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Resumo 

 

Essa pesquisa teve como objetivo Identificar eventuais dilemas éticos vivenciados por 

profissionais de saúde do Centro Saúde Escola Lapa (CSE-LAPA) nas ações do Programa 

Saúde na Escola, com vistas ao aprimoramento das ações de educação em saúde junto aos 

alunos atendidos em três instituições de ensino no território da referida unidade de saúde. O 

método qualitativo foi utilizado a partir de estudo de caso no cenário CSE-LAPA, e foram 

realizadas 05 entrevistas estruturadas com os profissionais de saúde atuantes nestas ações. Para 

a análise foi aplicado a fenomenologia, e os temas foram categorizados em Educação em Saúde, 

Ética e Dilemas Éticos. Os resultados demonstram que existe deficiência na compreensão do 

conceito de ética e bioética por estes profissionais. Contudo, identificamsituaçoes 

envolvendodilemas éticos que surgem no desenvolvimentodas atividades de educação em saúde 

junto aos adolescentes. Evidencia-se problemas na condução de situaçoes de maior gravidade 

por falta de suporte da rede de saúde e educação. Não obstante, nenhuma profissional refletiu 

acerca dos dilemas éticos envolvidos na elaboração, desenvolvimento e avaliação das atividades 

de educação em saúde, bem como nas relações dos profissionais com os graduandos de 

medicina, e principalmente com os alunos. Verifica-se que as atividades desenvolvidas não 

consideram a Autonomia do Indivíduo como foco principal, com poder transformador da 

realidade vivida. Mostra-se a necessidade de inclusão do tema na formação dos profissionais 

de saúde, para além da discussão de normas e códigos de uma categoria profissional ainda 

realizado nos cursos de formação atuais. 

 

Palavras-chave: Ética; Educação em Saúde; Programa Saúde na Escola; Atenção Primária; 

Estratégia Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 

 

The objective of this research was to identify possible ethical dilemmas experienced by 

health professionals of the Centro Saúde Escola Lapa (CSE-LAPA) in the actions of the Health 

in the School Program, with a view to improving health education actions among students 

attending three health institutions. The health unit. The qualitative method was used from a 

case study in the CSE-LAPA scenario, and 05 structured interviews were carried out with the 

health professionals involved in these actions. For the analysis was applied the 

phenomenology, and the themes were categorized in Health Education, Ethics and Ethical 

Dilemmas. The results demonstrate that there is a deficiency in understanding the concept of 

ethics and bioethics by these professionals. However, they identify situations involving ethical 

dilemmas that arise in the development of health education activities among adolescents. There 

are problems in driving situations of greater severity due to lack of support from the health and 

education network. Nevertheless, no professional reflected on the ethical dilemmas involved 

in the elaboration, development and evaluation of health education activities, as well as in the 

professionals' relationships with medical students, and especially with students. It is verified 

that the activities developed do not consider the Autonomy of the Individual as the main focus, 

with transforming power of the lived reality. It is shown the need to include the theme in the 

training of health professionals, besides the discussion of norms and codes of a professional 

category still carried out in the current training courses. 

 

Keywords: Ethics. Health Education. School Health Program. Primary attention. Family 

Health Strategy. 
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Introdução 

 

A rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) encontra-se organizada de forma 

hierarquizada, tendo na Atenção Primaria a Saúde (APS) sua principal porta de entrada. De 

acordo com Roncolleta (2003), espera-se que o nível de atenção responda pela resolutividade 

de oitenta e cinco por cento dos problemas de saúde e garanta um atendimento mais 

humanizado, integral e longitudinal de indivíduos, famílias e grupos comunitários. Nesta 

perspectiva, a Atenção Primária utiliza freqüentemente as ações educativas no seu cotidiano e 

compreende de forma abrangente os processos pelos quais o gradiente de saúde-doença se 

constrói. Os momentos de interação e de construção de vínculos entre profissionais de saúde e 

usuários se estende para além do espaço da consulta propriamente dita. São realizadas salas de 

espera, reuniões comunitárias, visitas domiciliares e grupos educativos propiciando diferentes 

possibilidades de encontro entre esses sujeitos em diferentes cenários pertencentes ao território 

(BRASIL,2006,Política Nacional de Atenção Básica)   

Uma parte dessas atividades de educação em saúde são ações desenvolvidas pelo 

Programa Saúde na Escola (PSE), programa que, mais do que promover ações de saúde, busca 

oferecer a educação para a saúde para as crianças e adolescentes do território, estimulando o 

protagonismo dos jovens na prevenção da saúde e na ação frente a elementos que possam 

influenciar a sua saúde ou de pessoas próximas.  

