importância do trabalho com outros profissionais, destacando que, atualmente, o que 

tem auxiliado na sua atuação, adquirindo um caráter multidisciplinar, em sua visão, é 

o apoio dos profissionais do NASF. 

 

“a gente não consegue fazer uma coisa multidisciplinar, porque o tempo é pouco. Então 

o meu trabalho basicamente fica focado em atendimento. Eu não tenho mais tempo para 

fazer mais nada além disso. Lógico que, assim, eu vi um problema, eu passo para (nome 

da enfermeira), aí o NASF agora tá atuando, muito no iniciozinho, mas já tá atuando. 

(...) (ES7) 

 

A partir da delimitação dos três princípios de acolhimento pontuados por Gomes 

e Pinheiro (2005), percebemos, na fala dos profissionais, que suas ações parecem 

ficar nesse primeiro nível, ou seja, ao escutarem para fornecer algum tipo de resposta 

para a população. No entanto, isso não promove uma reorganização dos processos 

de trabalho enquanto equipe multidisciplinar, que se responsabiliza pelo usuário, mas 

acaba por centrar as ações a marcação de consulta médica. Logo, também não 

proporciona espaços para participação popular e construção da cidadania, em que 

seria importante vestir os usuários como sujeitos de direitos e autônomos enquanto 

cidadãos. 

Em relação ao contato com as crianças e adolescentes, a maioria dos ACS 

relatou que não faz atendimento direto a crianças e adolescentes, mas mantém o 
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contato com o responsável, principalmente com as mães ou avós. Nas famílias 

atendidas, alguns ACS relatam identificarem questões relativas a escola, como 

agressividade e falta às aulas, sendo que costumam pedir para comparecerem ao 

posto, para tentar fornecer uma ajuda e apoio. Algumas falas apontam para uma visão 

participativa e envolvida com o usuário, procurando identificar possíveis dificuldades 

enfrentadas e estando prontos para auxiliar.  

 

“Se eu for na rua agora, aí eu tô vendo uma criança um pouquinho perdida. “Aí, dá pra 

você ir comigo? vamos lá conversar”. Conversar com os pais, ver o que a gente pode 

fazer, se essa criança tá na escola. Dar um apoio a criança e os pais. Pra ela não ficar 

perdida, pra não se perder. (EM3) 

 

Entretanto, não houve um aprofundamento sobre essas questões encontradas 

no dia a dia, apesar das tentativas de abordá-las. Uma melhor delimitação das 

questões psicossociais enfrentadas foi feita na próxima categorização, a partir de 

perguntas específicas sobre este tema, o que auxiliou os profissionais a manifestarem 

suas vivências. De qualquer forma, ressaltamos a impressão de, em alguns 

momentos, não ocorrer o aprofundamento desse contato, ao ser afirmado que não é 

feito o contato direto com crianças e adolescentes na maioria das vezes, e sem saber 

dizer as principais demandas encontradas, em um primeiro momento. Alguns 

afirmaram que, algumas vezes, as próprias crianças e adolescentes não permanecem 

muito tempo com eles na visita, saindo para brincar ou fazer outra atividade. 

 

“Mas eles não ficam muito tempo com a gente. Mas é mais com os pais mesmo. Vê 

como tá na escola, como é que tá, “ah, tá assim, assado”. De repente precisa de uma 

consulta”. (EM2) 

“Porque é o agente de saúde que vai na casa, e geralmente o agente de saúde conversa 

muito, como eu já disse, com a mãe, que fica mais em casa, ou com avó. A gente quase 

não tem contato com os pais, eles saem muito cedo pra trabalhar, o nosso contato direto 

mesmo são com as mulheres”. (EM1) 

 

Assim, a visão referente as demandas passam pela afirmação da 

mãe/avó/mulher, sem a verificação, junto as crianças e adolescentes, sobre o que fora 

relatado pela responsável.  
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De um modo geral, os profissionais mencionam que os serviços da unidade têm 

funcionado. Porém, é possível pontuar algumas dificuldades, de acordo com a equipe. 

A mais citada foi a demora no agendamento do encaminhamento para médico 

especialista, muitas vezes levando mais de seis meses. 

 

“A pessoa chega aqui, passa por um atendimento médico, atendimento clínico, aí a 

médica encaminha, esse encaminhamento fica na secretaria de saúde, 5, 6 meses, 

dependendo até um ano, pra poder voltar pra gente. Aí quando a gente vai entregar, já 

aconteceu comigo e com outros colegas, a pessoa já veio até a falecer. Acho isso muito 

complicado, às vezes, não tem um remédio, um material devido pra gente fazer o nosso 

serviço” (EM1) 

 

Outra dificuldade apontada está relacionada ao financiamento do governo, com 

ausência de recursos materiais em alguns momentos, como falta de remédio e 

curativo. 

“às vezes ocorre de um mês tá tudo funcionando direitinho, e no outro mês não tá 

funcionando tão bem em função de falta de material. Às vezes o curativo funciona 

direitinho, mas tem mês que não tem material” (EM8) 

 

Foi afirmado que a unidade é relativamente nova, e, ao se comparar com outros 

lugares, pode ser considerada excelente. Porém, tem defeitos estruturais como 

paredes rachando, ar condicionado que não funciona e foi colocado apenas para a 

inauguração. 

 

 “Tem muita coisa pra melhorar. Na minha sala eu tenho uma lâmpada que não ilumina 

nada.  Você acende e é a mesma coisa que nada, entendeu?  Tá caindo aos pedaços 

a sala. Tem portas que você fecha e outras que não fecha. A manutenção aqui é muito 

ruim” (ES7) 

 

Os ACS costumam avaliar as famílias que precisam de atendimento com 

alguma urgência, e outras, de consulta de rotina. Caso seja uma emergência, é 

indicado o Hospital do município. A partir das queixas dos usuários, ao considerarem 

como um caso que possa ser atendido pela médica, procuram verificar a sua 

disponibilidade para realizá-lo. Se não, marcam uma consulta para o outro dia. Uma 

ACS deixou clara a dificuldade nessa avaliação da necessidade do usuário, sem saber 
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como dar essa preferência na avaliação do que seria uma urgência ou uma consulta 

de rotina.  

 

“quer que a gente marque consulta, mas o que eu faço? Boto o nome de todo mundo, 

lógico, que quer consulta. Não vou botar uma pessoa na frente que tá com dor de 

cabeça e o outro tá com dor não sei aonde... Se não. Porque eu não sou médica pra 

dizer, né, quem tem preferência. Algumas coisas eu acho errado, mas, fazer o que, é 

o sistema”. (EM8) 

 

Muitas vezes, os ACS agendam todos que procuram, e caso chegue, por 

exemplo, um caso de dor aguda, perguntam para a médica se há a possibilidade de 

atendimento. É interessante que haja um melhor esclarecimento, para os 

profissionais, sobre os critérios para marcação de consulta e quais serão as 

prioridades, visando a prática da equidade e integralidade.  

A seguir passaremos para as situações psicossociais na visão dos profissionais 

entrevistados, discutindo possibilidades de atuação. 

 

 

5.2- AS SITUAÇÕES PSICOSSOCIAIS VIVIDAS POR CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES: QUAIS AS POSSIBILIDADES DE SUPERAÇÃO? 

5.2.1- Entre a Violência e a Resiliência: a água do rio que contorna as pedras no 

caminho. 

 

Neste bloco, serão discutidas as principais questões psicossociais percebidas 

no atendimento de crianças e adolescentes. Foi perguntado para os profissionais 

quais as principais questões psicossociais percebidas em seu dia a dia, no 

atendimento às famílias. Assim, procuramos trabalhar com o que foi trazido por eles 

nas entrevistas, sendo destacados as seguintes situações: violência doméstica, uso 

de álcool e outras drogas, violência urbana, conflitos familiares e falta de apoio da 

família, pobreza e falta de recursos financeiros, alguns casos de abuso sexual infantil 

e incesto. Também foram citados desinteresse pelos estudos, gravidez na 

adolescência e distúrbios de comportamento. 
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Nesse contexto, são incluídos os seguintes desdobramentos: agitação da 

criança e das mães e a falta de paciência da família ao lidar com os filhos; meninas 

adolescentes que namoram traficantes e, muitas vezes, em uso de droga em 

decorrência do relacionamento; crianças que convivem com o uso de drogas pelos 

pais. Os profissionais, de modo geral, referiram poucos casos de transtornos mentais 

propriamente ditos, que foram descritos como mais frequentes em adultos. Foi 

reconhecido que, de qualquer forma, fazem abordagem relativa a saúde mental dos 

usuários, “porque saúde mental desse povo, a gente acaba vendo”. (ES6) 

De acordo com a médica, de dez consultas, oito possuem uma questão 

psicossocial envolvida. 

 

“não tem como, ela vem carregada, ela vem arrastando corrente, vem trazendo tudo o 

que ela.... entendeu? Inclusive a criança. A criança vem com a influência do lar, vem 

com a influência do pai, da mãe, vem com a influência da gestação”. (ES7) 

 

Dois profissionais disseram não perceberem questões psicossociais em seus 

atendimentos, chamando-nos a atenção para o fato de ainda existirem, na ESF, 

profissionais que não percebem a influência de componentes que não sejam os 

biológicos. 

Há o reconhecimento, tanto dos profissionais de nível superior quanto pelos 

outros profissionais da equipe, que os ACS são os que costumam identificar as 

questões psicossociais. Além dos ACS, foram citadas a médica e a enfermeira, com 

destaque para o fato de que é comum “um passar para o outro”, em que médica e 

enfermeira identificam e solicitam a visita do ACS, e vice-versa.  

 

“Antes de atenderem, vem correndo, vem e conta. “Ó, marquei pra você um tal, tal e 

tal”. Ou quando eu saio do consultório e achei alguma coisa estranha, quando vou falar, 

aí “eu sabia”. Bate muito isso, entendeu? E a gente conversa muito em off, muito por 

trás. São os agentes de saúde, sem dúvida nenhuma”. (ES7) 

“Primeiramente é a gente (ACS), a gente que vai nas casas, ouve as reclamações, os 

elogios também. As coisas do dia a dia mesmo, o que eles querem. Aí a gente ouve, 

tem coisas que a gente pode ali mesmo solucionar, dar uma posição, tem coisas que a 

gente traz para unidade de saúde, aí é o momento que entra a enfermagem, a 

enfermeira, ou a dra...., que é médica. Aí ajuda, em parceria. A gente traz o problema e 

tenta resolver de uma forma ou de outra”. (EM1) 



 

89 
 

“Tem muita essa comunicação aqui, né. De um tá passando pro outro, não aquela coisa, 

que só um, né” (EM4) 

 

Nessas falas, está presente a ideia de interação e troca entre os profissionais, 

para a abordagem das questões identificadas. Além da parceria, foi destacada a 

percepção que se torna mais aguçada pelo tempo de trabalho e experiência, 

auxiliando a identificar quando há algo de errado.  

 

“Quando a criança está muito quieta, quando a criança tá muito nervosa, ou então 

quando a criança tá muito com medo. Às vezes chega na casa, tá muito com medo de 

você, ou sei lá, com medo de tocar, alguma coisa, são sinais que a gente ‘opa, vou ver’.” 

(EM4) 

 

 

Os entrevistados relataram que ao identificarem alguma questão psicossocial, 

como as já citadas, costumam levar o caso para discussão em equipe para que sejam 

pensadas estratégias para atuação com o caso. Alguns mencionaram o 

encaminhamento para o NASF, solicitando auxílio da psicologia e do serviço social.  

As crianças e adolescentes, na visão dos profissionais, vivenciam a falta de 

comunicação em família, destacando a dificuldade dos pais em educar, e o fato de 

que hoje as crianças só querem saber de celular e internet.  

A percepção dos profissionais de que muitas famílias não têm paciência e 

parecem, às vezes, “não ligar” ou não demonstrar carinho em relação aos filhos 

chamou-nos a atenção. 

 

“É uma coisa assim: “ah se vira aí”. “Ah, dá teu jeito”, aí o pai não quer saber, não sabe 

quem é o pai, tem cinco filhos, cada um com um homem diferente. Todos convivem na 

mesma casa, e falam sobre isso, como se a criança tivesse que entender aquilo com 

tranquilidade, entendeu?” (ES6) 

 

Esta profissional afirmou sentir-se incomodada com o modo como algumas 

famílias falam com seus filhos, e, em alguns momentos, chegou a chamar a atenção 

da mãe.  

“Tipo assim: “cala a boca, garoto, ah, não aguento mais, cresce logo que eu não te 

aguento mais. Sabe uma coisa meio assim?” (...) Falei “Pô!”. Que isso? Olha essa 

criança, tá falando assim porque? (...) O jeito de criar. “ah, porque tem que saber de 

tudo”. “Ah, por que se eu ficar superprotegendo daqui a pouco vai se ferrar”. Mas não é, 
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por que a maioria deles vai para droga, ou vai pra gravidez na adolescência. Sabe? Ou 

vai roubar. E tá tudo bem, tá tudo natural, porque minha mãe enche a cara de cachaça, 

vai dormir 5h da tarde, não sabe quando eu tô em casa ou não”. (ES6) 

 

É possível perceber a menção a estrutura familiar. Muitas vezes, foi dada a 

conotação negativa, ressaltando a influência do meio nas dificuldades enfrentadas por 

crianças e adolescentes. 

 

“É, porque geralmente quando isso acontece, isso é por parte de famílias 

desestruturadas, às vezes com uso de droga, às vezes envolvido com outras coisas 

erradas, então tem que tomar um certo cuidado. Porque sempre tem um histórico, né, 

quando a gente vê a criança sempre tem um histórico da família que não é muito legal”. 

(ES4) 

 

Ao fazer referência à família, é importante perguntar: que família é essa? Quais 

as suas condições socioeconômicas? A que cultura pertence e em que época está 

situada? As famílias atendidas pela ESF refletem as variadas composições 

encontradas atualmente em nossa sociedade. Podem ter ou não a presença de pai e 

mãe; é comum que crianças e adolescentes sejam criados por avós, principalmente 

pela figura feminina da avó; famílias homoafetivas, compostas por dois homens ou 

duas mulheres; famílias reconstituídas, com uma nova união de um dos genitores, e 

que inclui os filhos de cada genitor. Enfim, são diversificadas as configurações que 

compõem e constituem uma família. 

Assim, percebemos uma mudança da organização familiar, antes 

predominantemente inscrita em um modelo nuclear, composto de mãe, pai e filhos 

que retratavam um padrão de ordem e harmonia, com papéis bem demarcados.  

Pensá-la ainda dessa forma mantém a família desconectada de um contexto mais 

amplo, com uma pretensão estável e organizada, e, portanto, “bem estruturada”. As 

famílias que fogem do padrão ideal são estigmatizadas pela sociedade como 

“desestruturadas”, sendo, portanto, culpabilizadas pelos seus problemas, suas falhas 

e desvios, que são reportados como de responsabilidade da própria família. (MIOTO; 

SILVA; SILVA, 2007). Durante muito tempo, o que estava fora do modelo ideal foi 

visto, e ainda é, como “desviante”, sem considerar que se trata, na verdade, de outras 

estruturas familiares construídas ao longo do tempo. 



 

91 
 

A partir da extrema desigualdade social no contexto brasileiro, é importante 

considerar a vulnerabilidade em que se encontram as famílias, recaindo sobre elas a 

ideia de que fracassaram no cuidado e proteção de seus filhos. Essa concepção 

aponta para uma falência das famílias pobres, sendo ignorando a base precária de 

condições de vida dessas famílias. Com isso, tem-se também a criminalização da 

pobreza e o apelo a punição. No entanto, precisamos considerar a dificuldade de 

acesso a direitos sociais a que estão expostas as famílias, principalmente as pobres, 

envolvendo-se com problemas sociais como alcoolismo ou outras drogas, violência 

doméstica, abusos e maus-tratos, situações essas que, cabe ressaltar, não são 

exclusivas de famílias desfavorecidas. (MEDEIROS; PAIVA, 2015). Nas falas dos 

entrevistados, também se percebe uma questão de gênero, com a culpabilização da 

mulher-mãe, que tem muitos filhos, cada um com um parceiro diferente, sem que 

sejam problematizadas as condições socioculturais para que isso tenha ocorrido em 

sua vida, com a tendência ao julgamento moral das atitudes femininas.  

Seguindo nessa discussão sobre a dinâmica familiar e seu modo de 

funcionamento, pensando-a em uma articulação com a comunidade, foi citado o 

relacionamento de mulheres com traficantes, sendo uma outra conformação da 

família. Barcinski e Silveira (2009) trazem importantes questões em seu estudo sobre 

a construção da identidade das mulheres/meninas que se envolvem com traficantes, 

seja mulher “do morro” (e que tem, muitas vezes, o envolvimento no tráfico de drogas) 

ou meninas “do asfalto” (associadas a jovens de classe média), conferindo a elas a 

predominância de um status diferenciado de poder e respeito frente a outras mulheres 

e na comunidade. Algumas se sentiam lisonjeadas e orgulhosas por terem sido 

escolhidas dentre tantas outras, o que evidencia o papel desempenhado por gênero 

nessas relações, sendo possível, dependendo da história, envolver questões de 

raça/cor e classe como determinantes das relações sociais. A associação com um 

homem reconhecidamente detentor de poder faz com que suas identidades sejam 

construídas.  Em muitos momentos, podemos perceber julgamentos morais no 

envolvimento dessas mulheres com os traficantes, assim como ao considerar que o 

filho delas é “cada um de um pai”, sem considerar as implicações sociais e identitárias 

envolvidas nessas relações. 

Há a tendência, atualmente, em nomear a família em termos de funcionalidade, 

em que a família é vista como uma unidade funcional. Uma família funcional não se 
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caracteriza pela ausência de problemas, mas sim pela sua capacidade de 

enfrentamento e resolução dos mesmos. Para um funcionamento familiar efetivo, é 

necessário um sistema de crenças na família, padrões de organização e processos 

de comunicação. Apesar de ainda não se ter um consenso na definição das relações 

familiares disfuncionais e saudáveis, alguns fatores devem ser considerados: prática 

e estilos parentais, funcionamento, dinâmica, satisfação e suporte familiares. Somado 

a isso, é importante destacar que as relações familiares são modificadas quando um 

dos membros apresenta algum problema ou dificuldade, como o alcoolismo. 

(MANGUEIRA; LOPES, 2014). O uso e abuso de álcool e outras drogas também foi 

bastante citado nas entrevistas, sendo apontada que as crianças, principalmente, 

sofrem muito com essa convivência com os pais usuários de drogas. 

Essa noção dinâmica e relacional aponta para uma concepção sistêmica de 

funcionamento familiar, em que alteração em qualquer parte/membro familiar altera 

todo o conjunto. A família, constituindo a rede de apoio mais próxima da criança, tem 

papel primordial na interação, mas não único. Podemos retomar a teoria ecológica de 

Bronfenbrenner, que entende o desenvolvimento humano de forma contextualizada 

baseada na inter-relação dos quatro aspectos multidirecionais (pessoa, processo, 

contexto e tempo). São diferenciadas várias camadas de ambientes, num conjunto de 

estruturas que lembram um jogo de bonecas russas encaixadas uma dentro da outra, 

dando a noção do quanto interferem mutuamente entre si e afetam conjuntamente o 

desenvolvimento da pessoa. (POLLETO; KOLLER, 2008). 

As autoras afirmam, a partir da obra de Bronfenbrenner, que a rede que envolve 

a criança abrange pessoas de sua convivência ou que já não fazem parte diretamente 

(já falecidos, por exemplo), mas que oferecem, de alguma forma, apoio social e 

afetivo. As pessoas diferem na forma de perceber ou utilizar o apoio social disponível, 

dependendo de suas características, experiências e contextos. A significação 

atribuída à rede de apoio pode ser mais importante que a rede em si. Uma criança 

pode perceber a escola como um ambiente hostil porque é tímida, já outra criança 

pode ver essa mesma escola como uma possibilidade de trocar experiências com 

outras crianças. 

As populações em situação de risco pessoal e social precisam que suas 

dimensões sadias sejam resgatadas e fortalecidas, a fim de possibilitar condições de 

luta e superação, indo além da visão de que essas populações são vítimas de um 
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sistema social injusto. Portanto, trata-se de ultrapassar o determinismo social, o 

preconceito e os estereótipos macrossistêmicos, marcados por um discurso que 

supervaloriza deficiências e prejuízos, e que está pouco atento às estratégias 

utilizadas para superar as adversidades enfrentadas. Uma análise ecológica 

“possibilita investigar a maneira como as pessoas percebem e enfrentam as 

adversidades decorrentes dos processos proximais, bem como a influência do 

contexto e do tempo em que estão vivendo”. (POLLETO; KOLLER, 2008, p. 409). 

Assim, as pessoas com quem as crianças pequenas interagem regularmente em 

períodos longos de tempo são os pais ou cuidadores, mas outras pessoas fazem parte 

desse contexto, como professores, parentes, irmãos e pares, com uma importante 

função nos processos proximais. 

As autoras afirmam que, a exemplo da desvantagem socioeconômica, sabe-se 

que a pobreza, o conflito familiar e formas de abuso são prejudiciais. Entretanto, a 

constituição dessas condições como risco dependerá do comportamento e dos 

mecanismos por meio dos quais os processos de risco operarão seus efeitos 

negativos na criança. O modo como uma criança lidará com o fato de, por exemplo, 

ter passado por algum tipo de violência, dependerá do contexto no qual essa violência 

aconteceu, os ambientes que ela frequenta, sua rede de apoio, seu momento no 

desenvolvimento, suas experiências, seus processos psicológicos e características 

individuais. 

Percebe-se, nesse sentido, o quanto a teoria de Bronfenbrenner formula o 

desenvolvimento humano em uma relação dinâmica com os múltiplos contextos em 

que os sujeitos estão inseridos, e, assim, o sujeito não é um ser passivo.  O ambiente 

influencia o sujeito e é por ele influenciado, numa relação dialética com o psicológico 

e o social, sendo que nenhum fenômeno pode ser compreendido isoladamente. Essa 

noção auxilia a pensar sobre a influência de situações psicossociais na família, e a 

forma como crianças e adolescentes afetam e são afetadas.   

Portanto, um ambiente precisa ter coesão ecológica, de modo a fornecer 

suporte e permitir o desenvolvimento infantil, que ocorre conforme a criança se 

envolve ativamente com o ambiente físico e social, assim como pelo modo como ela 

o compreende e o interpreta (MARTINS; SZYMANSKI, 2004) 
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Seguindo nessa discussão, é possível avançar sobre o que é considerado 

como facilitador nesse processo vivenciado pelas famílias. Os entrevistados foram 

perguntados sobre o que consideram que ajuda as famílias a atravessarem melhor os 

problemas psicossociais. A religião foi citada por sete profissionais, sendo o item mais 

citado. Para ajudar na discussão sobre o que ajuda as famílias a enfrentarem as 

dificuldades, podemos trazer novamente o tema Resiliência, para pensar a 

capacidade de superação das famílias na ESF.  

A espiritualidade tem sido considerada um importante mecanismo de proteção 

para a saúde física e psicológica do indivíduo. Os próprios profissionais referem a 

confiança em Deus, guiando suas ações em relação aos usuários. Uma forma dessa 

espiritualidade se manifestar por der através da religião. Dessa forma, frequentar a 

Igreja e ter uma religião foram mencionados como uma forma de proporcionar apoio 

social.  (ASSIS et al, 2006). 

A teoria do apoio social pode ser considerada referência para os estudos de 

religiosidade popular e saúde. Lima e Stotz (2010) trazem os estudos de Valla em 

1999 no qual define apoio social como qualquer informação, falada ou não, e/ou 

auxílio material oferecido por grupos ou pessoas que se conhecem, o que traz como 

resultado efeitos emocionais e/ou comportamentos positivos. No contexto brasileiro, 

essa teoria abarcaria soluções encontradas para o estado de “estresse contínuo” no 

qual se encontram as camadas populares. Esse apoio material, emocional e de 

informação prestado às pessoas, de uma forma sistemática, traz efeitos positivos 

sobre a saúde, como o atendimento prestado pelas instituições religiosas.  

 

“Acho que a igreja, eles se apegam demais a igreja, então acho que com isso eles 

ganham força, e com a gente aqui também dando um apoio, no que a gente pode dar” 

(EM1) 

 

Esse trecho aponta tanto para ajuda da religião quanto para dos profissionais de 

saúde. Assis et al (2006) afirmam que vários estudos indicam a religião e o apoio da 

igreja como importantes promotores de resiliência, principalmente para jovens, 

dificultando o aparecimento de sofrimento psíquico e estimulando a capacidade de se 

satisfazer com a vida. Essa prática ajuda a adquirir habilidades cognitivas e 
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emocionais, estimula a expressão de sua identidade e oferece comunidade de apoio 

e estabilidade. 

De acordo com Lima e Stotz (2010), as camadas populares parecem se apegar 

a religião, principalmente diante das precárias condições de vida, envolvidas em 

violência e marginalização no crime, drogadicção, precariedade da oferta de 

oportunidades de geração de renda e desemprego, e da fragilidade das relações 

sociais e familiares, além de aumento do adoecimento com queixas somáticas 

inespecíficas, por exemplo. Nos resultados de sua pesquisa, destacam que a 

autoconfiança e a crença das pessoas em ter sido escolhida por Deus aparecem como 

forças propulsoras no âmbito individual, coletivo e comunitário. Para a população de 

camadas socioeconômicas mais baixas, as instituições de saúde e o saber científico 

parecem não oferecer, em geral, espaços de interlocução para demandas subjetivas, 

e a religião encontra terreno exatamente aí. 

Um profissional relatou o quanto sua área é considerada “tranquila” por que seus 

moradores são evangélicos, fazendo referência a religião como uma possibilidade de 

não deixar que a área seja afetada pela violência. 

 

“É uma área que tem muitos evangélicos, tem muita gente da igreja, isso deixa com que 

a família ainda fique um pouco mais tranquila, entre aspas, mas sim, tem lugares que a 

questão do meio está interferindo muito”.(EM1) 

 

Uma outra vertente da pesquisa realizada por Lima e Stotz (2010) procurou 

discutir a inserção religiosa dos ACS e o impacto no seu processo de trabalho. Os 

ACS evangélicos demonstraram ter uma visão ampliada e integral do ser humano, 

interferindo no processo terapêutico do usuário, encorajando-o a refletir sobre sua 

doença e a buscar as causas para seus problemas de saúde, complementando, de 

uma certa forma, o atendimento médico oferecido no SUS por meio de uma atenção 

integral ao sujeito. Além disso, o estudo destaca o fortalecimento dos laços sociais e 

as amizades construídas com outros membros da igreja. O trabalho dos ACS parece 

ganhar um novo significado, destacando a presença de códigos compartilhados entre 

eles e o sentimento de pertencimento. 

A religiosidade dos ACS foi vista como uma estratégia de enfrentamento dos 

problemas de saúde e das adversidades da vida, que, ao serem compartilhados, os 
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profissionais sentem-se cuidados e fortalecidos para exercerem o seu trabalho. O 

ACS religioso, em sua atuação no cuidado à saúde dos moradores, não se restringe 

a um olhar para a doença física, mas entende a enfermidade como provação que 

possibilita reflexões sobre conflitos morais, afetivos e psicológicos que possam 

contribuir sobre seu problema de saúde. Os fiéis são encorajados a ter controle sobre 

as suas vidas e a buscar a solução dos problemas. Foi possível perceber, na fala de 

alguns ACS, essa referência a religião e o quanto poderia contribuir para retirar o 

usuário de uma situação difícil, e, em alguns casos, fazendo com que o sujeito 

abandonasse, inclusive, a vida de crimes, convertendo-se por meio da 

palavra/orientação do profissional. Para o usuário, receber este tipo de abordagem 

pode demonstrar interesse por sua vida, diminui a sensação de abandono e, talvez, 

pode ser encarada como uma possibilidade de saída de uma situação negativa. 

 

“Eu falei com ele, pra que ele pudesse entrar pra igreja, sair daquela situação, que a 

mãe dele ia gostar muito que ele saísse dessa vida. Pensasse na mãe, no pai dele. Ele 

“ah tá bom tia, vou melhorar, quando eu sair eu vou pra uma igreja”. Aí passou um ano 

ou dois anos, aí eu tô ouvindo “tia, tia”, gritando lá no hospital. Aí eu olhei. “Não lembra 

de mim não?” Falei “não, é tanta gente aqui”. “Eu sou aquele rapaz, que você falou de 

Jesus pra mim, e eu fiquei um ano e pouco preso, e hoje eu tô bem, eu tô na igreja, vou 

lá na sua igreja visitar você”. Me abraçou, aquilo me deixou tão feliz, o que ele tinha 

falado comigo. Isso é uma coisa muito gratificante”. (EM5) 

 

Constatou-se, através desses estudos, que “a adesão religiosa da população 

pobre elabora dimensões de vivência que aumentam sua resistência às adversidades 

e às iniquidades sociais, trazendo mais sentido e contentamento à vida” (LIMA; 

STOTZ, 2010, p. 90). Nesse momento, é possível relacionar ao conceito de resiliência, 

que traz essa visão de fortalecimento para superação das adversidades. A religião, 

conforme foi citada nas entrevistas, pode ser uma via de promoção de tal 

fortalecimento, vista como possibilidade de alívio dos sofrimentos. Os autores 

reforçam que a dor das classes mais desfavorecidas parece ser acentuada por não 

encontrarem, muitas vezes, acesso e resolutividade nos serviços públicos de saúde, 

com relatos de, a partir da religiosidade, terem conseguido o apoio social, a diminuição 

de queixas relacionadas ao sofrimento difuso e o encontro de “forças para continuar” 

frente a tamanha desigualdade social. 
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Na saúde, os estudos sobre religiosidade popular são escassos, concentrados 

nas áreas de sociologia e na antropologia. De acordo com Lima e Stotz (2010), 

compreender as condições de vida da população e, em especial, do seu contexto 

religioso, pelos profissionais de saúde, pode contribuir para o enriquecimento da 

relação, valorizando a cultura daqueles que sofrem e tornando a ciência mais 

receptiva aos fenômenos religiosos como importantes para se compreender o ser 

humano.  

Entretanto, cabe salientar o risco de qualquer situação assumir a função de 

risco ou proteção, dependendo de como é significada e assumida pelo sujeito, já que 

a crença religiosa também pode se inserir em aspectos punitivos e morais, adquirindo 

um viés coercitivo e culpabilizador para o sujeito. Na revisão de literatura de Ribeiro e 

Minayo (2014), alguns estudos apontam o quanto os agentes religiosos podem pregar 

mensagens contraditórias de punição e de amor.  

Seguindo com os fatores que auxiliam as famílias, foi citada a ajuda do 

profissional por cinco entrevistados, o que ganhará destaque no próximo tópico.  Três 

entrevistados citaram a força de vontade e não se deixar abater, o que traz uma 

conotação voltada para dimensão individual.  

Dois citaram atividades de lazer e esporte. Sobre as atividades artísticas e 

esportivas, são consideradas formas eficazes de modificar um sofrimento vivido de 

modo desgastante em um episódio social, por vezes, mais agradável (Assis et al, 

2006). 

Também  foram citados o apoio da família, uso de remédios, participação na 

comunidade e o modo como as pessoas são acolhidas.  

 

 “Eu acho que na saúde pública, a forma como você atende o paciente é crucial, pra 

felicidade das pessoas, até pela forma como ela é tratada. Por exemplo, você não iria 

num lugar, num consultório particular, se o cara ficasse ali só prescrevendo 

medicamento e nem olhasse pra você. Você se sentiria mal lá, assim como eu”. (ES10) 

 

De acordo com Assis et al (2006), o potencial de resiliência não é afetado pela 

privação socioeconômica, apesar de trazer influências de ordem emocional e 

relacional. Ainda que uma comunidade seja muito pobre, suas crianças têm potencial 
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de superar dificuldades econômicas, da mesma forma que uma outra nascida em 

melhor situação social.  

As privações socioeconômicas também não são suficientes para afirmar que 

pobreza seja sinônimo de violência. Mas viver em condições precárias representa um 

mecanismo de risco apontado na literatura, aumentando a vulnerabilidade da criança 

e de sua família, estando associado a subnutrição, à privação social, à desvantagem 

educacional e outras limitações. (ASSIS; PESCE; AVANCI, 2006). 

Uma entrevistada afirma que, apesar da influência negativa do meio, a pobreza 

não pode ser vista como um determinante de um resultado negativo. 

 

“Porque essas crianças são desprovidas do financeiro, que se a gente for peneirar... 

elas são muito melhores do que piores. Dão muito mais certo do que errado.(...) Você 

olha e às vezes a estrutura de família da criança, poxa, poderia ter dado tudo errado, e 

não deu. Ou se deu, deu mais ou menos errado. Ou, vamos supor, a criança não 

alcançou um futuro brilhante, que talvez não tenha um prognóstico legal, mas não 

aconteceu o pior”. (ES7) 

 

Cabe, portanto, considerar que as famílias e, principalmente, crianças e 

adolescentes, não estão fadadas a terem um destino ruim. Mas para que possam 

mudar o seu caminho, não podem estar sozinhas, com a responsabilidade caindo em 

nível individual, mas é preciso destacar que família, profissionais, escola, gestores e 

governantes estão envolvidos na mudança desse percurso. 

Uma profissional destacou perceber a influência da educação de uma forma 

positiva nessa questão, já que sua área de atuação tem muitas famílias com ensino 

médio. O nível educacional pode ser considerado um mecanismo protetivo às famílias. 

 

“a maioria são professores, são pessoas que tem o nível social um pouquinho mais 

elevado, eu acho que isso ajuda também na criação, a maioria dos filhos estudam, a 

maioria vai pra faculdade, não são crianças que ficam muito em rua, não. Então isso 

ajuda”. (EM1) 

 

Além disso, foi citado o quanto as questões socioeconômicas e o nível 

educacional influenciam no desconhecimento da população sobre higiene e hábitos 

mais saudáveis, por exemplo, quando uma mãe não consegue amamentar direito por 

não ter uma alimentação correta pela falta de condições econômicas para, inclusive, 

dispor de gás em casa para seu preparo. 
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O uso de remédios foi citado como um fator que auxilia, porém, cabe fazer 

algumas considerações sobre o cuidado para não recairmos em uma medicalização, 

principalmente da infância e adolescência. O termo medicalização, cunhado pelo 

filósofo, historiador e crítico social Ivan Illich, em 1975, precisa ser considerado como 

um processo histórico, amplamente vivenciado pela nossa sociedade com o avanço 

das tecnologias médicas e farmacológicas, em que o saber médico se estende às 

mais diversas áreas relacionadas ao bem-estar. Assim, problemas cotidianos, como 

sexualidade, infelicidade, envelhecimento, solidão e morte, passando pelas várias 

etapas da vida, desde os recém-nascidos, crianças até a velhice, são tratados como 

necessitados de cuidados médicos, sendo atribuído, a eles, doenças ou transtornos. 

Isso justifica, de alguma forma, a intervenção especialista a partir de patologias que 

são criadas pelo que é diferente e, com isso, desviantes do que deveria ser o “normal”. 

Dessa forma, a vida é capturada pelo discurso biomédico, transformando alguns 

comportamentos como anormalidades ou transtornos mentais. (DECOTELLI; 

BOHRER; BICALHO, 2013) 

É possível observar que grande parte desses “desvios” são notados na escola 

e descobertos a partir do momento em que a criança desenvolve algum problema de 

aprendizagem, ou apresenta falta de atenção e a agitação em sala de aula. As 

crianças passaram a ser consideradas simplesmente como doentes e portadoras de 

um transtorno. (BRZOZOWSKI; CAPONI, 2013).  

De acordo com as autoras, há aspectos positivos e negativos no uso da 

medicação. Portanto, não se trata de negar a importância de utilizar o medicamento 

e, com isso, auxiliar, por exemplo, em um comportamento que esteja prejudicando a 

criança/adolescente na escola ou na vida, mas é preciso ter um olhar crítico, 

repensando o papel de instituições educacionais e médicas para discutir sobre a 

implicações socioculturais. O problema está no fato de que, quando um problema é 

definido como médico, a discussão sobre ele é removida do âmbito coletivo e levada 

para a área da saúde, e, em geral, sob um enfoque individual. Vários problemas que 

antes eram considerados cotidianos passaram a fazer parte do escopo médico e a ser 

tratados com medicamentos, e, ao ficar restrito em medicações, não se escuta o 

sofrimento do outro. Sobre esta questão, foi destacada a importância de não 

simplesmente se lançar mão do medicamento, mas contextualizar seu uso e a queixa 

do usuário. 
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“Eu acho que o profissional tem que ser humanizado, não atender o paciente “tá com 

dor, deixa eu passar um remédio aqui pra ele” e ir embora. A gente tem que saber por 

que está com aquela causa, tirar o fator causal e não dar um medicamento. A gente tirar 

a causa e depois medicar. A gente conversar.” (ES10) 

 

Como mecanismos que auxiliam as famílias, os entrevistados também citaram 

a importância de ter emprego, um curso e um lugar de referência para os jovens; o 

encaminhamento para o psicólogo; levar informação às famílias, através de palestras 

na escola, nos postos de saúde, em igrejas.  

 

“Eu acho que a informação é o que vai ajudar. A informação que vai fazer a pessoa... 

ainda que alguns não vão acreditar, mas vai ficar...porque a informação é o que vai dar 

o norte, né. Então acho que é isso que vai ajudar muito”. (EM4) 

“Só que também a gente para orientar, a gente tem que ter o caminho. Porque às vezes 

fala assim, procura a secretaria tal, chega lá não é isso, aí complica. Aí a pessoa fala: 

“poxa gastei dinheiro de passagem, peguei emprestado o dinheiro, não tenho, não era 

esse local, me mandaram pra outro. Então eu acho que a gente tem que ter, a gente 

que trabalha na área de saúde, na área pública, a gente tem que ter esse 

direcionamento, a gente tem que saber o que está falando pra poder orientar”. (EM1) 

 

Portanto, percebemos o quanto os profissionais também precisam ser 

orientados, para, segundo eles mesmo, terem condições de orientar as famílias. Para 

isso, eles precisam ter o conhecimento sobre o funcionamento da rede de serviços e 

intersetoriais, para fornecer informações, caso seja solicitado pelo usuário.  

Mais uma vez, é possível retomar a noção de apoio social. Conforme abordado, 

Noronha et al (2009) entendem como rede de apoio social os recursos estruturais e 

humanos disponíveis numa localidade para atender as famílias em situação de risco 

social. As unidades de saúde e programas de esporte e lazer podem ser considerados 

parte dessa rede, contribuindo para amenizar os efeitos da adversidade e gerando 

novos mecanismos protetores nas comunidades. Nesse sentido, projetos, cursos, 

lugares de referência para jovens, como citados pelos entrevistados, precisam ser 

incentivados para cumprirem com seu papel protetor. Entretanto, foi frequente a 

afirmação da inexistência de projetos para o jovem, em que “Eles ficam ‘à toa’, sem 

nada pra fazer” (EM2), pontuando a importância de fornecer um apoio contínuo.  
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“Tinha que ser direto, tinha que ser uma coisa que não devia parar nunca. Deveria ter 

isso direto. Assim como tem médico direto, tinha que ter as outras áreas também direto. 

Porque nunca acabam esses problemas, e as pessoas precisam de ajuda, não só pra 

conversar, orientar, pra enviar pra algum lugar, ter uma motivação de ajuda. Não só “faz 

isso”. Daqui, envio pra outro lugar, outro lugar, aquilo ali, sabe? Tipo uma corrente de 

apoio”. (EM5) 

 

A escola também pode atuar de forma protetora, e constituir essa rede de apoio 

social. Algumas instituições têm praticado mecanismos de proteção, como valorização 

dos estudantes enquanto protagonistas; trabalho coletivo;  rotinas e atividades que 

vão além dos horários escolares; relação de afeto, de respeito, de diálogo e de 

confiança entre alunos e professores e gestores; participação da família e da 

comunidade nas atividades educacionais; re-significação do espaço físico da escola; 

incentivo a sociabilidade e construção do sentido de pertencimento. O destaque está 

para a forma de gestão e nos processos pedagógicos, e não tanto em investimento 

tecnológico. O desenvolvimento dos alunos cresce quando a escola é capaz de 

ensinar valores e criar um ambiente de respeito que propicia confiança para aprender. 

(BRASIL, 2010). 

Em relação ao que dificulta as famílias a enfrentarem as situações 

psicossociais, o mais citado foi a dificuldade de acesso aos serviços, incluindo acesso 

à educação, acesso às “coisas públicas”, acesso ao médico e a marcação de consulta, 

além de desconhecimento em relação aos fluxos e a falta de orientação. Em seguida, 

foi destacada a dificuldade quanto a condição social e dificuldades financeiras. Em 

terceiro lugar, foi citada a falta de apoio e de compreensão da família, juntamente com 

o abandono. Também foram citados o fato de se continuar vivendo em meio a 

violência, a pessoa não se abrir e não conversar, assim como a falta de contato com 

as pessoas, não ter a quem recorrer, uso de álcool e drogas, doenças e problemas 

familiares. 

 

“A falta da mão de “vem cá, eu vou te ajudar, é por aqui que você vai”. Eu acho que é 

isso. As pessoas ficam: pra onde que eu vou, o que eu vou fazer, perdidas...” (ES6) 

“O acesso ao médico, a marcação de consulta, às vezes fica aguardando. Aí a pessoa 

chega pra você, pensa que você vai ajudar, a gente até tenta, aí vai e não consegue, e 

quem vai esperar um ano pra uma consulta? Às vezes é isso que acontece. Então eu 

acho que as pessoas ficam muito desanimadas”. (EM2) 
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“Então no caso do adolescente, de uma criança que passa por um problema mental, ou 

uma questão relacionada a droga, você vai procurar, não tem. Na rede a gente não 

consegue ter. Então isso é uma dificuldade. Isso que eu falo da questão da ignorância 

no sentido de não saber pra onde ir, não ter esse acesso. Não saber o fluxo”. (EM1) 

 

 Aqui, faz-se referência a necessidade de se ter informação sobre o 

funcionamento dos serviços, considerando que, muitas vezes, o usuário não sabe em 

que lugar pode buscar ajuda, ou, ao menos, ser informado sobre onde deve buscá-la. 

A palavra informação faz alusão ao conjunto de conhecimentos sobre alguém ou 

alguma coisa. Assim, ela deve estar presente desde o momento da chegada do 

usuário ao serviço, tornando-o participativo em seu processo de cuidado para 

possibilitar sujeitos mais autônomos. (SANTOS et al, 2008). 

Algumas falas apontam para uma visão de que as dificuldades enfrentadas pelas 

famílias estão ancoradas em uma concepção que coloca em destaque uma ação 

individual, em que dependeria do sujeito a iniciativa e a vontade de querer mudar. 