Faz-se importante mencionar que o PSE foi criado em 2007 a partir do Decreto-Lei n. 

6.286. O PSE é uma articulação intersetorial entre o Ministério da Saúde e o Ministério da 

Educação, a fim de promover a saúde e a educação integral, desenvolvimento da cidadania e a 

qualificação das políticas públicas brasileiras.  

Na prática, o PSE acontece com o envolvimento da equipe de atenção básica com a 

equipe de educação, no seu planejamento, monitoramento e vigilância, visando à promoção, 

prevenção e avaliação das condições de saúde das crianças e adolescentes. As ações do PSE, 

em todas as suas dimensões, devem estar inseridas no Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

escola, levando-se em consideração o respeito à competência política e executiva dos Estados 

e Municípios, à diversidade sociocultural das diferentes regiões do país e à autonomia dos 

educadores e das equipes pedagógicas (BRASIL, 2011).   

Dentre os objetivos do PSE cita-se:1) Avaliação das condições de saúde das crianças, 

adolescentes e jovens que estão na escola pública; 2) Promoção da saúde e de atividades de 

prevenção; 3) Educação permanente e capacitação dos profissionais da Educação e da Saúde; 
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4) Monitoramento e avaliação da saúde dos estudantes;5) Monitoramento e avaliação do 

programa (BRASIL, 2011).  

A partir do exposto, pode-se notar que não são possíveis as ações de educação em saúde 

desconsiderem o contexto social, cultural e econômico desses indivíduos e de suas famílias no 

território que ocupam, considerando, ainda, os conhecimentos sobre o processo-saúde-doença, 

sua autonomia, dignidade, pensamento critico reflexivo e a valorização da sua subjetividade a 

partir de um vínculo afetivo e ético do profissional.   

Mais uma vez, conhecer, entender e respeitar os elementos deste meio se torna 

indispensável e fundamental para que o profissional da saúde consiga conquistar a confiança e 

respeito do grupo ao qual atende. Assim, estabelecendo um processo de troca de conhecimentos 

que permita ressignificar os temas observados e desenvolver ações que tenham impactos e 

resultado na promoção do autocuidado.  

Com base neste breve contexto, o presente trabalho busca observar o tema da ética não 

só do ponto de vista da educação na área da saúde, mas do processo de vivência com os quais 

os profissionais de saúde da APS se deparam e interagem quando na execução destas atividades. 

O foco de observação se concentrará nas práticas de uma unidade de saúde da Atenção Básica, 

garantindo a observação de toda construção que o PSE possa oferecer aos alunos e na troca de 

conhecimentos, proporcionando-lhes maior autonomia para o cuidado à saúde e o 

fortalecimento de sua cidadania.  

Para que este tema possa ser debatido de maneira mais completa, foram definidos 

objetivos que permitiram aprofundar sobre os dilemas éticos vivenciados pelos profissionais da 

APS nas ações de educação em saúde. E, na perspectiva de atingir os objetivos determinados, 

foi levantada uma questão central para a pesquisa: a relação entre educação e saúde no processo 

de construção de uma postura social com base na ética.   

 Assim, durante o estudo buscou-se responder ao seguinte questionamento: A relação 

estabelecida entre profissionais de saúde e adolescentes nas ações de educação em saúde no 

PSE estão voltadas para construção da cidadania e da promoção da saúde, em bases éticas, ou 

se desenvolvem de forma prescritiva e dentro das prioridades apresentadas pelo serviço de 

saúde, não considerando os adolescentes como protagonistas de seu cuidado em saúde?  