 

“Não procurar saber ... assim tipo, procurar um trabalho, não procurar saber se tem 

alguma coisa para fazer o que é melhor para elas, né, e ficar só trancada dentro de 

casa”. (EM11) 

“A própria, não é resistência, mas a própria vontade da pessoa querer mudar, já é uma 

estratégia”. (EM8) 

 

Sem desmerecer a importância da “vontade de querer mudar”, é importante 

incluir, nessa visão, uma proposta que analisa outros fatores, que não se restringem 

a uma força de vontade, mas que englobam aspectos psicológicos, sociais, culturais 

e econômicos, por exemplo, entendendo o sujeito envolvido em diferentes ambientes, 

em que um afeta o outro.  

Assis, Pesce e Avanci (2006) afirmam que fatores como morte de pais e irmãos, 

problemas de saúde, brigas e separação dos pais, violência intrafamiliar, problemas 

na escola, violência urbana e medo, por exemplo, influenciam a vida de crianças e 

adolescentes, porém, quanto mais se desenvolve o potencial de resiliência, é possível 

minimizar o prejuízo dos problemas na vida do sujeito e nas relações macro e 

microssociais. 
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A violência tem alto potencial de produzir sofrimento, e pode ser abordada em 

sua relação com a resiliência. Muitos profissionais fizeram referência a violência 

urbana na região, com piora significativa há um ano e aumento do medo e da 

sensação de insegurança, apesar de ainda não ter afetado o funcionamento da 

unidade.  

 

“Hoje até o próprio adolescente, pra ele estudar, na própria escola, já encontra a 

violência. Na própria escola já é oferecido ali a droga.  Então eles estão 24 horas 

cercados pela violência”.(EM8) 

“Está bem violento, bem mais que antigamente (...). Na minha área era supertranquilo, 

mas até na minha área tá um clima pesado, muito assalto”. (EM2).  

“E violência mesmo, agora nos últimos meses aumentou muito o número de homicídios 

aqui, na região aqui em si, entendeu? Então, as crianças estão muito assim em volta 

disso. Convivendo, exatamente, com a violência, diretamente”.(ES7) 

 

Foi relatado que muitas crianças tiveram o pai assassinado, ou estão sob 

custódia, o que impacta diretamente a vida das crianças. Apenas dois profissionais 

relataram ainda não perceberem influência da violência na região. 

Foi possível encontrar a percepção dos profissionais de saúde de que as famílias 

têm relações permeadas pela violência e que dão pouca assistência aos filhos. A fala 

destacada anteriormente, que apontava uma visão de uma falta de estrutura familiar, 

em que as mães não ligam para os seus filhos, dirigindo-lhes a palavra, muitas vezes, 

em tom agressivo, também nos permite discutir o problema da violência, nesse caso 

a psicológica, abordando o quanto pode ser lesiva para a formação e construção de 

identidade da criança.  

A violência está presente no cotidiano e é fonte de preocupação constante 

quando falamos em crianças e adolescentes. É um fenômeno biopsicossocial 

complexo e dinâmico, e a vida em sociedade se configura como seu espaço de criação 

e desenvolvimento, em que se cruzam problemas políticos, econômicos, morais, 

envolvendo o direito, a psicologia, as relações humanas nos níveis individuais e 

institucionais. O estudo da violência remete a um desequilíbrio entre a disponibilidade 

de recursos materiais e simbólicos e o acesso às oportunidades sociais, econômicas, 

culturais oferecidas pelo Estado, mercado e sociedade. Assim, a violência, apesar de 

não ser um problema específico da área da saúde, a afeta diretamente. As 
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consequências da violência confluem para o setor saúde, levando suas vítimas sobre 

os serviços de urgência, de atenção especializada, de reabilitação física, psicológica 

e de assistência social. Para compreender o impacto da violência sobre a saúde, é 

preciso localizar a sua discussão no conjunto dos problemas que relacionam saúde, 

condições, situações e estilo de vida. (MINAYO, 2006). 

A violência na comunidade está relacionada à violência social. É encontrada 

com maior frequência nas localidades onde a população são mais pobres e onde 

faltam recursos institucionais protetores da saúde, educação, habitação e segurança 

pública. Percebe-se criminosos dominando o território e cerceando o direito de ir e vir, 

causando medo e insegurança, que são tão limitadores quanto os reais eventos que 

ocorrem. Sofrer violência psicológica por pessoa significativa, testemunhar violência 

física entre os pais e ter passado por uma experiência sexual com um dos pais se 

mostraram relacionadas à redução do potencial de resiliência. (ASSIS, PESCE e 

AVANCI, 2006). 

As autoras apontam que um outro tipo de violência muito frequente nas famílias 

é a violência física, que também se configura como uma forma distorcida de 

comunicação e de relação interpessoal. É um fenômeno comum e costuma atingir 

todas as classes sociais, envolvendo de forma diferenciada os integrantes do núcleo 

familiar. 

Os adultos podem praticar humilhações, demonstrar falta de interesse, fazer 

críticas excessivas, culpar, desencorajar, ignorar sentimentos ou cobrar 

excessivamente a criança ou adolescente. A violência psicológica pode potencializar 

comportamentos de agressividade, passividade, hiperatividade, depressão e baixa 

auto-estima, além de desencadear sentimentos de medo, menos valia e rejeição. 

(ASSIS, PESCE, AVANCI, 2006). 

A violência sexual é outra gravíssima adversidade que acomete crianças e 

adolescentes, podendo se manifestar de variadas formas. Envolve a participação de 

um agressor em estágio mais avançado de desenvolvimento psicológico e sexual que 

a criança ou adolescente vítima da violência. A violência sexual costuma originar 

consequências psicológicas graves, em que a criança ou adolescente apresentam 

medos, angústias, culpa, vergonha, e se estendem por toda a vida do sujeito. Muitas 

vezes, a violência ocorre dentro de casa, com padrastos ou até mesmo pais. A quebra 
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de confiança na figura parental parece desestruturar as bases que dão suporte à 

resiliência, destruindo pontos de proteção necessárias às crianças. (ASSIS, PESCE, 

AVANCI, 2006). 

De acordo com Silva, Maftum e Mazza (2012), discutir vulnerabilidade no 

desenvolvimento da criança aponta para a noção de que um ambiente que não 

promove relações sustentadoras contínuas pode compor situações adversas ao 

desenvolvimento infantil, que, por sua vez, compõem espaços de vulnerabilidade. 

Para eles, um ambiente apoiador, definido como um conjunto de relacionamentos 

sustentadores contínuos e interações afetuosas, pode minimizar esses espaços de 

vulnerabilidade.  

É possível retomar as ideias de Castel, a fim de pensar a vulnerabilidade que, 

para ele, é produzida a partir de dois vetores:  eixo da integração ou não integração 

pelo trabalho; e o eixo da inserção ou não inserção em uma sociabilidade sócio-

familiar. As quatro zonas formuladas por esses vetores - integração, vulnerabilidade, 

assistência e desfiliação - compreendem quatro modalidades de existência social. 

Nesta perspectiva, a vulnerabilidade é produzida pela precariedade nas relações de 

trabalho somada à fragilidade do vínculo social. A desfiliação seria a vulnerabilidade 

em sua forma radical, isto é, a ausência de trabalho e o completo isolamento social. 

(FENATO, 2009). 

A família participa da sociabilidade primária, isto é, cria laços entre os membros 

de seu grupo, que geram sentimentos de pertencimento e interdependência. Além da 

função de proteção, tem uma dimensão cultural, partilhando valores e habitando 

espaços. Em relação a inserção relacional, há um empobrecimento e fragilização da 

estrutura familiar, inscrevendo as famílias numa zona de vulnerabilidade relacional, o 

que ocorre, principalmente, com as famílias desprovidas. A desfiliação é a inexistência 

de trabalho e a quebra da sociabilidade primária, que vem como consequência da 

precarização do trabalho e de uma falha dos ambientes familiar e social em garantir a 

proteção de algum membro. (CASTEL, 1994; FENATO, 2009). 

De acordo com Fenato (2009), a partir da obra de Castel, considerando que a 

inscrição territorial de um sujeito é também sua inscrição familiar e social, quando as 

relações de proximidade são insuficientes para reproduzir sua existência e assegurar 

sua proteção, há o risco de desfiliação.  Da mesma forma, quando o pertencimento 
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social é negado, vive-se uma experiência de desterritorialização, e a violência ganha 

espaço. A violência no grupo familiar espelha o contexto histórico-social, com a 

desqualificação desamparo e prejuízo dos direitos humanos.  

A precarização em geral e a escassez do trabalho produzem uma 

transformação na questão social, em um ambiente propício para a violência e 

destaque para os chamados “desfiliados”, que ficam em uma zona de assistência, seja 

do Estado ou de outras organizações. Para o enfrentamento da violência, é preciso, 

além de controlar a zona de vulnerabilidade, reparar a zona de desfiliação, com 

medidas concretas de inserção social. Para prevenir a produção de mais desfiliados 

sociais, é preciso investir na criação de bons laços identificatórios, reconstituindo a 

auto-estima da população para que seja possibilitada uma formação educacional, 

profissional e social. (CASTEL, 1994; FENATO, 2009). 

As falas dos entrevistados fazem menção ao crescimento assustador do 

desemprego, com precarização do trabalho e baixos salários, impactando os 

moradores de Itaboraí após o fechamento do COMPERJ. Muitos profissionais eram 

de outras regiões, que se afastaram provisoriamente de suas famílias para viverem o 

sonho prometido, com a chance de ter um bom emprego e a expectativa de um forte 

crescimento econômico, quando a especulação imobiliária tomou conta da cidade e 

elevou os preços de residências e comércios. Entretanto, com o forte esquema de 

corrupção e desvio de verba envolvido no escândalo da Petrobras, a situação se 

inverteu. Muitos imóveis foram abandonados, alguns profissionais não tiveram 

condições de retornar a suas famílias e permaneceram na cidade em condições 

precárias, e os que já viviam no município viram sua situação econômica despencar. 

A cidade ganhou o título de “cidade fantasma”, sendo encontradas imensas 

construções abandonadas. A deterioração das condições de vida aumentou o número 

de famílias que perderam os planos de saúde em virtude do desemprego, passando 

a utilizar-se dos serviços públicos. Vemos intensificados o processo de exclusão 

social, à medida que muitos que já estavam incluídos em planos particulares deixam 

de sê-lo, sem perspectivas de retomada das condições anteriores. Diante deste 

panorama, arriscamo-nos a apostar na ocorrência do que Castel denominou de 

famílias desfiliadas, que perderam seus laços com o trabalho e, muitas vezes, também 

com as próprias famílias, seja antes ou depois da crise. Percebe-se o quanto o tema 
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da violência produz seus efeitos na Saúde Pública, evidenciando a complexidade da 

questão.  

O tema da violência também traz a discussão sobre as notificações em casos 

de maus-tratos a crianças e adolescentes. Foi citado por três profissionais a falta de 

respaldo nas notificações, em que houve acusação, por uma usuária, de que a 

entrevistada teria feito uma denúncia, sem ter feito, de fato. Um outro profissional 

afirmou que faz a notificação, mas já teve casos de não poderem falar, para não 

prejudicar a equipe. Assim, acabam procurando outros meios, solicitando que os 

próprios moradores a façam. 

 

“Teve um caso há muito tempo atrás que realmente, a mãe batia no filho, acho que ele 

tinha algum transtorno mental, mas a mãe batia nele, eu fui até acusada uma vez como 

seu tivesse denunciado ao conselho tutelar. (...) Jamais, por experiência própria, eu 

posso ver uma coisa, não vou falar. Porque o Estado, né, ele só quer que a gente faça 

a ocorrência. Então ele fica omisso. (...) Mas eu não dou mais minha cara pra bater mais 

não.  (...) eu posso ficar vendo aí, eu não falo. Eu vou morrer por causa dos outros? 

Pode ser até ignorância da minha parte, mas eu não faço, não. Primeiro vale a minha 

vida. (...) Mas não tem resguardo, não tem respaldo. Respaldo nenhum da secretaria 

que vai ajudar. Não vou ficar de comissão de frente pra apanhar”. (EM8) 

“E assim, é uma coisa muito complexa, porque a gente tem que fazer muito no sigilo, 

porque a gente corre risco, né. Se descobrir quem foi, se desconfiar. Nós profissionais 

não temos proteção nenhuma. (...) E assim, teve casos de a gente não poder falar. 

Porque se falasse, até a equipe toda... é muito complicado. Aí a gente vê outros meios, 

às vezes até moradores mesmo fazer isso, né. E nós... sem ser a gente”. (EM4) 

“Mas aí você tem que tomar as medidas legais cabíveis. Tem que acionar a delegacia, 

a polícia civil. Fazer uma denúncia formal, com o seu nome, você atestando e 

carimbando que foi você que viu, e aí cabe ao juiz depois decidir isso”.(ES10) 

 

Um profissional afirmou que, no caso de algum abuso sexual na criança, como 

um sexo oral, a criança apresenta manchas específicas na mucosa oral, e com 

experiência, é possível identificar. 

 

“teve um caso que nós tivemos que ligar pra delegacia, foi num hospital público, (...), 

num pronto socorro, um bebê de 3 meses chegou com um corte aqui no infraorbitário e 

a mãe falou que caiu um copo, sendo que foi uma história meio difícil de engolir. (...) 

chamei o colega ortopedista, com mais experiência que eu, (...) Aí foram feitas muitas 

perguntas pra mãe. Até que nós descobrimos que o marido estava do lado de fora do 

carro bêbado, completamente alterado, e tudo deu a entender que o marido tinha 

agredido de alguma forma a mãe, ou a criança diretamente, e aconteceu aquilo. Aí eu 

fui chamar a guarda municipal, e levaram pra delegacia” (ES10) 
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Percebe-se, nas falas dos entrevistados, uma confusão entre os termos 

notificar e denunciar. Com o ECA, os direitos especiais e proteção integral à criança 

foram assegurados, tornando compulsória a notificação, por parte dos profissionais 

de saúde, de casos suspeitos e/ou confirmados  

No estudo de Bannwart e Brino (2011), que abordou o envolvimento dos 

profissionais de saúde na notificação à autoridade competente, foi trabalhada esta 

discriminação dos termos. Entende-se por notificação o ato de informar aos órgãos 

competentes que tal fato ocorreu ou pode ter ocorrido, no caso de suspeita. Essa 

informação é utilizada para planejar ações públicas, objetivando eliminar a violência a 

partir da realidade brasileira, já que, ao notificar, sabe-se quem foi a vítima e o 

agressor, o local da ocorrência, o tipo de ocorrência etc. Apesar da obrigatoriedade, a 

subnotificação da violência é uma realidade no Brasil. Notificar deve significar a 

garantia de que a criança ou adolescente e sua família terão apoio de instituições e 

profissionais competentes. A denúncia é o registro da ocorrência na delegacia. Cabe, 

portanto, ao Conselho Tutelar a função de proteger a criança ao mesmo tempo em 

que protege o profissional, pois não o deixa exposto; cabe à polícia a investigação do 

caso, após uma denúncia, quando já tiver sido feito o Boletim de Ocorrência.  

Algumas razões para a não notificação foram apontadas nesse estudo, como 

desejo de esperar para ter uma evidência conclusiva; confiança na dinâmica familiar, 

colocando dúvidas se realmente ocorreu; dificuldade em identificar o abuso emocional 

ou a negligência, e percepção de desvantagens na notificação, como falta de 

mudança após a notificação e possíveis efeitos prejudiciais ao fazê-la, como o 

envolvimento com o poder judiciário ou retaliação da família (BANNWART; BRINO, 

2011). 

Os estudos desses autores também evidenciaram uma confusão entre os 

termos, conforme observado na fala dos entrevistados, com destaque para a falta de 

capacitação dos profissionais de saúde em geral sobre o que significa e qual a 

importância da notificação, não sabendo o que fazer ao atenderem esses casos.  

Assim, é fundamental educar/informar quanto a distinção entre esses conceitos para 

que o profissional não tenha o comportamento de evitar a notificação. A capacitação 

do profissional de saúde deve ter o objetivo de investir na promoção de ações que os 

sensibilize aos direitos e às necessidades das crianças e adolescentes, aumentando 

sua capacidade profissional de identificar as situações de maus-tratos, além de 
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ampliar o compromisso em notificá-las. Portanto, a notificação é um instrumento de 

combate à violência, uma vez que possibilita o embasamento de ações de intervenção 

a partir do planejamento das ações de prevenção a esses agravos e a atenção integral 

as vítimas de acidentes e violências em todo o território nacional. 

É importante encaminhar, quando necessário, à outras instituições que possam 

ajudar a família e proteger a criança. Portanto, cabe ao serviço de saúde, por meio da 

equipe, avaliar o melhor momento de registro na ficha de notificação, da 

responsabilização pelo preenchimento, bem como o seu encaminhamento ao CT. Da 

mesma forma, os profissionais de saúde podem ajudar às crianças, adolescentes e 

familiares em situação de violência familiar promovendo orientações sobre outros 

métodos educativos, que não utilizem agressão física, além de abordar as 

consequências de humilhações e rejeições com as famílias. (BRASIL, 2010). 

 

5.2.2- Criando a partir da crise? Os tutores de Resiliência em busca da promoção 

da saúde 

 

Conforme vimos, a resiliência é entendida como um fenômeno psicológico 

passível de ser construído e promovido através de processos educativos que facilitem 

ou tornem as pessoas mais capazes de enfrentar as dificuldades da vida. Foi 

perguntado para os entrevistados o que, para eles, é resiliência. Apareceram 

definições relacionadas a ser persistente e não desistir; uma forma de fazer alguma 

coisa pelo outro; saber lidar com os problemas; tentar ajudar o outro a transformar 

uma situação; a capacidade de se adaptar às coisas que são imutáveis; evitar conflito; 

e referência a quando a pessoa se adequa e convive com os problemas do dia a dia.  

Nessas respostas, percebemos a noção de persistência, adequação, 

cooperação e ajuda ao outro, adaptação diante do que não pode ser mudado, evitação 

de conflito. Dois disseram que ouviram falar pela internet, e um que, apesar de ter 

ouvido falar, não tinha tido curiosidade de saber do que se tratava.  Cinco profissionais 

não ouviram falar de resiliência. 

 

“É uma coisa que você pode tentar ajudar ou transformar, ou ajudar o outro a transformar 

uma situação, e aí ficar bem. Tipo, resumindo bem, tipo assim, você tá mal, você tá 
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numa situação difícil, eu posso chegar perto de você e te ajudar a transformar isso e 

você ver isso de outra forma, melhorar essa situação”. (ES6) 

“Toda vez que eu ouço a palavra resiliência eu lembro da água transcorrendo. A pedra 

tá aqui, não tem como, passa pro lado. (...) Mas acho que é isso, mudar o que pode ser 

mudado, o que não puder, você se formatar, não é conformar, eu não vejo resiliência 

como conformismo. Pelo amor de Deus, nem eu sou, não consigo. Então não sou 

resiliente (risos). Devo praticar. Mas eu acho que é mais ou menos isso, tentar contornar 

o rio” (ES7) 

“Resiliência é a forma que você encara as adversidades e ainda continua tentando, 

continua acreditando. É a forma que você consegue se desprender dos problemas, 

tentar esquecer aquilo e prosseguir”. (ES10) 

 

Podemos pensar que ainda é um termo desconhecido para praticamente 

metade dos profissionais entrevistados. Os profissionais de nível superior trouxeram 

definições mais consistentes sobre o tema, o que pode levar a reflexão da influência 

da formação para se debater sobre o assunto. Os profissionais de nível médio 

reconheceram alguns exemplos e vivências em sua atuação a partir da apresentação 

da definição. A maioria dos entrevistados fez referência a exemplos de sua vida 

pessoal, como uma habilidade própria, ou seja, de serem ou não resilientes apesar 

das dificuldades enfrentadas na vida, ou no ambiente de trabalho. 

 

“Depende, se for eu, vou falar de mim, da minha pessoa, eu acho que sim, eu tenho 

resiliência. Porque é um baque atrás do outro e a gente consegue viver. Principalmente 

se for por perdas. Eu consigo”. (EM3) 

“Eu mesmo, tenho enfrentado muitas dificuldades e tenho seguido em frente. É coisa de 

Deus mesmo, e força de vontade também, né” (EM5) 

“A gente era um ambiente bem tranquilo, bem mais leve. Então, o ambiente não tá legal, 

mas estou sobrevivendo. Estou insatisfeita, mas tô sobrevivendo, porque se não, vou 

morrer por causa disso?” (EM8) 

 

Alguns se referiram a sua própria habilidade e capacidade de resiliência, com 

ênfase no plano individual, em que sabiam responder a partir de si mesmo, mas não 

poderiam dizer em relação ao outro. 

“Agora o outro eu não sei. Eu não sei da capacidade do outro. Eu sei da minha 

capacidade, eu consigo ir em frente. Por mais que eu tenha dificuldades e tal, a gente 

respira fundo e consegue”. (EM3) 

“No meu caso, eu sei que minha garra, o que eu consigo fazer, tem dia que eu vejo 

assim, que é Deus mesmo na minha vida. Agora nos outros eu não sei, não”. (EM5) 
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“A pessoa tem que ter em mente que tem melhorar, tem que sair daquele probleminha. 

Mas só que nem todo mundo tem em mente, acho que isso parte de cada um. Você 

quer resolver? Então você tem que procurar a solução”. (EM8) 

 

Essa questão é abordada por Assis et al (2006) ao apontar que é relevante a 

referência do profissional de saúde à sua própria capacidade de resiliência, frente às 

inúmeras dificuldades e desafios enfrentados diariamente por esses trabalhadores. 

São problemas de muitas naturezas, desde os que ocorrem no nível individual e 

privado aos mais estruturais do sistema de saúde, especialmente as condições de 

trabalho. O desafio é, portanto, não deixar que essa difícil realidade repercuta na 

motivação diária dos profissionais de saúde, o que pode também interferir no 

atendimento oferecido.  