É indispensável destacar que esses profissionais, ao exercerem seu papel de agentes da 

educação em saúde, precisam ter capacidade de compreender o próximo, ser aptos a exercer 

empatia e estabelecer uma escuta qualificada que considere o contexto de vida dos sujeitos 

envolvidos nessa troca. Outro questionamento refere-se ao fato de as observações pretendidas 
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ocorrerem numa unidade de ensino e serviço que responde pela formação de futuros 

profissionais de saúde. Nesse sentido, é importante zelar para que a prestação de serviços 

assuma uma postura ética, de qualidade e que sirva de referência positiva aos graduandos.   

As diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina (BRASIL, 

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 20 DE JUNHO DE 2014), Instituem Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Medicina e dá outras providências, em seu art. 4º, o egresso de 

Medicina deve ser capaz de atuar nas áreas de assistência, gestão e educação em saúde a partir 

da articulação entre conhecimentos, habilidades e atitudes para o adequado exercício 

profissional.  Assim, as práticas de educação em saúde na graduação devem ser capazes de 

sensibilizar e capacitar os alunos de forma ética, dialogada e libertadora no sentido de estimular 

o protagonismo do outro. Uma vez que o aluno se aproprie de tais práticas, ele será capaz de 

reproduzi-las em outros cenários e contextos.    

Para abordar todos esses pontos, o presente trabalho se desenvolveu através de 

metodologia qualitativa de pesquisa, incluindo desenvolvimento de marcos teórico para 

aprofundar-se em relação ao objeto sob análise e estudo de caso no Centro de Saúde Escola 

(CSE) Lapa. Considera-se a percepção de cinco profissionais, sendo três profissionais de nível 

superior (médico-docente) e dois profissionais de nível médio (agentes comunitários de saúde) 

que exercem suas atividades no CSE Lapa e que participam das ações do PSE. 
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Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Identificar eventuais problemas éticos vivenciados por profissionais de saúde do CSE 

Lapa nas ações do PSE, com vistas ao aprimoramento das ações de educação em saúde junto a 

adolescentes.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

- Fazer o levantamento das publicações e produção sobre ética na área de 

Educação em Saúde a fim de adquirir suporte para discussão dos questionamentos que se 

apresentem ao final da pesquisa;  

- Conhecer os processos de educação em saúde no cenário escolhido, descrevendo 

os mais freqüentes;  

- Verificar a existência ou não de problemas éticos a partir da percepção dos 

profissionais envolvidos nas ações do PSE.  
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1. Marco teórico: questões relacionadas à ética e à educação em saúde na escola 

 

1.1 Aspectos gerais sobre ética 

 

Historicamente, o homem tem proposto para a sua coletividade princípios norteadores 

de ética e moral. Essa difusão cultural manifestada pela disseminação de tradições, 

conhecimentos, valores, crenças e entre outros, não é “uma simples herança e ainda menos uma 

repetição, uma clonagem, ela se apoia sobre uma transformação que supõe um processo de 

apropriação” (ROBERT, 2003).   

Os questionamentos levantados pelo ser humano durante toda a história do convívio 

social acerca da forma de se comportar perante os outros são, para Rego (2006), os formadores 

da ética. O autor afirma ainda que a mesma pode ser definida como a junção de normas que 

regulam as tomadas de decisão dos homens, consistindo de forma ampla em um conjunto de 

regras que ditam o certo e o errado. Desde seu nascimento, o homem depara-se com um 

conjunto de valores aceitos em seu grupo social. As primeiras influências sofridas pela criança 

vêm da família e com o decorrer do tempo passam a receber influências da escola, de amigos e 

da sociedade em geral. Assim, pode-se dizer que, a ética é um elemento essencial para a vida 

social do indivíduo.  

Teoricamente a ética surgiu na Grécia e era transmitida pelas classes dominantes, na 

época, os nobres eram os exemplos a serem seguidos. Sócrates é considerado o “Pai da Ética”, 

por ter sido responsável por uma das primeiras reflexões acerca do assunto. De acordo com 

Bittar (2016), para Sócrates, ética significava conhecimento para fazer julgamentos acerca do 

bem e do mal.  