Alguns profissionais associaram às dificuldades enfrentadas no início do 

trabalho, quando ainda não tinham uma boa estrutura e começaram embaixo de uma 

árvore, em 2002, destacando a importância de fazer parcerias para enfrentar os 

obstáculos e construir o trabalho em rede, o que, muitas vezes, não acontece, 

paralisando todo o processo. 

 “Então, se não fosse a nossa persistência, se não fosse a nossa vontade, de fazer, de 

querer mudar, talvez a gente não estaria aqui hoje. (...) Não é um trabalho fácil. A gente 

chega numa casa e vê um idoso abandonado, ou uma criança que não tem o que comer 

(chora). Ou às vezes tem até as coisas, mas não tem um carinho. E a gente tem que 

ser forte, a gente não pode se mostrar fraco diante daquela pessoa. (...) A gente tem 

que estar ali, tem que levar a palavra, tem que ouvir, tem que tentar ajudar, a questão 

das parcerias. Então, é isso, se a gente desistir, que Brasil que a gente vai ter? Tem 

que lutar. É um trabalho assim de formiguinha. E um dia eu acredito que vai dar certo. 

Ou pelo menos, já deu certo um pouco”.(EM1) 

 

A atuação dos profissionais de saúde foi o segundo item mais citado em relação 

ao que poderia proporcionar ajuda às famílias, discutido no item anterior, e alinha-se 

a proposta deste estudo, que foi destacar a importância do papel dos profissionais de 

saúde, que podem atuar como tutores de Resiliência. Os profissionais de saúde 

ocupam função importante na proteção de crianças e adolescentes através do apoio 

social, sendo depositado neles confiança e expectativa para avançar nos momentos 

difíceis.  
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“Eu acho que eles têm a gente. A gente serve como um psicólogo, né. Empresta o 

ouvido, aí vai e fala, desabafa, isso contribui também, bastante, pra saúde deles, pra 

melhorar o humor, né. Não se sentir sozinho. Ir na casa, se tiver 5 casas pra ir no dia, 

eu vou em 2 porque resolvi ficar mais tempo. Dou atenção. Vou dar uma palavra amiga. 

Entendeu? Orientar, eu acho que isso contribui” (EM9) 

 

Assis et al (2006) destacam que os profissionais de saúde que atendem 

crianças e adolescentes podem atuar como importantes tutores de resiliência, 

cultivando o potencial positivo da pessoa através do reconhecimento de que as 

pessoas podem superar as situações adversas e não estão “fadadas” ao fracasso. 

Com crianças e adolescentes, algumas competências podem ser fortalecidas: o maior 

conhecimento sobre o tema e questões relativas à resiliência, bem como o acesso às 

formas de comunicação existentes, proporcionando a intervenção clínica quando 

necessária e o trabalho com a comunidade. Além disso, dar informações e reduzir 

dúvidas, proporcionando formas de resolução de problemas e de lidar com as 

emoções, apoiando tomada de decisões, capacidade de negociação, resistência 

social e comunicação mais efetiva podem favorecer mudanças de comportamento e 

fortalecer crianças e adolescentes.   

Ao serem perguntados sobre qual deveria ser a atitude do profissional no 

atendimento aos casos com questões psicossociais, três profissionais citaram a 

humanização do atendimento; saber ouvir e respeitar; ter paciência; agir e procurar 

ajudar a resolver o problema. Dois profissionais citaram a importância de ter 

seriedade, acolhimento, ser ético. Além desses, foram destacados: um atendimento 

holístico; se colocar no lugar do outro; um olhar diferenciado; passar confiança; a 

forma de abordar o usuário, sabendo falar e se expressar; dedicação; entender o 

outro; ter boa vontade e estar disposto; fazer encaminhamento para o médico e dar 

apoio. 

A tendência dos profissionais foi reconhecer que, de alguma forma, ajudou as 

famílias de crianças e adolescentes. Muitos referiram a importância da conversa e de 

ouvir o outro. 

“O problema maior é ter uma pessoa pra ficar ali um pouquinho, ouvir, ouvir os receios, 

ter tempo para eles, então a gente sente que consegue ali, deixar uma pessoa 

totalmente diferente, um olhar, um sorriso no rosto, um olhar mais brilhante, entendeu? 

Eu acredito que de uma forma ou de outra a gente sempre contribui”.(EM1) 
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“Eu acredito que a gente consegue ajudar bastante muitas famílias só fazendo o nosso 

trabalho. Não preciso fazer nada extraordinário, só o que fui contratado pra fazer”. 

(ES10) 

 

De acordo com Assis et al (2006), as atitudes dos profissionais de saúde para 

fortalecer a resiliência são referidas como: escutar o que crianças e adolescentes 

sentem diante de situações difíceis; permitir a expressão dos sentimentos de tristeza, 

raiva e medo; oferecer o apoio necessário para que crianças e adolescentes se sintam 

seguros; incentivar iniciativas para criação de saídas e busca de soluções para os 

problemas; estabelecer vínculos com as crianças e adolescentes atendidos e suas 

famílias. Portanto, são fundamentais para o fortalecimento da resiliência os vínculos 

afetivos sólidos e o bom funcionamento da rede de relacionamentos, que atuam como 

suporte e possibilitam que o sujeito busque forças para a superação. Com isso, 

situações difíceis e obstáculos encontrados pelo caminho podem fortalecer a pessoa, 

em vez de fragilizá-la ou fragmentá-la.  

Um profissional destacou que é necessário ter sensibilidade, ouvir com 

imparcialidade e sem julgamento.  

 

“Não querer mandar, impor o que você acha certo. Essas coisas, você tem que ser bem 

maleável, bem flexível. Ouvir muito, ouvir bem. Isso serve pra tudo”. (ES6) 

 

Para atender essa faixa etária é preciso atenção e responsabilidade, além de 

inventar estratégias, apontando a implicação do ACS com a produção de um cuidado 

no território e domicílio. Esse cuidado pode se expressar pela capacidade de 

reconhecer a singularidade de cada família e desenvolver estratégias diferenciadas 

que atendam à singularidade dos usuários e seus problemas de saúde, como o 

manejo de crianças para pesagem, utilizando de tecnologias leves, referenciais 

simbólicos e lúdicos para facilitar a adesão das crianças a este procedimento. 

 

“Tem uma criança que na pesagem não queria de jeito nenhum, chorava, esperneava, 

eu não ‘tava’ conseguindo pesar. Aí eu deixei ele sozinho com a mãe dele. Deixei 

sozinho, esperei acalmar, pedi pra botar na balança. “ah, bota na balança, que eu vejo 

de longe, é digital, eu vejo. Então a gente tem que ter, como é que se diz, estratégia. 

Tem que ter estratégia. Inventar na hora”. (EM9).  
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“O atendimento da criança, fora as alterações fisiológicas, medicamentosas, que é tudo 

diferente dos adultos, é um atendimento muito legal, muito prazeroso, porque acaba 

criando uma fantasia, uma história, e a criança fica presa àquilo”. (ES10) 

 

Estas falas apontam para a ideia de que a criança deve ser vista como 

portadora de direitos, participando de seu processo de produção de saúde. Mitre 

(2006) destaca que o brincar e o simbólico permitem que a criança se distancie da 

realidade sem perdê-la de vista, o que não exige materiais específicos, já que é o 

desejo da criança que determina o brincar. Ao brincar de “faz-de-conta”, a criança tem 

a possibilidade de se deparar com suas potencialidades, sendo estimulados o desejo 

de viver, de criar, de crescer e de transformar. Na brincadeira, a criança pode transitar 

pelo que é real e imaginário, permitindo a transformação de fatos, relações e objetos, 

fazendo tentativas de resolução de situações problemáticas e novas descobertas. A 

equipe pode servir como facilitadora desse processo, ao valorizar e estimular o brincar 

como forma de expressão, respeitando as singularidades da criança, e inserindo-o em 

sua rotina para que a criança assuma um papel ativo. Portanto, sua incorporação nas 

políticas de atenção e nas práticas de assistência à saúde da criança inclui outras 

técnicas e tecnologias de intervenção clínica, que passam a contar com atividades 

lúdicas que favorecem a humanização da assistência e a valorização do 

conhecimento que vem com as experiências de profissionais, usuários, 

acompanhantes e gestores. 

A resiliência, então, pode ser construída e promovida através de processos de 

acolhimento, pautados na escuta e diálogo, um cuidado humanizado, que auxilie no 

enfrentamento das dificuldades que perpassam a vida de qualquer ser humano. As 

propostas de humanização enfatizam a necessidade de um movimento individual (de 

cada profissional) e coletivo (dos gestores e equipes) para operar mudanças na 

produção dos cuidados em saúde. Usuários e profissionais possuem suas próprias 

crenças, conhecimentos, referências culturais, envolvidos em situações de profundo 

sofrimento. Quando o profissional adota uma postura de escuta e diálogo, permite que 

o usuário partilhe sua dor e perceba outros modos de enfrentá-la. (ASSIS et al, 2006). 

Apenas um profissional disse que não tem paciência de lidar com adolescentes, 

porque são “aborrecentes”. Sua impaciência foi relacionada a um momento particular 

de sua vida, em que “não está com paciência para nada”. 
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“É porque essa faixa etária é a faixa de descoberta, então a pessoa é 8 ou 80, então 

você tem que ter uma boa conversa. Aí você consegue tudo, dá pra trabalhar. Só no 

momento que não estou com muita (risos)”.(EM8) 

 

Os demais profissionais pontuaram a necessidade de um olhar diferente para, 

principalmente, chamar a atenção dos adolescentes. É citada a importância de usar a 

linguagem deles, para se fazer entender, e com paciência, saber lidar, ganhar a 

confiança para ajudarem na comunicação e expressão das dificuldades enfrentadas. 

É comum a vergonha em função da família que não sabe que o adolescente já iniciou 

a vida sexual, citada a necessidade de mais acesso a informação sobre esse tema.  

Muitos adolescentes, inclusive, ficam constrangidos ao serem perguntados sobre 

questões como uso de anticoncepcional, ou até mesmo sobre drogas, que precisa ser 

abordado nas consultas de odontologia, por exemplo, devido a possibilidade de 

interação medicamentosa ou com a anestesia.  

 

“(...) a gente tem que buscar a linguagem deles, falar do jeito deles, para poder eles 

olhar pra gente, podendo confiar. Ganhar a confiança deles, para que eles se 

comuniquem com a gente, possam falar das dificuldades deles, para que não tenham a 

vergonha de falar, acho que isso é muito importante” (EM1) 

 

Observou-se a afirmação de que, a partir do momento que os profissionais 

sabem o que está acontecendo com as famílias, é possível tentar ajudá-las, com a 

orientação do que elas podem fazer para conseguir o que precisam, seja prestando 

informação sobre lugares para onde devem se dirigir ou onde são realizados cursos 

de interesse do usuário, por exemplo. Assim, é importante tanto a orientação das 

famílias, realizada pelos profissionais, quanto orientação/capacitação realizada para 

os próprios profissionais.  

 

“Menos técnica, mais a linguagem mesmo. Uma preparação, às vezes, né. Uma 

preparação de como você lidar, abordar um adolescente pra conseguir passar uma 

informação, que a gente acaba ficando muito técnico, né. (...) Então, eu acho que a 

linguagem, a comunicação, é muito importante né. Não vou falar aquilo que eu entendo, 

mas o que ele vai entender, né”. (EM4) 

 

A sensibilização da equipe de saúde e a família para o tema da resiliência pode 

ser uma forma de iniciar o debate, assim como abordar os mecanismos de risco que 



 

116 
 

afetam o desenvolvimento da criança e do adolescente, numa linguagem apropriada 

e através de dinâmicas. A capacitação da equipe de saúde precisa articular 

estratégias mais lúdicas e atrativas de trabalho sobre o tema. 

 

“Assim, alguém me ajudar a eu ajudar. “Faz assim, não faz assim, ou faz assim”. Eu 

acho que ajudaria mais no serviço. Como é que posso dar um apoio, qual palavra que 

eu posso usar com essa pessoa? (...) Arranjar meios de como falar com a pessoa. 

Então, se eu tivesse assim, uma capacitação, eu acho que conseguiria fazer mais”. 

(EM3) 

 

De acordo com Santos et al (2014), o usuário que detém conhecimentos e 

informações sobre seu processo saúde-doença e também dos serviços que lhe são 

ofertados assume uma maior responsabilização e participação na tomada de decisão. 

Através da comunicação eficaz, o profissional de saúde poderá atender às 

necessidades de saúde do indivíduo. O conhecimento e as percepções do usuário 

acerca de sua saúde devem ser levados em consideração, a fim de direcionar 

informações e criar espaços de diálogos para o bom desenvolvimento das práticas 

assistenciais. Além da informação e orientação, a comunicação ajuda no 

estabelecimento da confiança e a vinculação do usuário à equipe e ao serviço. 

(SANTOS et al, 2014). 

Nos serviços de saúde, criança, adolescente e seus familiares podem encontrar 

nos profissionais o apoio social, tanto pelos cuidados clínicos quanto pelo lado afetivo, 

ao favorecer o diálogo e a troca de conhecimentos científicos e vivenciais, e não 

apenas repassar informações, desenvolvendo uma comunicação significativa. Para 

isso, os profissionais precisam estar dispostos para essa função, além de ter 

condições de trabalho e de gestão favoráveis. (ASSIS ET AL, 2006). 

 

“Eu acho que dá para ajudar muita gente. É tão pouco na realidade. (...) o pouquinho 

que você senta com uma pessoa, (...) olha na cara da pessoa, escuta o que ela está 

falando, fala uma, duas, três palavras. E tenta botar a pessoa mais ou menos para 

pensar, né, pra ver de outra forma. Ter outra visão, outro ângulo de visão. Acho que isso 

faz uma diferença enorme. Isso acontece todo dia” (ES6) 

 

A noção de contornar a pedra e não ir contra a ela, destacada por uma 

entrevistada, sendo maleável como água do rio, parece refletir a noção de resiliência 
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e a prática dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, em seus 

atendimentos, podem contribuir ativamente para que as famílias se fortaleçam e 

favoreçam a resiliência de suas crianças e adolescentes. Além disso, podem abordar 

valores familiares e sociais importantes para uma boa convivência familiar, com 

ênfase ao respeito dos direitos da criança e do adolescente e a importância de 

expressar afeto e carinho, destacando-se a fala, o olhar, os gestos, as informações 

transmitidas em linguagem simples e acessível (BRASIL, 2010). Vale pontuar a 

importância de o profissional também receber apoio da instituição e de sua equipe, 

com espaço de diálogo e escuta para eles mesmos, para que seja resgatado o prazer 

e a satisfação no seu trabalho. 

Vimos que os profissionais assumem um papel importante na condução das 

práticas na ESF que se pretendam promotoras da saúde das famílias. Nesse sentido, 

é preciso retomar a conceituação de promoção da saúde, tecendo viabilidades da 

noção de resiliência ser aplicada nas ESF. 

De acordo com Sapienza e Pedromônico (2005), a resiliência depende 

principalmente de três fatores: 1-  atributos pessoais como autonomia, autoestima e 

competência social; 2-coesão familiar, com pelo menos um adulto com laço afetivo 

forte com a criança ou o adolescente para oferecer suporte emocional nos momentos 

de crise, além de promoção da saúde e prevenção de violências; 3- rede de apoio 

social e recursos institucionais que apoiem a criança e o adolescente no 

enfrentamento das adversidades. 

Foi perguntado sobre como esse conceito pode ser utilizado na prática de 

atenção à saúde da família.  Muitos entrevistados destacaram a possibilidade de se 

trabalhar com esse conceito, através da disposição do profissional em ouvir e ajudar. 

Um profissional afirmou que se o profissional fizer o seu trabalho com motivação e 

boa vontade, nem precisaria trabalhar com o conceito de resiliência. 

 

“Ah, pode assim, como eu falei, às vezes a pessoa tá com problema, angustiado, tá pra 

baixo, aí falando, e a gente ouvindo, ele tá desabafando. Então isso contribui pra saúde 

psicológica da pessoa. Já vi também casos de pessoas que custavam a adoecer porque 

falava, a prática do falar. E a prática da gente do ouvir” (EM9).  

“Eu acho que nem precisa desse conceito de resiliência, é só a pessoa ter o principal 

de tudo que é boa vontade. O cara chegar aqui com boa vontade, tratar todo mundo 
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bem, ele vai sair daqui feliz, porque ele vai ser bem tratado. Não tem como você tratar 

uma pessoa bem e ela te tratar mal de volta” (ES10) 

 

O conceito foi associado à atuação do profissional na ESF, contextualizando as 

adversidades que o profissional enfrenta no trabalho com as famílias. 

 

“É exatamente isso mesmo. Falou tudo que a gente enfrenta como profissional. 

Principalmente na comunidade, é exatamente isso. Tem aquele problema que você não 

resolveu, você precisa seguir em frente, não pode desistir. (...).Mas eu acho que tem 

tudo a ver. Caminha junto, quando você vai pra rua, você tem que tá com a resiliência, 

(risos). Você às vezes não vai ter resposta, não vai ter solução, e às vezes a vontade é 

de voltar, de entregar, mas não, vamos embora que vai ter um problema na frente, que 

você vai conseguir, que você precisa conseguir”. (EM4) 

“Eu acho que é o trabalho da gente. Resume o trabalho da estratégia de saúde da 

família. (...) Sim, a gente se supera através das adversidades todo dia, o tempo inteiro. 

É o tempo inteiro, uma atrás da outra, a gente passando e superando, dando um jeitinho, 

e contornando e pulando, e indo e levando adiante” (ES6) 

“Não é só questão “de meu trabalho é esse, vou fazer isso”. Eu vou fazer isso porque 

meu trabalho é esse, mas acima de tudo é um ser humano. Então é isso. Você está 

trabalhando com pessoas, com ser humano, tem que ter essa química, esse 

envolvimento. Querendo ou não, você se envolve. Tem que ter esse envolvimento. 

Então acho que a gente tem que trabalhar sim com esse conceito”. (EM1) 

 

A noção de saúde praticada pelo SUS aponta para uma concepção ampliada, 

entendendo a saúde integral como composta e promovida por inúmeros elementos, 

destacando-se o acesso à educação, ao lazer, ao esporte, à habitação, à cultura, entre 

outros. Essa é a visão referente a promoção da saúde (BRASIL, 2014; BUSS, 2000). 

De acordo com Noronha et al (2009), a noção de resiliência, ao ser vinculada a 

promoção de saúde, pode provocar a reflexão de outras estratégias que modifiquem 

estilos de vida, condições sociais, econômicas e ambientais, configurando-se como 

nova perspectiva que contribui para as ações da ESF. A equipe multiprofissional de 

saúde da família pode agir como mecanismo de proteção junto às famílias, 

identificando riscos e se apresentando como uma rede de apoio/ proteção. Com isso, 

busca fortalecer a resiliência, promovendo saúde. As autoras afirmam que, para isso, 

são necessários recursos materiais e estruturais dos serviços públicos de saúde, de 

formação e educação básica e permanente dos profissionais para planejamento e 

programação das ações. A atuação através da resiliência pode incentivar uma vida 
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participativa e crítica do usuário, saindo de uma postura passiva e conformada, que 

somente reproduz os interesses dominantes.  

A visita domiciliar realizada pelo profissional de saúde, especialmente pela ESF 

também pode ser uma abordagem adequada para o trabalho da resiliência, pois 

possibilita a aproximação e contato com a realidade da família da criança e do 

adolescente. Essas visitas poderiam oferecer informação, suporte e treinamento dos 

familiares à saúde infantil, com uma visão preventiva em temas do desenvolvimento 

infanto-juvenil e de cuidados necessários para o bem-estar da criança e do 

adolescente, sem punições ou imposições do profissional. Identificar e intervir em 

comportamentos e condições que trazem prejuízo é atuar na promoção da saúde, 

desenvolvendo capacidades individuais, da própria família, além de reforçar o apoio 

social da criança e do adolescente. (ASSIS et al, 2006). 

Em relação ao trabalho do profissional, também foi destacado que a resiliência 

se traduz em respeito. Através da resiliência, que ganhou sentido de persistência na 

fala de alguns entrevistados, é possível “convencer” uma família a adotar hábitos 

saudáveis de vida. O uso da palavra convencimento precisa ser visto com cuidado. 

Há o risco de adquirir o sentido relativo a uma prática “correta” do profissional que 

detém o saber diante do usuário, desconhecedor de seu processo saúde-doença.  

Ao ser associada à palavra “respeito”, essa conotação parece ter sido 

amenizada, mas, de qualquer forma, é uma postura que a todo momento exige 

reflexões e questionamento do próprio profissional, para que não assuma essa 

função. Foi dado como exemplo o fato de se tentar mudar os hábitos alimentares de 

uma criança, que recebe mamadeira em excesso de sua mãe. Primeiramente o 

profissional pode encontrar muita resistência dessa mãe, mas é possível tentar 

“convencê-la” usando a resiliência, ou seja, contornando a situação, dando voltas, 

sem “bater de frente” com o pensamento do sujeito, até se chegar à orientação e 

informação necessárias para contribuir para a promoção da saúde. 

 

“Você tem que respeitar o jeito que a pessoa é, e se você precisa alcançar aquilo ali, 

mas passando por ali você não tem como, então dá a volta, vai lá e consegue, chega. 

É mais longo, é, mais dolorido, mas dá certo no final”. (ES7) 
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Uma outra questão relatada foi a tentativa de combater o culto da mãe ao RX e 

ao antibiótico, fugindo de ações restritas a tecnologias duras, mas relacionais. A 

resiliência é vista, novamente, no sentido de “convencimento” para que, aos poucos, 

as mães sigam as orientações médicas, e com isso, possam escapar do consumo de 

tecnologias duras para que sejam tratadas, apostando que podem ser ouvidas e bem 

orientadas. 

 

 “Tem algumas mães aqui que me seguem, e que até hoje, os filhos têm 1 ano e meio 

e nunca fizeram um RX e nunca tomaram um antibiótico, isso é um luxo. Na faixa 

socioeconômica delas, aqui? Não ter feito um RX, um filho de pobre? Que ganha bolsa 

família, nunca ter feito um RX aos 2 anos de idade, nunca ter tomado um antibiótico? 

Meu Deus! Eu fico feliz da vida por causa disso”. (ES7) 

 

A resiliência também ganhou o sentido relativo a não desistir frente aos 

problemas enfrentados no trabalho, atravessado pela noção de superação que 

poderia ser concretizada com a ajuda ao usuário. 

 

“É um trabalho diário. É o que a gente faz sempre, é superar as dificuldades, é ajudar o 

outro, é estender a mão. É o tempo inteiro, o trabalho da gente é esse”. (ES6) 

“Tem que tentar buscar sempre, não é fácil, tem hora que a gente se depara, porque a 

gente faz o nosso trabalho bonitinho, aí quando chega um pouquinho mais acima, um 

pouquinho acima da gente, porque não depende só da gente, fica aqui ali parado. Epa, 

e aí, eu fiz isso tudo e nada foi resolvido. Tem hora que dá vontade de desistir, mas não, 

vamos tentar de outra forma. E às vezes essa outra forma, uma coisinha pouca que faz 

de outra forma já ajuda” (EM1). 

 

Sobre essa capacidade de superação, um profissional destacou a importância 

de criar a partir da crise. 

 

“Eu tive um professor há muitos não atrás, (.,..) ele falou que os melhores momentos da 

vida dele foram na crise. (...) Falou que no momento de crise a gente tem só que tirar 

uma letra, vira crie. Então você tem que sempre que criar algo, mudar, tentar mudar o 

que tá acontecendo naquela situação pra você tentar progredir”. (ES10) 

 

Percebe-se que os profissionais entrevistados conseguem perceber a força de 

suas ações, apesar das dificuldades enfrentadas e de, em alguns momentos, 

parecerem engessados com algumas práticas restritas a conduta médica. Tanto para 

os usuários quanto para os profissionais, não se trata de estar simplesmente 
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adaptado, no sentido de resignação e aceitação pura e simples das dificuldades 

enfrentadas, mas de alguma forma avançar, fazer algo diferente, criar com a crise. 

Não existem propostas prontas e acabadas sobre o desenvolvimento da resiliência. 

Apropriar-se desse conceito pode ser mais uma ferramenta de ação no trabalho com 

as famílias na ESF. Talvez seja no dia a dia, no cotidiano de nossas práticas, a cada 

superação, “no trabalho de formiguinha”, como disse EM1, que se consiga fazer algo 

diferente. 

5.3- PROCESSOS DE TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE: COMO 

FORTALECER A REDE? 

5.3.1- Profissionais satisfeitos, trabalhos (im)perfeitos: é preciso formar para 

(trans)formar 

 

Neste item, iremos discutir os processos de trabalho que ocorrem no cotidiano 

da atuação dos profissionais da ESF, a composição das equipes para atender a 

demanda além de aspectos relacionados a formação dos profissionais.  

A maioria dos entrevistados considera que o número de profissionais não está 

suficiente para dar conta da demanda, afirmando que muitos ACS estão trabalhando 

com mais famílias cadastradas, o que sobrecarrega o atendimento médico e 

compromete a qualidade do trabalho. Os usuários considerados fora de área ou sem 

cadastro não deixam de ser atendidos.  

É apontado como ideal que se tenha mais uma equipe de saúde, no entanto, os 

entrevistados destacam que ajudaria caso contassem com mais um médico. Alguns 

ACS alcançaram a quantidade máxima de pessoas cadastradas, e não podem fazer 

mais cadastramento. Apenas dois entrevistados tem a percepção de que sua equipe 

está completa, não relatando problemas a serem superados. 

 

“Porque nós temos aqui quase 4000 cadastrados, é muita gente pra poder atender. Não 

dou conta. Realmente, assim. Sempre vai ter uma insatisfação.  Porque eu não consigo 

humanamente dar conta de quase 4000 pacientes. Então assim, a gente distribui as 

vagas por agentes de saúde. E isso, é determinação do ministério da saúde”. (ES7) 

 “Tem pouco profissional pra muita gente, né. (...) Um profissional só pra tanta gente. 

(...) E nem sempre a gente consegue dar conta no mês, da quantidade que a gente tem 

cadastrado. Que já tá bem acima do que ... eu tô com quase 100 a mais hoje. A outra 

também, e a outra também, então tá todo mundo já a mais”. (EM2) 
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“A área é muito grande, muita gente pra poder dar atenção, a gente não consegue. No 

início, quando o programa começou, era pra fazer uma ou 2 coisas. A coisa foi ganhando 

uma proporção tão grande que a gente não consegue mais abraçar, fazer um serviço 

de mais qualidade”. (EM4) 

 

Na média, são aproximadamente 150 famílias por ACS. Porém, tem ACS com 

quase 200 famílias ou mais. De acordo com a PNAB, o número de ACS deve ser 

suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 

pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o 

limite máximo recomendado de pessoas por equipe. Cada equipe de Saúde da 

Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média 

recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade. O número de pessoas por 

equipe deve considerar o grau de vulnerabilidade das famílias, sendo que, quanto 

maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por 

equipe. Percebe-se, nas falas dos entrevistados, que os profissionais estão atuando 

com uma quantidade maior de famílias, e muitos ultrapassam a média de 150, assim 

como o limite de 4000 pessoas cadastradas não está confortável. 

Ao considerarmos a educação em saúde, é importante a definição do MS 

(2012), proposta como um processo educativo de construção de conhecimentos em 

saúde que visa à apropriação temática pela população. Trata-se de um conjunto de 

práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu 

cuidado e no debate com os profissionais e gestores a fim de alcançar uma atenção 

à saúde de acordo com suas necessidades.  

De acordo com Falkenberg et al (2014), as práticas de educação em saúde 

envolvem os profissionais de saúde, para que sejam valorizadas a prevenção e 

promoção da saúde; os gestores, para apoiarem esses profissionais; e a população, 

para que sejam construídos os conhecimentos necessários e aumente sua autonomia 

nos cuidados, individual e coletivamente.  

Podemos perceber, com a análise das entrevistas e, principalmente, ao analisar 

as atribuições em comum aos profissionais propostas pela PNAB citadas 

anteriormente, que não foram citadas práticas que envolvessem ações de educação 

em saúde. Muitas atuações se restringem a questões técnicas, voltadas para 

informações e orientações sobre doenças e sua prevenção, porém, parecem se 
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restringir a isso, sem que de fato seja construída uma reflexão sobre o papel do 

profissional/usuário na promoção da saúde, que não se limita a ausência de doenças, 

conforme preconizado pelo MS. 

Uma questão relevante em relação aos processos de trabalho diz respeito a 

satisfação dos profissionais com o trabalho. Foi possível identificar queixas dos ACS 

e da enfermeira. Nesse sentido, é possível destacar a sobrecarga da enfermagem, 

não se sentindo valorizada e reconhecida, tanto financeira quanto pessoalmente.  

 

“É puxado demais, é injusto demais, eu acho. Gosto. Faço porque gosto demais, mas é 

injusto. Tinha que ser diferente. (...) Merecimento tanto em dinheiro, sim, porque a gente 

tem que trabalhar por dinheiro. Mas também por uma coisa pessoal, tipo assim, te 

elogiar, poxa, você faz bem, muito legal que você faz isso. Pô, não tem nada a ver você 

fazer isso, mas você faz porque você gosta, porque acha importante. Sabe esse tipo de 

coisa, valorizar? Valorizar as pessoas”. (ES6) 

 

A enfermeira queixa-se de uma descontinuidade nas atividades da unidade, 

citando, muitas vezes, não ter ajuda para que dê prosseguimento a elas e, assim, 

torna-se a única encarregada, além de desmotivação e exigência de uma carga de 

trabalho com remuneração defasada e sem aumento há alguns anos. 

 

“Infelizmente não tem uma sequência assim. Porque como eu te falei, às vezes eu 

começo a fazer uma coisa, e aí não tem quem fique me ajudando. Aí eu me perco, 

porque aí eu vou fazer outra, e tem que responder ali, sabe? Aí eu acabo deixando, aí 

vem “pô, aquele negócio era tão legal, porque eu não continuei?”. Sabe, mas eu acho 

que é falta de ajuda. Tipo, de dividir, sabe?”. (ES6) 

 

De acordo com Caçador et al (2015), uma característica marcante do trabalho 

do enfermeiro é a sobrecarga de trabalho, em decorrência da necessidade de oferecer 

respostas às demandas relacionadas ao funcionamento da unidade e à população e, 

ainda, às metas estabelecidas, pactuações e indicadores. Também precisa fazer a 

gestão da unidade e lidar com questões administrativas, além de introduzir práticas 

voltadas para a promoção da saúde e prevenção de agravos, identificando riscos na 

comunidade e realizando intervenções. São profissionais muito cobrados para 

responder com qualidade às necessidades da saúde da família e ao atendimento da 

demanda espontânea, e, assim, alguma atividade será negligenciada para que outra 

seja realizada (CAÇADOR et al, 2015). 
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O autor relata que o excesso de demanda é marcante na ESF, já que a prioridade 

é que todos tenham acesso aos serviços de saúde, considerando a atenção primária 

a principal porta de entrada. Ficam em segundo plano outras ações importantes, como 

a saída da unidade para intervenções diretamente na comunidade, conhecer o 

território e as relações que se constroem ali, prejudicando a realização de ações que 

compõem as atribuições do enfermeiro da saúde da família, tais como promoção da 

saúde, prevenção de agravos e visitas domiciliares. Realizar a supervisão de 

enfermagem e treinamento com a equipe de enfermagem e ACS também se torna 

limitada pela sobrecarga de trabalho, que vem com um acúmulo de normatizações 

que dificultam a reflexão do enfermeiro sobre sua prática. Além disso, a infraestrutura 

é muitas vezes inadequada para o trabalho. 

 

“Atendo todo mundo, faço tudo. Faço tudo o que diz respeito a mim, o que diz respeito 

ao técnico fazer, o que diz respeito ao médico, muitas coisas que diz respeito ao 

assistente social, a psicólogo, a tudo na realidade. (...) a gente faz muito mais, faz visitas 

domiciliares, ajuda a todos e a tudo, o tempo todo, basicamente isso. Ah, responsável 

pelo técnico, responsável pelos agentes de saúde, somos responsáveis por tudo o que 

acontece na unidade, em todos os sentidos. Tanto administrativamente, a parte 

administrativa, de pessoal, de material, tudo é responsabilidade nossa” (ES6). 

 

Os ACS também vivenciam pressões no desempenho de suas funções. Foi 

relatada a presença de estresse e ansiedade por motivos pessoais e de trabalho, o 

que tem provocado interferências no serviço. Ao mesmo tempo, é possível identificar 

a preocupação dos profissionais para que haja o mínimo de intromissão possível no 

seu trabalho, o que faz com que uma profissional não tome ainda a medicação 

corretamente, conforme receitada pelo médico que a acompanha, temendo seus 

efeitos e influência nas suas atividades.   

 

“Tem colega hoje, não daqui, mas de outros postos, que a gente tem contato, que não 

aguentou a pressão. Pediu pra sair, tá em tratamento, porque às vezes fica muita 

pressão em cima, né. A gente que tem que lidar com o povo, então eles descarregam 

em cima da gente. (EM4) 

“Eu também tô assim com uma enfermidade. Tentei tirar licença, tô com problema de 

estresse e ansiedade, tô tomando medicamento forte, controlado. Eu não tô nem 

tomando direito o medicamento, eu tô tomando meia dosagem pra poder trabalhar, 

porque eu tô fazendo obra na minha casa, tenho que terminar. Aí se eu tirar férias no 

mês que vem em julho, aí vai ser 15 dias, tirar metade em julho, metade em agosto, aí 
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eu vou tomar o medicamento, porque eu tô com medo de ser muito forte e eu não 

aguentar vir, até me adaptar ao medicamento”. (EM9) 

 

Dois profissionais queixaram-se de não estar em um bom ambiente de trabalho, 

com uma equipe que não está coesa como antes, seja encontrando dificuldades no 

próprio clima entre os colegas, como presença de fofoca, ciúme e intromissão na 

atividade do outro, seja por ter profissionais recém-chegados e ainda não ter o 

entrosamento e a sintonia que antes tinham.  

 

“Então, tá um clima que... não tá um bom ambiente de trabalho” (EM8) 

“Não tá das melhores. Não tá, absolutamente. Já teve uma equipe muito boa. De assim, 

um piscar e o outro saber. Sabe esse tipo de coisa, de você trabalhar feliz. Não, não tá. 

Porque entrou muita gente nova. E cada um tem um jeito de ser. São perfis muito 

diferentes” (ES6) 

 

Silva e Dalmaso (2002) consideram, em seus estudos, que uma parte 

significativa dos ACS considera o seu trabalho gratificante, sendo útil e 

proporcionando apoio a população carente. No entanto, sua atuação implica 

envolvimento e desgaste emocional. É esperado do ACS uma atuação no contexto 

social, tanto na participação popular, como na abordagem de problemas que escapam 

à dimensão estrita da saúde no sentido biológica, como a violência. 

 Oliveira et al (2010) baseia-se em um estudo realizado em 2007 sobre o 

desgaste do trabalho com um grupo de ACS, sendo encontrado os seguintes 

resultados: precárias condições de trabalho, como dificuldades para cumprir metas, 

número elevado de famílias para atendimento, baixos salários, sobrecarga de papéis 

sociais do ACS em assumir múltiplas tarefas do trabalho e do lar, problemas no 

relacionamento interpessoal com a comunidade e também com a ESF, a carga 

emocional em relação às condições de vida das famílias e ao sentimento de 

impotência dos ACS por não conseguirem resolver os problemas referentes a elas. 

No estudo realizado pelos autores, também foram observados sintomas de 

estresse que afetam a qualidade de vida, o rendimento e eficiência no trabalho, 

dificuldades de comunicação e insatisfação, com consequentes repercussões na 

qualidade assistencial da comunidade por eles assistida. O trabalhador na ESF passa 

por várias situações que demandam gasto de energia e adaptação, como o contato 
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direto do profissional com as famílias e com o sofrimento dos usuários, além do próprio 

relacionamento em equipe, constituindo fatores que podem levar a um desgaste do 

profissional. (OLIVEIRA et al, 2010). 

Os entrevistados sinalizaram essas questões encontradas por esses autores, 

sendo importante ressaltar que a complexidade do trabalho dos ACS pode fazer com 

que eles se exponham a problemas de saúde, desmotivação e insatisfação no 

trabalho. Diversos motivos podem ser identificados, como falta de perfil profissional 

para o desempenho da função, o próprio desgaste pelas funções exigidas, o clima 

organizacional e entrosamento prejudicado entre os colegas além de questões 

pessoais e familiares, por exemplo. 

Uma outra questão é o reconhecimento do trabalho desempenhado pelos 

profissionais. O trabalhador precisa gostar do que faz e sentir-se valorizado em sua 

prática. O profissional insatisfeito não consegue desempenhar suas ações com zelo e 

prazer, e terá menos disponibilidade e vontade de conversar com alguém, de 

preocupar-se com o problema do outro, de tentar conduzir o caso com um pouco mais 

de atenção. Estas condições diminuem as chances de estreitamento das relações 

com os usuários (REZENDE, 2015). 

Neste ponto, houve a queixa relativa a falta de reconhecimento do trabalho do 

ACS, profissional que, na maioria das vezes, é responsável por detectar inicialmente 

uma situação, e, com isso, poderia diminuir as chances de agravamento da situação, 

ao atuar preventivamente.   

 

“Acho interessante se todas as funções trabalhassem realmente na sua função, fizesse 

sua parte. Acho interessante, essa busca que a gente faz, o agente comunitário que às 

vezes a pessoa...não que às vezes não dá muita importância ao agente comunitário, 

mas às vezes o agente comunitário pode até detectar alguma coisa, uma coisa básica, 

que lá na frente, não precisaria lá na frente tanta coisa pra resolver. (EM8) 

 

A vinculação com o usuário também pode se desdobrar em sofrimento, trazendo 

reflexões sobre a própria representação que os ACS possuem sobre a atividade de 

cuidar, muitas vezes com dificuldade de estabelecimento de limites necessários para 

a prática profissional. A exigência de contato constante, além de tempo e empenho 
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nas atividades envolvidas, pode gerar sentimentos de impotência, cansaço e solidão, 

criando um terreno de tensões na vida pessoal. (MARTINES; CHAVES, 2007).  

Foi observado o relato de que havia uma grande expectativa ao começar a 

trabalhar na ESF, com a proposta de uma atuação diferente com a reorganização do 

modelo de assistência. Entretanto, o profissional, muitas vezes, vivencia frustração 

frente às dificuldades de implementar mudanças.  

 

 “Quando a gente se forma, pra trabalhar em um lugar assim, você chega meio sem 

saber. Assim, nós chegamos com muito gás, por que passaram pra gente muita coisa 

boa, a gente tentou passar também pra população as coisas boas que passaram pra 

gente. Então, tinha aquele gás, quer ajudar, falar “não, vai ser assim, vai ser assado”. 

Aí, não é nada disso. Aí você vai passar pra população também que não é assim, então 

acho assim, a gente nunca tá preparado. Você vem com todo o gás aí depois vê que 

não é aquilo que te prometeram.  Aí a gente começa a esfriar, e vai passando pras 

pessoas, essa situação”. (EM2) 

 

Os demais profissionais referiram um bom ambiente de trabalho, com trocas e 

parcerias. Os agentes comunitários de saúde, em seu dia a dia, costumam recorrer a 

enfermeira para tirar dúvidas e pedir orientações quanto ao modo de agir com as 

famílias. A médica e os outros ACS também são citados. 

 

 “(...)que a gente trabalhe mais mesmo é com o médico e enfermeiro, que já tá ali dentro 

do nosso meio, que a gente tem que passar as informações colhidas na área, trazer 

para a unidade de saúde”. (EM1) 

“Olha, eu trabalho mais com a enfermeira. Com a médica também, e no caso os meus 

amigos, os agentes mesmo. Tem sempre uma coisa que um ajuda o outro. A gente se 

dá muito bem como equipe, sempre tem uma coisa ou outra, mas a gente se dá bem” 

(EM2) 

 

Atuar dentro da comunidade exige a intervenção coletiva de todos os 

profissionais responsáveis por determinado território. Portanto, o trabalho em equipe 

na saúde da família é um dispositivo diferencial na ESF e requer a compreensão das 

várias disciplinas para lidar com a complexidade da atenção primária, considerando a 

saúde no seu contexto pessoal, familiar e social. (CAÇADOR et al, 2015). 

Sobre esse tema, foi perguntado sobre a realização de reuniões de equipe. Foi 

citado que os encontros estavam há aproximadamente 2 ou 3 meses sem ocorrer, 

mas há um movimento para retomá-los. Foi observado, no momento da segunda 
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observação, que a reunião de equipe já estava acontecendo (NO2), apontando para 

um papel ativo da pesquisa que pode produzir intervenções com sua realização. Não 

foi relatado dia e horário certos para as reuniões. Quando o posto está em campanha 

de vacinação, há um prejuízo para sua realização devido ao envolvimento da equipe 

na atividade e uma sobrecarga de trabalho. Aqui, mais uma vez o contato entre a 

equipe parece se perder pela necessidade de cumprir prazos e metas. Entretanto, 

quando isso acontece, os profissionais buscam falar e tirar dúvidas entre os próprios 

colegas. De qualquer forma, foi citada a importância de se ter uma frequência nas 

reuniões para a prática e para a satisfação da própria equipe. 

“A gente às vezes se fala rapidinho, ela (enfermeira) chama quando tem alguma coisa 

que tem que resolver, fala “olha gente, é isso, isso e isso”, vamos fazer, coisa e tal, a 

gente tira um horário pra gente (...) Quando a gente não consegue ter contato com 

enfermeira, entre a gente mesmo, a gente consegue ver “ah fulano, vamos ver isso”, a 

recepcionista também ajuda a gente, que às vezes chega a ela também, o que ela pode 

fazer ela ajuda”. (EM2) 

“Eu acho que é válido, porque você vai botando as coisas ali que estão acontecendo 

durante a semana, pra não ficar insatisfeito muito tempo. Então você tem toda semana, 

ou então de 15 em 15 dias, aí você resolve logo o que tá acontecendo no posto, na 

unidade. Já existia. Só durante um tempo que tinha parado, tá retornando hoje”. (EM8) 

 

A reunião de equipe possibilita que problemas que se apresentam na prática 

sejam discutidos pela equipe. Cada membro da equipe traz um saber e uma formação 

específica, o que faz com que, muitas vezes, o trabalho aconteça de modo 

desarticulado. O trabalho em equipe, entretanto, precisa ser gerido no fazer diário e 

analisado pelos próprios trabalhadores. Muitas vezes, as dificuldades na articulação 

das ações entre os profissionais estão relacionadas ao excesso de demanda dos 

usuários, a falta de tempo dos profissionais para planejar suas práticas e desenvolver 

ações coletivas. (PERES et al, 2011). 

A maioria afirmou que, ainda que não haja uma regularidade para a realização 

da reunião de equipe, de alguma forma acontece uma troca ou um encontro, seja com 

a enfermeira ou com a médica, principalmente logo que chegam à unidade, ou então 

quando necessitam tirar alguma dúvida durante o dia. 

“A gente volta da área com algum problema, então a gente já senta, geralmente é com 

a enfermeira, por que ela é a chefe, e conforme for, se precisar, é com a médica. (EM1) 
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“Agora o que eu faço muito é falar com eles o tempo todo, todos os dias. Acho que isso 

resolve mais na maioria das vezes. Aí quando eu vejo que o negócio não está bom, aí 

eu chamo todo mundo. “Vamos lá gente, vamos sentar ali”. (ES6) 

 

O trabalho em equipe pressupõe a reorganização do processo de trabalho em 

saúde, que possuem características que requerem a assistência e o cuidado em 

saúde ultrapassando a atuação profissional isolada e independente, para 

efetivamente atuar através da interdisciplinaridade. (PEDUZZI, 2008). Refletir sobre o 

processo de trabalho em saúde, através das reuniões de equipe, pode auxiliar na 

reorganização dessas práticas. Na fala dos entrevistados, foi valorizado o trabalho 

multidisciplinar: 

 

“Porque ninguém consegue resolver alguma coisa sozinho. Então o trabalho 

multidisciplinar, pegando uma reabilitação completa, recreação, eventos de educação 

promovendo cultura, educação pra determinada população” (ES10) 

 

Cabe salientar que a proposta é ultrapassar o campo multidisciplinar, com cada 

profissional atuando em seu espaço. O trabalho interdisciplinar pressupõe algo a mais, 

com a articulação das ações e interação entre os profissionais de saúde. Consiste, 

portanto, em uma prática social coletiva, democrática e participativa, em que são 

compartilhados objetivos, conhecimentos e experiências para propor soluções, de 

forma integral, para problemas individuais e coletivos, que requerem, muitas vezes, 

ações de caráter intersetorial. Isso significa que, embora os problemas sociais se 

manifestem no setor da saúde, para que sejam solucionados há a necessidade da 

ação de mais de uma política, que demanda ação e intervenção integradas. (PERES; 

OLIVEIRA, 2013). 

Quando é preciso discutir pontos específicos que precisam ser transmitidos para 

toda a equipe, todos participam. No entanto, foi possível perceber que a discussão de 

casos clínicos ocorre entre médica e enfermeira. Em relação a discussão dos casos 

com os ACS, foi citada a interferência da falta de formação acadêmica na conversa, o 

que prejudica o entendimento entre eles. 

A participação dos ACS não é convocada nos processos decisórios relacionados 

à gestão do cuidado, a organização e funcionamento dos serviços de saúde. 

Destacamos o fato da reunião de equipe não acontecer com frequência regular, mas 
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para resolver questões pontuais, destinada a transmissão de informações técnicas e 

referentes ao serviço, mas não para construção de uma linha de cuidado e discussão 

dos casos e planos terapêuticos. Assim, a discussão dos casos envolve os 

profissionais de nível superior, em que os ACS e a técnica de enfermagem são vistos 

como sem formação suficiente para alcançar uma discussão efetiva de um caso. Em 

determinados momentos, com alguns ACS que possuem formação mais qualificada, 

essa discussão ocorre, isoladamente. 

 

“Quando tem alguma coisa eu (enfermeira) sento lá com ela, ou ela vem até a mim 

também, a mesma coisa. E o agente de saúde, pra um ou outro esclarecimento. Não a 

parte, tem coisa que a gente não pode nem falar pro agente de saúde na realidade. Mas 

assim: “como é que mora lá, você conhece a casa?” Sabe esse tipo de coisa assim, pra 

gente ter uma ideia. A gente sempre recorre a isso. Agora um caso específico sou eu e 

a médica mesmo”. (ES6) 

“Nós duas (médica e enfermeira), a gente conversa bastante sobre alguns casos. Ou 

isolados, com alguns agentes de saúde. Por que assim...não tem como, porque nesta 

hora a formação atrapalha muito, ou a falta dela atrapalha muito, entendeu? Então 

chega uma hora que é assim, a minha conversa com a enfermeira é de uma forma, e 

com os agentes de saúde é outra. Não deveria. Mas a formação mínima exigida pra eles 

é muito pequena. Então, isso dá uma diferença”. (ES7) 

 

Ferreira et al (2009) afirmam que a equipe de saúde da família, muitas vezes, 

pode desqualificar a ação cuidadora do ACS, não reconhecendo nele a competência 

para a construção de um tipo de cuidado diferente daquele centrado na lógica 

programática, o que faz com que o ACS fique preso ao modelo tradicional de 

consultas. Nas entrevistas, é possível perceber que essa situação acontece com os 

ACS e com a técnica de enfermagem.  

Os autores apontam para a ocorrência de disputas na equipe de saúde da família 

como expressão dos micropoderes que permeiam as relações de trabalho, ligados à 

hierarquização do saber. Essas relações se referem à divisão técnica do trabalho e à 

divisão social, que fragmenta, aliena, subordina a produção do trabalhador manual ao 

do trabalhador intelectual restringindo a sua participação nos processos decisórios. É 

como se, no imaginário dos outros profissionais da equipe, o ACS representasse o 

lugar do trabalhador manual, aquele que não detém um núcleo especializado de 

saber. Os outros trabalhadores, por isso mesmo, acabam por colocá-los em um plano 

em que o seu trabalho tem menor valorização em relação aos outros, como se não 
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detivessem um campo de saber e capacidade cognitiva de operar com o cuidado em 

saúde. 

Apenas dois profissionais entrevistados relataram participar de algum fórum, 

conselho ou grupo de discussão na rede, como a Associação Saúde da Família, e a 

Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Itaboraí. Da mesma forma, 

apenas dois profissionais citaram políticas do SUS, ao serem perguntados quais eram 

de seu conhecimento ou eram utilizadas em sua prática. A maioria afirmou não ter um 

bom conhecimento de legislação, o que evidencia importância de discussões 

permanentes e intervenção de processos educativos na prática dos profissionais. 

  

“É muita coisa, é muito amplo, o SUS é muito amplo. Então, assim, eu já aprendi 

bastante nesse 1 ano. (...).Tanto que eu não sabia que o SUS era tão legal, com tanta 

coisa que pode ser feita e que não é lançado mão. Uma pena. Mas é muito grande. Eu 

sei bastante já mas, acho que muito aquém do que tem para oferecer” (ES7).  

 

De acordo com Ferreira et al (2009), os saberes e práticas que dizem sobre o 

modo de agir dos ACS reproduzem, e muitas vezes ampliam, o modelo hegemônico, 

quando desenvolvem atividades que tem como instrumento de atuação a educação 

sanitária. Suas práticas, muitas vezes, voltam-se para a história natural das doenças, 

desenvolvidas para ensinar a comunidade o autocuidado e a adoção de estilos de vida 

saudáveis. Uma abordagem comum é a orientação sobre questões como a dengue, 

armazenamento de água, lavar as mãos para prevenção de verme, porém, 

consideram difícil sua aplicação pois algumas regiões possuem saneamento básico 

precário. Muitos profissionais relatam que, com a prática, foram adquirindo um olhar 

diferenciado com identificação de sinais que precisam ser abordados.  

 

“Às vezes a criança tá tossindo, aí fala: “ah, mãezinha, presta atenção nesta tosse”. Já 

pensa assim, em tuberculose, manchas pelo corpo a gente pergunta se a criança tem, 

se alguém da família tem, então, as vezes é visível, tá no braço, a gente orienta, questão 

também da dengue, do armazenamento de água, então a gente tá sempre orientando, 

já tem um olhar voltado para isso” (EM1) 

 

O exercício de um olhar atento para identificar possíveis alterações, observando 

sinais e sintomas de doenças nas famílias, é muito importante na prática do ACS. 

Porém, sabe-se que a simples transmissão de informações não implica 
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necessariamente mudanças no modo de vida dos sujeitos. Quando as ações são 

prescritivas e o saber da população não é, de alguma forma, valorizado, percebe-se 

uma apatia e pouca participação da comunidade no que tange aos cuidados da saúde. 

Quando falamos em promoção da saúde é preciso envolver estratégias para 

garantir a justiça social, e, nesse sentido, o método de diagnóstico participativo pode 

auxiliar com a proposta de uma escuta para construção coletiva de dados sobre a 

realidade local, incluindo a identificação dos principais problemas nas áreas da saúde, 

social, econômica, cultural, ambiental, físico-territorial e político-institucional. 

Conhecer as condições de vida e de saúde da comunidade por meio do diagnóstico 

participativo favorece reflexões sobre o território, contribuindo para a valorização da 

visão e da participação contínua dos moradores, o que facilita a produção da saúde 

em comunidades vulneráveis, através do enfrentamento das iniquidades e a 

implementação de melhorias (SOUSA et al, 2017). 

O caráter informativo, apenas, parece refletir na pouca participação da 

população nos processos de cuidado, frequentando pouco a unidade e não 

participando de grupos educativos e de apoio, mas apenas adquirindo receitas e 

medicações, com uma conotação prescritiva das práticas de higiene e do autocuidado. 

Para chamar a participação da população, é preciso ir além, convocando as famílias 

em seu saber para que possa trazer um sentido, em sua história, sobre o que é 

falado/passado pelo profissional de saúde. Em muitos momentos, percebemos que 

prevalece uma lógica de trabalho centrada nas tecnologias duras, de acordo com a 

denominação de Franco e Mehry (2013). São frustradas várias tentativas de formação 

de grupos com os usuários, tornando-se esvaziados.  

Os achados nos estudos de Ferreira et al (2009) corroboram com esta situação 

vivenciada pela equipe, ao dizer que o saber-fazer do ACS, muitas vezes, continua 

estruturado pelas normas, protocolos e ações de prevenção e promoção prescritas, 

voltadas para doença. De acordo com Martines e Chaves (2007), o PSF, apesar de 

pretender a desconstrução da centralização nas UBS, muitas vezes, ainda mantém 

esse modelo clínico centralizador de assistência, independente de ocorrer dentro ou 

fora da unidade. Esse seria um principal motivo que induz o ACS ao sentimento de 

cansaço e desilusão.  
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Percebe-se que os ACS parecem oscilar entre o atendimento técnico/realização 

de exames e o relacional. Em muitos momentos, referem ações cuidadoras com 

demonstrações de carinho, preocupação e compreensão com o sofrimento e 

necessidade do outro, desenvolvendo e inventando estratégias diferenciadas de 

cuidado, com um processo de trabalho voltado para as relações, tanto com o usuário 

quanto com os outros ACS, constituindo redes solidárias entre si. Em outros, recaem 

sob a lógica prescritiva e de consulta médica/pedido de exames. Para uma 

reorganização dos processos de trabalho, é importante que a tecnologia relacional 

(leve) perpasse e norteie as outras tecnologias de cuidado (leve-duras e duras), de 

modo que se retire a prioridade em maquinários e exames, apesar de se reconhecer 

a sua importância. 

 

5.3.2- Tecendo a rede entre saúde mental e saúde coletiva: o que será de nós? 

 

Fortalecer a equipe de Saúde da Família pode contribuir para uma atuação mais 

crítica com relação às situações encontradas no dia a dia com os usuários. A 

consolidação da atenção básica como reorientadora do modelo de atenção à saúde 

convocam um saber e um fazer em educação permanente e deve compor a 

qualificação das práticas de cuidado, gestão e participação popular. (PNAB, 2012)  

No intuito de verificar como a equipe de saúde da família lida com situações 

psicossociais, foi possível encontrar que a maioria dos entrevistados não se considera 

preparado para lidar com esses casos.  Apenas um profissional, de nível superior, 

afirmou considerar-se preparado, o que é significativo. Foi relatada a influência da 

experiência, que contribui para ampliar a visão dos profissionais durante os 

atendimentos. Entretanto, foi comum a menção de que, de alguma forma, poderia ser 

melhorado.  

Dentre os ACS, foi marcante o reconhecimento do despreparo, falta de 

investimento na formação dos ACS, o que leva a desmotivação quando outras áreas, 

por exemplo, não funcionam como deveriam, levando a uma falta de continuidade nas 

ações que o usuário precisa. 
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“Porque é pouco investimento, né. Em cima do agente comunitário, em como lidar e no 

apoio, né. Então, assim, me sinto totalmente despreparado. O que eu faço é na questão 

da experiência, né. Que a gente vai adquirindo, e vai ajudando a equipe, né. Um com o 

outro. Mas falar que tá preparado, não me sinto, não. (...) Não me sinto preparado 

porque eu acho que falta base. Uma coisa é você identificar “ah, vai pro psicólogo”, outra 

coisa é dar continuidade naquilo que a pessoa precisa”. (EM4) 

 

Todos relataram que os cursos de capacitação são realizados pela prefeitura. 

Entretanto, referem poucos cursos voltados para questões psicossociais. Houve uma 

diminuição no último ano, mas reconhecem que atualmente os treinamentos, cursos 

e palestras estão sendo retomados, com a frequência de uma vez ao mês ou a cada 

dois meses. Os profissionais de nível superior relatam fazer mais cursos de 

atualização, tanto por iniciativa deles quanto pela oferta da prefeitura. Já os ACS 

participam mais de treinamentos vinculados a prefeitura, não buscando atualização 

em outros lugares. A tendência foi afirmar que essas capacitações precisam ser mais 

específicas, além de serem ações contínuas. A maioria dos profissionais considera 

importante uma preparação para atender crianças e adolescentes. 

 

“Saber falar, saber se expressar, você tem que ter muita sabedoria, né. Se não você 

fala algo que atrapalha a família. A gente tinha muita capacitação, né. Dinâmica de 

grupo, lá na secretaria, isso eu acho que é muito bom pra gente. Ajuda a passar pelos 

problemas, dava uma explicação, passava pra pessoa de outra área, aí as pessoas 

falavam pra gente “ah, como resolveu isso?” (EM2) 

 “(...)a pessoa tá quase morrendo e bota pra ressuscitar a pessoa. Tem um aparelho 

que é caríssimo. Veio aqui, deve ter mais ou menos mais de 2 anos, pra gente aprender 

em menos de 1 hora a mexer nesse negócio. Ah, só botar o aparelho!. Mas só botar o 

aparelho podia até matar uma pessoa, porque tem que dar a sequência. E o resto, quem 

vai fazer o restante? Somos agentes comunitários. Então tem umas coisas assim que 

eu não concordo, não”. (EM8) 

“A falta de capacitação, acho que dificulta o serviço” (EM3) 

 

De acordo com Peres e Oliveira (2013), muitos profissionais não se encontram 

capacitados para refletir e intervir sobre os determinantes sociais do processo saúde-

doença, além de não identificar estratégias para a construção da intersetorialidade, 

que demanda mudanças na organização dos serviços de saúde. O trabalho ocorre, 

dessa forma, de modo fragmentado e setorializado. Muitas vezes, os profissionais de 

saúde são capturados e engessados pelo cumprimento de metas dos programas do 

Ministério da Saúde com prioridades por vezes distantes das reais necessidades da 
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população, o que dificulta iniciativas diferenciadas para o enfrentamento dos 

problemas de saúde. 

 

“Você só tem que dar o caminho. Mas às vezes esse caminho é complicado. A gente 

depende de outros meios, pra essas pessoas, elas conseguirem o que elas querem, no 

caso, ou que poderiam ter. Mas eu acho difícil. A gente precisa de um suporte. Eu hoje 

como profissional preciso de outra pessoa, de um outro meio pra poder encaminhar 

essas famílias. E eu não tenho esse suporte”. (EM3) 

 

Quando o usuário chega a unidade, de acordo com os entrevistados, consegue 

um atendimento, ainda que não seja exatamente o que precisa. Porém, às vezes o 

encaminhamento não tem um seguimento, quando se referem ao encaminhamento 

para a especialidade. Fica evidente a falta de lugar para encaminhar o usuário para 

um especialista, assim como encontram dificuldade quando necessitam de um outro 

setor, por exemplo, o que revela que o trabalho em rede e intersetorial está 

prejudicado.  

 

“Porque, por exemplo, a gente tem que encaminhar para um especialista, a criança 

precisa ir para um otorrino, precisa ir para um oftalmo, a gente não tem pra onde mandar 

a criança. E quando tem, tem que ir pra Central de regulação que vai pro Rio de Janeiro. 

Aí você espera três meses. (...) De fono, de otorrino, oftalmo, para essa idade, e a gente 

fica assim sem saber o que fazer. E é muito ruim. Cirurgia de hérnia, pequenas cirurgias 

que a criança normalmente tem. A gente fica num entrave muito grande. Porque não 

tem pra onde mandar (...) Eu acho que é coisa da rede mesmo. Porque a gente atender, 

diagnosticar, ver o que tem fazer, pra onde tem que mandar, isso é fácil. E aí depois?” 

(ES6) 

“Porque às vezes consegue a consulta, tem um encaminhamento, mas o 

encaminhamento não dá seguimento. Fica meio que perdido. Às vezes acontece. Tem 

até também, acho que é falha dos profissionais, de todos os profissionais envolvidos. 

Porque a médica aqui passa o encaminhamento pra um determinado especialista, ele 

vai, a pessoa quando consegue ser atendido, e depois acho que fica meio solto. Porque 

ele é atendido pelo especialista, depois tem que dar o retorno, até a própria pessoa 

voltar pra esse especialista que ela foi pela primeira vez, na segunda vez já começa a 

complicar um pouco. Aí eu acho que nesse meio tempo acho que se perde um pouco”. 

(EM8) 

 

A maioria dos profissionais trouxe um discurso sobre o funcionamento enrijecido 

em relação aos encaminhamentos que são realizados, considerando que é necessário 

encaminhar para a SMS, para que seja dado um direcionamento para o caso. Assim, 

não tem um lugar mais frequente para o qual costumam encaminhar. Esse 
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encaminhamento é, geralmente, feito pela médica. A enfermeira pode encaminhar 

apenas em três situações, ou seja, para planejamento familiar, para a saúde da mulher 

e para a saúde mental/CAPS. Por isso, muitas vezes, procura resolver via telefone e 

acionar informalmente profissionais de outros setores ou própria supervisão do 

Programa, para solucionar alguma questão.  

 

“Tem uma rota. Eles vêm e levam todos os encaminhamentos. Tem encaminhamentos 

de pessoas que eu não posso esperar a rota. Aí eu ligo e a pessoa vai diretamente na 

secretaria de saúde, já leva. Não tem um lugar específico, não. Assim, a nossa 

referência é a secretaria de saúde sempre. É ela que vai direcionar a gente”. (ES7) 

“Eu prefiro ligar para as coordenadoras, que vão saber me ajudar, do que mandar um 

papel, esperar a resposta, não gosto disso. Não me agiliza a vida e nem a de ninguém. 

Então eu prefiro pegar os telefones dos coordenadores: “tô com um caso assim e assim, 

o que eu faço? Pra onde que eu mando? Diz aí”. E assim eu vou resolvendo. Por 

enquanto, está dando certo. (ES6) 

 

Pelos entraves do sistema e sua burocratização, os profissionais esforçam-se 

em entrar em contato, por sua própria conta, com coordenadores/responsáveis por 

algum programa/serviço, caso necessitem de alguma ajuda ou orientação. Esse 

processo acontece de modo informal, para que seja agilizado e se consiga uma 

resposta para o usuário. Percebe-se, com isso, escapes ao funcionamento do 

sistema. 

Ao identificarem alguma questão psicossocial, que necessite de algum outro 

órgão intersetorial, percebemos que esse contato não é feito diretamente, por 

exemplo, nos casos de demanda para CRAS, CREAS, CT, sendo todos referenciados 

para a SMS. A maioria dos profissionais citou a importância da presença do NASF, 

que iniciou as atividades no município em março de 2018, ou seja, dois meses antes 

de começar a coleta de dados na unidade, e que tem prestado auxílio nas questões 

psicossociais.  

Os NASF foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência das ações da 

atenção básica, bem como sua resolubilidade, fazendo parte da atenção básica. 

Devem buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS 

principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da 

capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, 

tanto em termos clínicos quanto sanitários. São exemplos de ações de apoio: 
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discussão de casos, atendimento conjunto ou não, interconsulta, construção conjunta 

de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde 

de grupos populacionais e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção 

e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes etc. (PNAB, 

2012). 

A responsabilização compartilhada entre a equipe do NASF e as equipes de 

Saúde da Família/equipes de AB para populações específicas pretende rever a prática 

do encaminhamento com base nos processos de referência e contra-referência, 

ampliando-a para um processo de compartilhamento de casos e acompanhamento 

longitudinal de responsabilidade das equipes de atenção básica. Isso fortalece o papel 

de coordenação do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde (PNAB, 2012). Em 

relação ao acompanhamento do usuário pela atenção básica, inclusive, foi relatado a 

dificuldade de se trabalhar nesse modelo, considerando que as guias de referência e 

contra-referência não retornam, prejudicando o acompanhamento do usuário. 

 

“Infelizmente o usuário vai na referência, mas a contra-referência não volta, eu não 

consigo saber o final da história. Só consigo saber porque, como são atendidos aqui, 

uma coisa ou outra eu sei. Mas de 100%, 50% eu consigo saber, os outros 50% resolve 

o problema dele lá mesmo e fica”. (ES7) 

 

A unidade, durante a realização das entrevistas, contava com fisioterapeuta, 

nutricionista, assistente social, educador físico e psicólogo como integrantes do NASF. 

Algumas vezes, esses profissionais vão às residências com os ACS, o que tem tido 

aprovação das famílias, pois antes era apenas o atendimento médico. Além disso, o 

encaminhamento pode ser feito para o profissional na unidade, sem a necessidade de 

mediação da SMS, como antes. Portanto, foi constante o relato de que antes da 

presença da assistente social e da psicóloga, principalmente, as questões 

psicossociais ficavam mais “perdidas”.   

 

“Na verdade, estamos engatinhando, mas está bem melhor. Antes a gente ficava um 

pouco mais perdido, só quando é caso bem específico, doente mental a gente vai 

encaminhar pro CAPS, coisa específica a gente já sabe. Mas tem coisas que foge um 

pouco a relação de saúde, saúde. Igual: quero me aposentar, qual é o caminho? E isso 

tudo hoje a gente tem como orientar a pessoas. (...) Eles orientam a gente bastante, um 

trabalho bom de equipe, a gente tá tentando amadurecer isso, porque o programa é 

novo aqui na unidade, mas a gente está tentando fechar, trabalhar em equipe. Tá tendo 

um retorno bom” (EM1) 
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Se para o entrevistado essas questões parecem fugir do campo da saúde, vemos 

que são demandas que não exatamente devem ser consideradas alheias à saúde 

posto a importância de tomá-la em um contexto ampliado, o que abarca, além da 

dimensão biológica, as condições psicológicas, sociais, políticas, econômicas e 

culturais.  

A Assistente Social atuante no NASF, através de conversa durante as 

observações, relatou que houve uma ampliação de suas funções. Além do 

matriciamento, que é feito em grupo, hoje também fazem atendimentos que, quando 

necessário, é feito individualizado. Faz algumas visitas, dependendo do caso, assim 

como a psicóloga.  Percebe que, muitas vezes, as demandas relativas a 

vulnerabilidade, não chegam até o médico ou enfermeiro, mas aos ACS.  (NO3).  

Os entrevistados afirmam que, com o NASF, aumentou a sensação de apoio 

pela equipe. Antes, encontravam dificuldade, afirmando que, somente com o 

enfermeiro e a médica, não conseguiam resolver algumas questões. Além disso, 

afirmam que apesar de não terem conseguido ver os efeitos diretos do início dos 

atendimentos dos profissionais, por ser ainda recente, perceberam uma satisfação 

dos usuários ao saberem que tem uma psicóloga que atende depois do médico. 

 

“Por que tem coisas que tem que ser um psicólogo, tem que ser o serviço social, e a 

gente não tinha muito esse contato. Agora, com esse programa melhorou, porque eles 

mostram o caminho. Por que senão era “Ah vai pra secretaria de desenvolvimento 

social”, chegava lá, ah não é aqui, tem que ir não sei aonde, tem que ir na defensoria. 

Com isso, ficou direcionado, com esse programa eu tô gostando muito”. (EM1) 

“Porque a grande questão é a seguinte, sair do consultório e vou fazer o que? Vou 

esperar daqui a um ano pra minha consulta? Agora não, eles já saem do consultório 

com a data do outro especialista já agendado pra eles poderem conversar. E isso já me 

traz um feedback positivo, já saem já com um... como vou usar o termo pra você, já 

saem mais satisfeitos, já é terapêutico a atenção, né”.(ES7) 

 

Foi destacado que, apesar do início recente, estão buscando um trabalho em 

equipe, com resultados positivos. No entanto, houve a queixa de que, antes, podiam 

encaminhar para o profissional do NASF. Agora, é preciso passar primeiro pela 

médica ou enfermeira. 

 

“Porque antes, se a gente percebesse alguma dificuldade, de uma pessoa que 

precisasse de psicólogo, a gente poderia pedir para o psicólogo atender. Agora não, 
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tem que passar para enfermeira, pra enfermeira ver se vai passar pro psicólogo. Então 

tem mais uma barreira”. (EM8) 

 

De acordo com a PNAB, os NASF não se constituem como serviços com 

unidades físicas e o acesso deve ser regulado pelas equipes de atenção básica. Não 

há determinação de que seja avaliado pelo enfermeiro, mas pela equipe de saúde da 

família. A partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes, 

deve atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus serviços, como 

CAPS, Ambulatórios Especializados etc., além de outras redes como SUAS, redes 

sociais e comunitárias (PNAB, 2012). 

Entretanto, a equipe de atenção básica precisa ter uma base quanto a atuação 

em questões psicossociais, já que não tem como separar a saúde mental e as 

situações sociais, econômicas e culturais do contexto de saúde. A formação 

profissional inclui a atuação do trabalhador no espaço social, em que precisamos 

considerar que é no fazer cotidiano que nossas ações podem ser recriadas, num 

processo de aprender a aprender.  

Muitas vezes, a oferta de capacitação e educação permanente ocorre de modo 

descontínuo, muitas vezes, priorizando médicos e enfermeiros, não sistematizando 

com maior cuidado e especificidade o preparo do ACS. (MARTINES; CHAVES, 2007). 

É preciso uma mudança no funcionamento dos serviços e no processo de trabalho 

das equipes para redirecionar o modelo de atenção, exigindo, de trabalhadores, 

gestores e usuários, maior capacidade de análise, intervenção e autonomia para 

mudanças e práticas (PNAB, 2012). 

Assim, a educação permanente desses profissionais é uma oportunidade para 

ajudar a lidar com as diversas situações existentes em seu cotidiano de trabalho, uma 

vez que parte da reflexão sobre o contexto no qual estão inseridos, produzindo 

transformações. É importante criar dispositivos de legitimação e fortalecimento da 

dimensão política do profissional, inserindo e incentivando os profissionais em 

processos decisórios, fundamental para construção da cidadania e inclusão social.  

(OLIVEIRA ET AL, 2010). 

A importância de fazer articulações com setores que atuam com crianças e 

adolescentes é primordial. Um profissional considerou positiva a interação com a 
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escola, vista como um local onde são percebidos os efeitos das situações 

psicossociais, sendo encaminhados, além dos casos de doenças infecto-contagiosas, 

os distúrbios de comportamento, para que sejam firmadas parcerias.  

 

“A criança fica uma criança negligente. Aí a escola traz a queixa pra gente. (...) porque 

eles encaminham pra mim, eu dou um parecer, e volta para eles. (...) Aí a gente vai 

fazendo esse bate-bola. Mas assim, a escola hoje é um grande aliado pra mim”.(ES7) 

 

Apenas um ACS destacou o Programa Saúde na Escola (PSE), o que nos 

chamou a atenção, dada a importância de suas ações. Sobre o programa, foi dito que 

em determinadas épocas, a equipe da unidade de saúde vai até a escola do bairro, 

por exemplo, para fazer a semana de Hanseníase. A orientação é feita pelos ACS, 

enfermeiro e técnico de enfermagem com material didático voltado para criança, no 

turno da manhã e da tarde. Também participa o dentista para dar orientações, numa 

parceria da saúde com a educação. 

 

 “A última vez que a gente teve foi agora com os remédios de verme, a gente foi pro 

colégio para dar às crianças, que a mãe autorizou. É um trabalho bem legal, as crianças 

gostam, eles ficam bem ansiosos, prestam atenção”. (EM1) 

 

O PSE visa à integração e articulação permanente da educação e da saúde, 

proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Tem como 

objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de 

promoção, prevenção e atenção à saúde, para o enfrentamento das vulnerabilidades 

que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de 

ensino. O público compreende estudantes da Educação Básica, gestores e 

profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de forma mais amplificada, 

estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). (MEC; BRASIL, 2018). 

As equipes da atenção básica em saúde e as equipes das escolas devem se 

articular para o desenvolvimento de ações de saúde na escola, sendo definidas 12 

(doze) ações a serem desenvolvidas: 1-Ações de combate ao mosquito Aedes 

aegypti; 2- Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas; 

3- Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas; 4- Promoção da cultura 
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de paz, cidadania e direitos humanos; 5- Prevenção das violências e dos acidentes; 

6- Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em 

eliminação; 7- Promoção e avaliação de saúde bucal e aplicação tópica de flúor; 8- 

Verificação e atualização da situação vacinal; 9- Promoção da alimentação saudável 

e prevenção da obesidade infantil; 10- Promoção da saúde auditiva e identificação de 

educandos com possíveis sinais de alteração; 11- Direito sexual e reprodutivo e 

prevenção de DST/AIDS; 12- Promoção da saúde ocular e identificação de educandos 

com possíveis sinais de alteração (BRASIL, 2018). 

Nesse ponto, é preciso fazer uma articulação entre saúde mental, atenção básica 

e a educação, construindo um trabalho intersetorial. Os CAPS foram iniciativas 

pioneiras da luta antimanicomial, criado em São Paulo em 1987,  constituindo-se como 

equipamentos centrais com função reguladora de porta de entrada nos serviços e 

organização da rede de cuidados em saúde mental. A partir da ampliação dos 

cuidados no território dos usuários, bem como o fortalecimento da atenção primária 

como ponto inicial no atendimento à saúde, preconiza-se a articulação entre a saúde 

mental e a atenção básica. A reforma psiquiátrica trouxe a importância de construir 

uma rede de serviços substitutivos à internação, de caráter aberto e inclusivo. 

(MOURA; SILVA, 2015). 

Nas entrevistas, foi citado que os profissionais não conseguem o retorno que 

precisariam em relação aos encaminhamentos para os CAPS, seja pela demora na 

marcação de consulta, seja pela afirmação de que não seria um caso para 

atendimento no setor. Ao mesmo tempo, é destacado o reconhecimento, em algumas 

falas, de que não se trata de uma falha na ação do profissional, mas na falta de 

investimento em recursos humanos e em condições para se desenvolver um bom 

trabalho. 

 

“As pessoas que eu mandei, que foram pra lá (para o CAPS), não tiveram uma 

experiência muito boa não. Não mandei mais. Por que chega lá, passa pelo psicólogo, 

o psicólogo diz que não é lá, mesmo o problema sendo nitidamente médico, nitidamente 

psiquiátrico. Então, não mando mais. Eu socialmente falando, estou me amparando ao 

serviço social daqui, do NASF, e psicóloga daqui. Porque não funciona lá”. (ES7) 

“A gente mandou uma vez, não teve resposta, a gente mandou pro CAPS direto. Marcou 

pra três meses depois, acho que ela nem foi porque não pôde levar. E aí vai se perdendo 

a coisa, não consegue o acesso. Difícil”. (ES6) 
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“(...) às vezes eles falam, ah, mandou pro CAPS, aí chega lá e não é bem atendido no 

CAPS. Não tem um atendimento, né, é a realidade. Não pelos profissionais que estão 

lá, mas eu entendo que o município não investe nisso. Dá mais atenção a outras coisas” 

(EM4). 

 

Para Moura e Silva (2015), os CAPS passaram por uma mudança de seu quadro 

de pacientes, aproximando-se do caráter ambulatorial, e não mais dos egressos do 

regime manicomial. Assim, essas mudanças parecem se relacionar a uma perda da 

característica original de priorizar o atendimento ao paciente psicótico e neurótico 

grave. Sua maior dificuldade é a demanda excessiva de “casos leves” que desviam a 

atenção dos profissionais dos pacientes mais graves e que precisam de uma 

assistência mais próxima e constante. No cotidiano do trabalho, a saúde mental não 

tem espaço e atuação definida na AB. As solicitações são encaminhadas aos CAPS, 

que, por sua vez, atenderão somente casos mais graves. Casos considerados mais 

“leves”, ou seja, pessoas que vivem situações de sofrimento como perda de entes 

queridos ou conflitos em seu relacionamento familiar e/ou no trabalho, entre outras 

situações, seriam encaminhados para outros serviços públicos. 

Gonzaga e Nakamura (2015) destacam em seus estudos a observação de que 

muitos profissionais do CAPS consideram os encaminhamentos recebidos de UBS, 

ambulatórios de especialidades, entre outros, como inconsistentes, com poucas 

informações e que denotam um desconhecimento da realidade dos serviços, 

destacando a necessidade de integração entre eles. Muitas vezes, os profissionais de 

outros serviços não realizam uma escuta efetiva da queixa apresentada e 

encaminham o paciente com pressa de “livrar-se” dele. O paciente muitas vezes 

chega ao serviço de saúde mental sem saber o motivo pelo qual está ali.  Costuma 

ser uma demanda de quem pede ansiolítico e outras medicações, além de laudos e 

atestados, causando uma sobrecarga ao serviço.  

Esse mesmo movimento pode ser percebido com os CAPSi. A saúde mental de 

crianças e adolescentes ganhou visibilidade no SUS somente a partir de 2002 a partir 

da criação desses dispositivos, que tem a função de prover atenção em saúde mental 

baseada na integralidade do cuidado e com o objetivo de ordenar a demanda em 

saúde mental infantil e juvenil no seu território de abrangência.  Os desafios na 

construção de uma Política Nacional de Saúde Mental Infantil estão em considerar as 

particularidades e necessidades da infância, propondo uma mudança do modelo de 
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cunho assistencialista para diretrizes em que uma rede de cuidados de base 

comunitária e territorial fosse prioritária na atenção integral. (BRASIL, 2011; COUTO; 

DUARTE; DELGADO, 2008).  

Couto, Duarte e Delgado (2008) relatam que a demora para inclusão da saúde 

mental infanto- juvenil na agenda das políticas de saúde mental, pode ser atribuída a 

alguns fatores como o fato de que, nesta população, formular um diagnóstico de 

qualidade exige procedimentos de avaliação específicos, com a necessidade de 

recorrer a familiares, responsáveis, professores e outros. Há variação da 

sintomatologia, que vão desde o autismo até transtornos de conduta, hiperatividade, 

depressão, transtornos de ansiedade, uso abusivo de substâncias e outros, além da 

variação do período de incidência (que pode ser na infância ou ter início apenas na 

adolescência) e nos prejuízos relacionados, o que requer uma complexidade de 

avaliação diagnóstica e situacional.  Há também carência de estudos consistentes 

sobre frequência, persistência, prejuízo funcional e consequências na vida adulta 

associadas aos transtornos mentais da infância e adolescência, falta de evidências 

empíricas de qualidade sobre a eficácia e efetividade de tratamentos para esses 

transtornos e o envolvimento de vários setores autônomos no cuidado à saúde mental, 

como os setores da saúde geral/atenção básica, educação, assistência social, justiça 

e direitos. Esses setores tradicionalmente operam isolados uns dos outros. 

Os CAPSi são um serviço de atenção diária destinado ao atendimento de 

crianças e adolescentes com transtornos mentais graves. Estão incluídos nessa 

categoria os portadores de autismo, psicoses, neuroses graves, usuários de álcool e 

outras drogas e todos aqueles que, por sua condição psíquica, estão impossibilitados 

de manter ou estabelecer laços sociais. Devem ser articulados com os serviços da 

atenção primária e os serviços de referência para violências, como CREAS, além de 

outros serviços como CT e CRAS. (BRASIL, 2010). Como um dispositivo aberto de 

assistência a crianças e adolescentes, o CAPSi conta com equipe multiprofissional 

para atendimentos clínicos especializados, a fim de promover saúde e inserir o usuário 

no meio social e reabilitá-lo, rompendo com o estigma da loucura. (RONCHI; 

AVELLAR, 2010). 

A assistência a crianças e adolescentes que sofrem com transtorno mental grave 

são poucas e localizadas, e, assim, um grande desafio é a constante busca de diálogo 
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entre diferentes saberes que perpassam as crianças e os jovens, pois incluem campos 

como a pedagogia, psicologia e medicina (RONCHI; AVELLAR, 2010). 

A Política de Saúde Mental para Crianças e Adolescentes preconiza que 

transtornos mentais de maior gravidade sejam priorizados na rede de saúde, que tem 

a responsabilidade de propor estratégias de cuidado para as demandas de saúde 

mental da população infanto-juvenil.  Casos leves, como as dificuldades de 

aprendizagem, seriam encaminhados para instituições e/ou para atendimento em 

ambulatórios com profissionais de saúde mental. Mas, geralmente, não se tem 

resolutividade dessas ações, com grandes filas de espera nos ambulatórios e 

produzindo situações-problema para as crianças e suas famílias que não tinham um 

diagnóstico fechado. Com isso, preconizou-se estabelecer um trabalho efetivo de 

integração e corresponsabilização entre os profissionais da saúde mental e da 

educação para abordar situações do contexto escolar que envolviam sofrimento 

psíquico. (BRASIL, 2011). 

É nesse contexto que atua o PSE, sendo uma ação prevista a avaliação 

psicossocial com os educandos identificados após análise interdisciplinar com o 

envolvimento dos familiares. Um problema a ser considerado é o fato de que o 

comportamento que se desvia do que é esperado, muitas vezes, leva a 

encaminhamentos para profissionais de saúde, correndo o risco do aumento 

considerável do número de diagnósticos de crianças e adolescentes que apresentam 

transtornos mentais, além da medicalização excessiva, na tentativa de dar uma 

resposta “rápida e eficaz” aos sintomas apresentados, sem que sejam 

contextualizados os conflitos e o sofrimento presentes. A avaliação psicossocial 

precisa considerar informações dos diversos atores sociais envolvidos com o 

educando, indo além do problema apresentado, chamando a participação da família 

e de outros atores que fazem parte do espaço social da criança e do adolescente para 

auxiliar no entendimento da queixa apresentada na escola. O ambiente escolar é um 

local em que o sujeito apresenta seus conflitos por meio de sintomas que, na maioria 

das vezes, podem ser escutados e trabalhados no próprio espaço escolar. O 

encaminhamento para a rede de saúde, quando necessário, ocorre após tomada de 

decisão em conjunto com as equipes do PSE, da Saúde da Família e do NASF, 

através de um trabalho intersetorial. (BRASIL, 2011). 
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A educação e saúde precisam organizar espaços para trocas de saberes e 

produção de cuidado com construção de projetos terapêuticos singulares, já que a 

equipe de saúde da família e as escolas fazem parte da comunidade, e podem 

fornecer informações importantes (BRASIL, 2011). Os profissionais de saúde, em 

parceria com os de educação, podem auxiliar na escuta e na detecção de violências 

e vulnerabilidades, fornecendo apoio a crianças e adolescentes e encaminhando para 

outros serviços de saúde, assistência social ou de justiça, quando for o caso. 

Para o atendimento de crianças e adolescentes, no caso específico de Itaboraí, 

existia o ambulatório infanto-juvenil, que, no ano de 2017, encerrou suas atividades, 

sendo feita a transição dos seus profissionais para o CAPSi, assim como os pacientes 

que ainda eram atendidos foram, após avaliação de cada caso e paulatinamente, 

recebendo alta. Os casos considerados de transtornos leves e moderados, como 

conflitos familiares, depressão, ansiedade, agressividade, por exemplo, ficaram sem 

um local de referência no município. Quando se trata de casos cuja avaliação aponte 

para maior gravidade, também são absorvidos no CAPSi, que, atualmente, além do 

perfil para o qual foi criado como autismo, psicoses e uso e abuso de álcool e outras 

drogas, tem absorvido crianças e adolescentes que vivenciam diversos tipos de 

violência, seja física, sexual ou auto-provocada, chegando aos casos de tentativas de 

suicídio. Os casos considerados mais leves continuaram sendo encaminhados para o 

CAPSi, por ser porta de entrada na saúde mental, porém, não tem sido possível 

acompanhar todos os casos, visto que, no momento, são apenas dois profissionais 

psicólogos para atender toda a demanda do município. 

A sensação de que o serviço não funciona denuncia o quanto são necessárias 

ações referentes a contratação de recursos humanos, redistribuição da demanda e 

reorganização dos serviços para atendimentos dos casos considerados leves e 

moderados, para que inclusive seja feito um trabalho de prevenção para que não se 

tornem os casos graves que tem aparecido com frequência como casos de 

automutilação em meninas jovens ou mesmo tentativas de suicídio.  

 Nesse sentido, um caminho possível pode estar relacionado ao fortalecimento 

da atenção primária no contato com os casos que tenham uma questão psicossocial, 

que não exijam, necessariamente, uma intervenção especializada, trabalhando de 

modo preventivo com crianças e jovens em temas como uso e abuso de drogas, auto-

estima, reconhecimento de emoções, gravidez na adolescência, conflitos familiares e 
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interpessoais, dentre diversas possibilidades, a partir da identificação da realidade do 

território. Podemos perceber a importância das parcerias intersetoriais, principalmente 

para identificação e atuação com crianças e adolescentes. 

A equipe de Saúde da Família, principalmente por meio do ACS, está em contato 

direto e constante com a comunidade, e podem atuar na educação popular em saúde, 

com atividades educativas voltadas para crianças e adolescentes. Para isso, a 

capacitação da equipe é primordial para reconhecer as necessidades de Saúde 

Mental no território, atendendo-as e acompanhando-as, muitas vezes sem a 

necessidade de centralizar na consulta psiquiátrica, favorecendo o acesso, a 

integralidade e o vínculo com o serviço (MOURA E SILVA, 2015). 

Para um trabalho intersetorial, a ESF precisa conhecer os condicionantes da 

qualidade de vida da população, promover ações integradas e agenciar parcerias com 

organizações formais e informais existentes na sociedade para o enfrentamento 

conjunto dos problemas identificados. Caminha-se, com isso, para uma concepção 

ampliada de saúde, ou seja, além da prevenção, assistência e recuperação da saúde, 

é importante produzir e instigar respostas intersetoriais para envolver e 

responsabilizar população, profissionais e gestores nas ações de saúde. (PERES, 

OLIVEIRA, 2013). 

 Muitas vezes, os profissionais esbarram em outras questões que dependem de 

ações de outros setores, o que faz com que muitas vezes seu trabalho fique 

paralisado, o que indica o desafio do trabalho em rede e intersetorial. 

 

“Essa é a informação. “Ah, você vai lá no CRAS, que tem uma pessoa te esperando, 

que ela tem os papeis pra você poder daqui a 1 mês receber”. É certo, eu sei que vai 

receber. Esse acesso que eu gostaria de ter, que hoje a gente não tem. Tudo é: “Ah, 

você vai lá, você faz uma ficha, espera daqui há 1 mês, você vai lá tem uma entrevista”. 

Aí a pessoa vai e “olha, daqui a não sei quanto tempo você vai conseguir”. Eu queria 

uma coisa mais ágil. (...)Pra poder ajudar o outro. Nem só palavras vai ajudar, né. 

Naquele momento ali vai, mais na frente vai precisar de mais coisas. São os obstáculos, 

né. Eu queria poder pular os obstáculos, mas não, quando ele chegar ali vai parar.” 

(EM3).  

 

Os profissionais de saúde da atenção primária, instrumentalizados pela proposta 

de promoção de resiliência, podem se dar conta de que a capacidade de superação 

das adversidades pode ser promovida e desenvolvida por ele através de suas práticas 
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de cuidado. Ainda que não tenham o conhecimento essencialmente técnico, pela 

formação acadêmica específica, podem contribuir por meio de todos os atributos, aqui, 

elencados e postos em destaque, como a capacidade de ouvir, a escuta ativa em 

direção a integralidade de suas ações e a equidade, um olhar para a singularidade e 

para as necessidades de crianças e adolescentes para minimizar condutas familiares 

violentas ou humilhantes, por exemplo. Desse modo, são fortalecidas condutas 

protetoras e que podem fomentar a resiliência de crianças e jovens.  

É preciso fortalecer o trabalho em rede e articular vários setores da sociedade, 

através de intervenções constantes nos serviços de saúde. A comunidade também 

pode oferecer um potencial de proteção ao prover serviços públicos como educação, 

saúde, segurança, lazer ou condições de moradia, por exemplo. Portanto, é 

necessária a participação dos governos em todas as esferas, definindo prioridades 

para soluções em conjunto para proteger a criança e o jovem e fortalecer o meio social 

em que vivem, o que também é fundamental para o desenvolvimento do potencial de 

resiliência. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste estudo possibilitou a compreensão e a discussão do 

cotidiano dos profissionais de saúde de uma Unidade de atenção primária do 

município de Itaboraí, proporcionando um olhar diferenciado sobre as dificuldades e 

as possibilidades que envolvem suas práticas na ESF.  

Os resultados da pesquisa trouxeram as dificuldades diárias, envolvendo 

gestão, financiamento e políticas públicas, e que esbarram nas questões emocionais 

e afetivas do sujeito que cuida, o que convoca a refletirmos em como este profissional 

está sendo cuidado. Podemos destacar o papel dos profissionais de saúde na 

promoção de resiliência, ficando evidente, nas entrevistas, que eles mesmos 

reconhecem sua importância. Sinalizam que podem ser os responsáveis por um olhar 

cuidadoso, uma escuta da dor dessas famílias, mas ainda mantém uma referência 

marcante a questões médicas e a marcação de consulta, o que parece desqualificar, 

em alguns momentos, a potência de suas ações na ESF, mantendo práticas, muitas 

vezes, engessadas. Assim, parecem assumir um distanciamento de questões 

relativas às crianças e adolescentes, referindo-se, em sua maioria, aos seus 

responsáveis. Crianças e adolescentes parecem ganhar uma invisibilidade que 

precisa ser questionada. 

Dar voz ao profissional que compõe uma equipe de Saúde da Família implica 

a busca de uma visão integral sobre o trabalho desempenhado, revelando importantes 

atributos que podem ser valorizados em seu dia a dia, como vínculo, acolhimento e 

integralidade nos cuidados a essas famílias. Cuidar de crianças e adolescentes 

convoca para um olhar e escuta atentos para o que não é dito, mas é atualizado no 

dia a dia do cuidado. Implica em considerar as crianças e os jovens como sujeitos 

ativos e que precisam ser ouvidos, e esta noção precisa permear a intervenção dos 

profissionais. As tecnologias leves e os recursos lúdicos são essenciais para isso, e 

podem ajudar a potencializar e aprofundar as relações profissional/usuário mediante 

a corresponsabilização e a valorização da criança e do jovem, de suas vivências e de 

seus saberes, por meio do envolvimento e da confiança 

Percebe-se a importância de valorizar o saber dos profissionais da equipe de 

Saúde da Família, que tem a chance de ir contra o modelo biomédico e não ser 
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capturado por sua lógica. Para isso, é preciso ir além, promovendo reflexões e debates 

sobre o que faz sentido para a população atendida, para que sejam propostas 

atividades e discussões qualificadas para as famílias, visando a construção da 

integralidade. 

Estar com as famílias envolve desde uma postura de respeito e empatia, 

construídas nas relações afetivas e comunicacionais entre usuário e profissional, 

envolvendo a escuta e o diálogo, até a prática de ações para construção de cidadania 

e participação social. É estar aberto e atento às histórias, significados e prioridades 

do usuário e seus familiares para traçar um trabalho terapêutico que envolva 

interesses individuais e coletivos, contextualizados em uma dimensão ampliada da 

saúde.  

Evidenciamos que o foco das ações na ESF precisa ter como eixo as 

necessidades de saúde dos usuários e não sua queixa/demanda, colocando em 

prática a reorganização da prática assistencial preconizada, para que os serviços de 

saúde não se restrinjam ao tratamento da doença, mas possam construir saúde. Com 

isso, a proposta é alterar o paradigma centrado na cura de doenças, na prescrição de 

medicamentos e na realização de exames, preconizados pelo modelo biomédico. Para 

isso, é preciso novos arranjos no processo de trabalho das equipes e na relação com 

os usuários, exigindo profissionais com novas posturas e olhares para o exercício da 

sua prática. 

Salientamos que a Resiliência, conforme abordada durante o trabalho, está 

relacionada à capacidade de se desenvolver com autonomia por meio do incentivo a 

vivências afetuosas, do autocontrole e da flexibilidade, com base no fortalecimento da 

auto-estima, incluindo o suporte da família e da rede de apoio social, oferecido pelo 

ambiente social, amigos, professores, profissionais de saúde e outras pessoas 

significativas. Portanto, é um conceito potencial, que pode ser utilizado como uma 

ferramenta capaz de instrumentalizar trabalhadores da área de saúde, da educação, 

da infância e todos que precisam estar comprometidos com a vida de crianças e 

adolescentes que vivenciam inúmeros problemas em seu cotidiano. 

Os profissionais de saúde da atenção primária são protagonistas e destacam-

se pela proximidade com as famílias, com as escolas e outros espaços de convivência 

de crianças e adolescentes, o que é fundamental para efetivar trabalhos e projetos 
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para a população infanto-juvenil no território. Através da valorização das experiências 

dos profissionais, podemos pensar na formação como potência de movimentos de 

invenção, rompendo com saberes e práticas hegemônicos, assumindo a importância 

da comunicação entre os saberes. Nesse contexto, profissionais imbuídos da noção 

de resiliência na prática de saúde, a partir da concepção de que ela pode ser 

incentivada e reforçada desde a infância, podem contribuir para práticas de promoção 

da saúde. Portanto, a pesquisa identificou a importância da família, da escola, de 

instituições religiosas, dos serviços e profissionais de saúde como participantes do 

processo de promoção da resiliência.  

Ao se pesquisar as questões psicossociais na atenção primária ficou evidente 

a importância da educação permanente para aprofundar essa demanda dos 

profissionais, cuja sensação de despreparo e insegurança chamou a atenção, 

constituindo como um desafio no trabalho cotidiano da equipe de Saúde da Família. 

A equipe demonstra disposição e os atributos essenciais relativas ao acolhimento, 

vínculo e responsabilização pelos problemas e necessidades do usuário, mas, em 

determinados momentos, parece perdida, sem saber como chamar este usuário para 

a participação e implicá-lo como sujeito autônomo em seu processo saúde-doença.  

Assim, os profissionais de saúde não podem estar sozinhos nessa caminhada, 

e precisam contar também com políticas públicas, incluindo melhores condições de 

trabalho e promoção de educação permanente para melhoria da sua formação e 

capacitação, de modo a viabilizar e dar mais segurança a suas intervenções com as 

famílias. Os profissionais de saúde vivenciam histórias e acompanham casos que 

refletem as dificuldades e enfrentamentos cotidianos dessas famílias. 

Além disso, a pesquisa trouxe a necessidade de repensar o papel e a atuação 

do CAPS/CAPSi junto ao território, cuja relação com a atenção básica ainda é 

marcada pelo distanciamento, com a captura de ambos pelos afazeres e demandas 

do dia a dia, intensificados pela falta de recursos humanos, sobrecarga de trabalho e 

pela lógica do “dar conta” dos atendimentos. Esse viés dificulta que se produza 

movimentos de invenção e comunicação entre os diferentes saberes que compõem a 

saúde. 

Os resultados apresentados fazem parte da experiência de vida e profissional 

dos sujeitos entrevistados, no momento em que participaram da pesquisa. 
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Considerando as limitações deste estudo, cabe destacar que se trata da investigação 

de uma unidade apenas, que foi considerada de melhor acesso e em condições mais 

adequadas de trabalho e com equipe completa. Sendo assim, faz-se importante levar 

em consideração a possibilidade de que, em outras realidades e contextos de 

pesquisa, como em uma unidade com falta de médicos, condições precárias ou 

situações de violência que prejudicam o acesso como vem sendo observado em 

outras localidades do município, as atitudes e práticas dos profissionais diante de tais 

adversidades podem ganhar outra dinâmica no que se refere aos mecanismos de 

proteção e potencial de resiliência. Essa vertente poderia ser objeto de novo estudo.  

Também é importante enfatizar que o foco esteve no papel dos profissionais de 

saúde. As categorias e sentidos construídos nos resultados da pesquisa podem abrir 

caminhos para novos trabalhos, pois em cada uma delas é possível aprofundar 

diferentes questões relevantes, como relações de trabalho, ambiente e saúde do 

trabalhador na ESF; investigação de ações de educação permanente para a equipe 

de atenção básica; a articulação entre saúde mental e a atenção primária, incluindo a 

percepção dos CAPS/CAPSi, visto que nessa pesquisa apenas foi considerado o 

estudo de caso de uma unidade de saúde sem uma pesquisa aprofundada na própria 

rede de saúde mental; e a própria articulação com a educação através do PSE no 

município, que não pôde ser aprofundado por não ser o objetivo deste estudo, mas 

foram conteúdos expressivos nas respostas dos entrevistados. Todas essas 

dimensões podem ser enriquecidas com a percepção das famílias de crianças e 

adolescentes, ampliando o olhar sobre as relações e expectativas de cuidado. 

Uma indicação desta pesquisa, frente a demanda dos profissionais, às dúvidas 

apresentadas e a falta de um lugar de referência para atender situações de violência, 

é a criação de um Núcleo especializado, aos moldes do Núcleo de Atenção Especial 

à criança, adolescente e adulto (NAECAA), ou NACA (Núcleo de Assistência a criança 

e adolescente) como ocorreu nos municípios de Niterói e São Gonçalo –RJ. A exemplo 

de Niterói, o NAECAA foi criado em 2001 após identificação da necessidade de 

garantia dos direitos de crianças e adolescentes que não dispunham de um serviço 

de referência quando ocorria violação de seus direitos. Nele, há o desenvolvimento 

de ações de prevenção à violência, com realização de capacitações e o atendimento 

às famílias em situação de violência doméstica. Pode ser uma alternativa aos 

CAPS/CAPSi que atualmente absorvem todas as demandas de acompanhamento 
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psicoterápico na área de violência, configurando uma outra possibilidade de, além do 

apoio psicológico individual e familiar, incluir acompanhamento médico e social, 

discussão dos casos, interlocução com a rede de proteção e garantia de direitos, 

promoção de palestras de prevenção para pais/responsáveis e adolescentes, 

encaminhar jovens para qualificação profissional para inserção no mercado de 

trabalho e capacitação de profissionais da saúde, educação e outros que se fizerem 

necessários. A articulação com o CREAS, já atuante no município, é de extrema 

importância para que junto a Assistência Social, possam ser atendidas famílias em 

situação de risco social ou que tiveram seus direitos violados. 

Mudanças estruturais envolvem questões amplas, que não dependem 

simplesmente de um desejo individual, tanto do profissional quanto do usuário, e que 

não serão resolvidas sem um conjunto de práticas e ações voltadas para a melhor 

qualidade do cuidado, que tem sido comumente marcado por um desamparo da 

população no que tange às políticas sociais. Entretanto, para que não tenhamos nosso 

trabalho paralisado, uma possibilidade talvez seja um olhar para a micropolítica, ou 

seja, para as práticas do cotidiano, para essas relações entre os profissionais de 

saúde e as crianças, adolescentes e suas famílias, para que algo diferente se produza, 

já que é desse cotidiano que todos nós fazemos parte e onde enfrentamos as 

dificuldades. É a partir dele que precisamos encontrar um modo de seguir adiante 

frente as dificuldades da vida, o que implica em um desafio diário, mas que podemos, 

ainda que com pequenas ações, tornar possível. 
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ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO 2 – CARTA DE ANUÊNCIA PREFEITURA DE ITABORAÍ 
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APÊNDICE 1 - TCLE 

 

       TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título: Resiliência e Promoção da Saúde: as percepções e práticas de 
profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família na atuação com crianças, 
adolescentes e suas famílias. 

 
 

Pesquisador Responsável: Fernanda Abreu Mangia de Souza  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99371-8343  
                  e-mail:nandamangia@yahoo.com.br 

Nome do voluntário: 

_______________________________________________________________ 

Idade: _____ anos                                  R.G. __________________________  

 
Objetivo 
 

Você está sendo convidado a participar de um estudo intitulado “Resiliência e 
Promoção da Saúde: as percepções e práticas de profissionais de saúde da 
Estratégia Saúde da Família na atuação com crianças, adolescentes e suas 
famílias.”, de  responsabilidade do pesquisador Fernanda Abreu Mangia de Souza e 
sob a orientação da professora Drª Sonia Maria Dantas Berger. 

O objetivo deste estudo é investigar as percepções e práticas dos profissionais 
de saúde que possam contribuir para a superação das adversidades na área 
psicossocial enfrentadas por crianças, adolescentes e suas famílias, no âmbito da 
atenção primária proposta pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município 
de Itaboraí. Este estudo faz parte de uma dissertação de mestrado do Programa de 
Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense. 

 

Participação Voluntária 

 

Sua participação nesta pesquisa é voluntária. Você é livre para recusar-se a 
participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 
momento. Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que 
desejar. A recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade. 
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Procedimentos 

Nós vamos entrevistar a equipe completa da Estratégia Saúde da Família da unidade 
escolhida para participar da pesquisa. Essa entrevista será previamente agendada 
para sua conveniência, em seu local de trabalho, e seguirá um roteiro com duração 
entre 30 e 60 minutos. As perguntas envolvem questões relacionadas ao seu trabalho 
e as famílias que você atende. As entrevistas serão gravadas, codificadas e 
armazenadas em computador pessoal, sem acesso de terceiros. A transcrição será 
realizada pela própria pesquisadora. Você receberá uma cópia deste Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que poderá levar, se quiser, e guardá-lo 
no local onde você achar conveniente.  

Riscos  
 
Não há riscos físicos associados a este projeto. Pode ser que alguma pergunta 

cause desconforto, no entanto, você pode optar por não responder. Você não será 
identificado. As informações coletadas serão utilizadas unicamente com fins 
científicos, sendo garantidos o total sigilo e confidencialidade. 

 
Benefícios 

 
Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação. No entanto, espera-se que esta pesquisa favoreça a identificação, 
análise e busca de estratégias que auxiliem seu trabalho junto a famílias com quem 
você trabalha. A realização de um Seminário/Roda de conversa para devolutiva dos 
resultados da pesquisa também pode contribuir para reflexões sobre suas práticas, 
visando melhorar a qualidade dos serviços e dos processos de trabalho. 

 
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 
trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos 
sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da 
Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, 
procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso 
a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs 
procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando 
sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 
aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 
informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de 
segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 2629-9189 
 

 

 

 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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Eu, ________________________________________, RG nº ______________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 
pesquisa acima descrito. 

 

Itaboraí, _____ de ____________ de _______ 

 
____________________________________   
Assinatura do participante  

  

____________________________________ 
Assinatura do pesquisador 

 

 

PERMISSÃO PARA OPCIONAL CONTATO NO FUTURO 

⸋  Tenho interesse em participar, ao término da pesquisa, de uma devolutiva dos 
resultados através de seminário/roda de conversa 

Endereço de e-mail: _______________________Tel.:____________________ 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

ROTEIRO NORTEADOR PARA ENTREVISTAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Sexo:  (   ) F  (   ) M                
Religião:____________________________________Idade: ___________________ 
Estado Civil:_____________________ ___________Tem filhos: ________________ 
Formação:___________________________Onde se formou/ ano?______________ 
Local de trabalho_________________ ____Tipo de vínculo ___________________  
Há quanto tempo trabalha na função: __________  
 

BLOCO 1: SOBRE A ROTINA DE TRABALHO E PERFIL DE ATENDIMENTO 

- Poderia falar sobre como acontece sua rotina desde que acorda até a chegada ao 

seu trabalho? (verificar as atribuições antes de sair de casa, como ocorre o acesso ao trabalho, seu 

deslocamento, até a chegada ao trabalho) 

- Pode descrever a sua função, o que você faz? 

- Descreva um pouco desde a entrada das famílias ao serviço até o modo como 
chegam até você? (como são encaminhadas? Vai às casas (visita domiciliar) e com qual 

frequência? Como é o seu contato com a família?) 
(Qual o perfil das famílias que você atende? Com qual faixa etária você mais trabalha?)  

 
- Me conta um pouco sobre o trabalho com essas famílias. (Quais as principais demandas 

você identifica? Você faz atendimento direto a crianças e adolescentes? Em que situações?) 

- O que você acha de atender esse público de crianças e adolescentes. (Acha que é 

preciso alguma preparação a mais? O que exige o atendimento de crianças e adolescentes? Precisa 

atuar de modo diferente para atender a essa faixa etária? O que é importante para o atendimento dessa 

faixa etária?) 

- Na sua visão, quais as principais dificuldades que as famílias de crianças e 

adolescentes atendidas por você enfrentam? Pode dar Exemplos (ver dificuldades em 

geral) 

BLOCO 2 – SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS SITUAÇÕES 

PSICOSSOCIAIS E FORMAS DE ENFRENTAMENTO 

- No seu atendimento a famílias de crianças e adolescentes, percebe a influência de 

situações psicossociais? Pode falar um pouco sobre o que mais você encontra na sua 

prática? (Situações de violência, pobreza extrema, conflitos familiares, problemas relacionados a 

saúde mental, uso abusivo de álcool e outras drogas, etc) 

- Na sua equipe, quem costuma identificar essas situações? 

- Quando você encontra uma família em que você percebe algum problema de ordem 

psicossocial, o que você faz? 
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- Você considera que, alguma vez, contribuiu para que alguma família de criança e 

adolescente tenha atravessado algum problema e seguido adiante? Pode dar 

exemplos? 

- Como você vê os efeitos dessas situações psicossociais na saúde da família?  

- Você percebe famílias em que, apesar de vivenciarem problemas psicossociais, 

conseguem atravessar essas situações e seguirem adiante? Lembra de algum caso? 

- O que você acha que ajuda essas famílias a atravessarem melhor esses problemas 

psicossociais? (Quais estratégias ou recursos essas famílias utilizam?) 

- E o que você acha que dificulta essas famílias a atravessarem melhor esses 

problemas? 

- Tem algo que você pode fazer para ajudar a essas famílias a atravessarem melhor 

essas situações psicossociais? O que? 

- Em relação a atitude do profissional, o que você acha que é importante no 

atendimento a esses casos? 

BLOCO 3: PROCESSOS DE TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 

SAÚDE 

- Como você acha que está sua equipe no momento? (Acha que vocês têm um número de 

profissionais suficientes para dar conta da demanda?) 
(Tem algum profissional na sua equipe com quem você trabalhe mais? Qual?) 

 
- Vocês têm espaço para discussão dos casos em equipe? Como e onde acontece? 
(Quais dias e horários, qual frequência) 

(Acha que consegue trocar/discutir os casos em equipe ou acha que seu trabalho ocorre de modo mais 
isolado?) 

 
- Você participa de algum conselho/fórum/grupo de discussão na rede? Participa de 

alguma atividade na comunidade? Qual? 

- Acha que tem um bom conhecimento sobre a legislação de políticas públicas? Qual 

ou quais você conhece, ou costuma recorrer para ajudar nas suas ações? 

- Na sua formação, você se considera preparado para enfrentar os casos que tenham 

alguma questão psicossocial? (Como você acha que uma equipe pode agir quando aparecem 

esses casos? ) 

- Você considera que tem conhecimento sobre os lugares para onde encaminhar a 

demanda que você identifica? (Acha que tem lugares na rede para encaminhar os casos que 

você atende? A qual ou quais setores na rede você mais recorre?) 

- Você faz cursos de atualização na sua área de atuação? Nos últimos 2 anos, quantos 

cursos você buscou para ajudar na sua prática?  

- Já participou de algum curso ou treinamento promovido pela prefeitura ou em 

parceria com a prefeitura? (Quem promoveu? Quando foi o último curso ou treinamento que você 

participou?) 
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BLOCO 4 – SOBRE A RESILIÊNCIA 

Você já ouviu falar em resiliência? O que você entende por resiliência? (se não, 

apresentar definição de que indica a capacidade de superação das adversidades, ou capacidade de 

atravessar as dificuldades e seguir adiante) 

O que você acha desse conceito? Acredita que isso pode acontecer em sua prática?  

Você acredita que esse conceito pode ser utilizado na prática de atenção à saúde da 

família? Como? 

 

 