Era através do conhecimento e da felicidade que Sócrates embasava-se na ética, haja 

vista, considerar que ser ético ultrapassa o bom relacionamento humano, e o conforto entre os 

homens. A ética consiste em conhecer a si própria, considerando o conhecimento como 

verdadeiro caminho para o discernimento, a sabedoria e o controle de emoções, buscando a real 

virtude. Para Sócrates, ética é o próprio conhecimento a priori, pois somente com ele, se tem a 

capacidade de diferenciar o bem e o mal.  

Assim, a busca pela felicidade consistia em praticar o que a sociedade impunha. De 

acordo com Bittar (2016), Aristóteles defendia que a ética tinha como finalidade o encontro da 

felicidade, sendo a condição para dignidade, ser feliz. Considera-se que a ética é ligada 
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estruturalmente a regras subjetivas de um determinado ambiente e assim pressupõe-se que nem 

sempre o que é ético para um não necessariamente é para o outro.   

Etimologicamente, a palavra ética provém de duas palavras gregas: ethoseêthos, que 

significam respectivamente costume, maneira de proceder e morada habitual, maneira de ser, 

caráter. É muito comum associar a ética com a moral, contudo, apesar de possuírem o mesmo 

significado etimológico, os autores distinguem essas duas expressões. De acordo com Zilles: 

Para alguns, a moral diz respeito às ações praticadas por hábito e aos costumes 

em geral, ou seja, ao aspecto exterior. Reenvia então para a lei e as regras e trata 

dos princípios do permitido e do proibido e das atitudes do sujeito em relação 

aos mesmos. A conformidade com a lei, embora considerada como a 

cristalização do hábito, predomina. A ética, por sua vez, analisa a dimensão 

pessoal da ação, mostrando o modo como o agir surge da própria interioridade 

da pessoa que age, apontando para o enraizamento antropológico das normas e 

inserção em situações concretas. O mais importante já não é a conformidade 

com a lei, mas a fidelidade ao centro pessoal do qual emana a ação. Para outros, 

a moral considera o agir na sua relação com a lei, à constituição da regra e o 

juízo prudencial da consciência, enquanto a ética trata do fundamento da moral, 

incluindo uma reflexão que busca a base metafísica. Mas para quem não opõe 

ética e moral, os dois termos abrangem as mesmas áreas de problemas, 

tornando-se sinônimos (ZILLES, 2006) 

 

Verifica-se, portanto, que a moral é um parâmetro baseado em princípios e regras fixas 

e individuais, e a ética são os costumes de determinada sociedade, fornecendo soluções para os 

dilemas mais comuns existentes nela. Pode-se considerar que a ética esteja relacionada a 

comportamentos construídos a partir da cultura, buscando elencar as regras morais de maneira 

pré-determinada. A moral, por sua vez, é o conjunto de regras que balizam os indivíduos, 

guiando suas ações e julgamentos e são refletidas no estudo realizado pela ética. A ética tem 

como objetivo fazer uma análise crítica da moral dominante e assim formular princípios para 

agir bem e retamente, justificando-os (ZILLES, 2006).  

Pode-se dizer que a ética está presente de forma significativa em diferentes áreas do 

conhecimento, como meio ambiente, política, comunicação entre outros. Sendo assim, fica 

claro que as atividades coletivas, tal como a realizada em momentos educacionais, são as 

melhores e mais adequadas ferramentas para disseminar a moral e, conseqüentemente, formar 

um cidadão com ética. O ensino é não só reprodutor de valores como também transformador 

(JOHANN, 2009).  

Quando se trata de algo público e/ou vital para qualquer pessoa, em qualquer idade e 

qualquer situação econômica, a ética deve garantir e estabelecer relações plenas e equitativas 
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que levem em consideração as particularidades cognitivas, emocionais e valorativas dos seres 

humanos. É baseado nestes conceitos primordiais que Paulo Freire (2006) elabora a idéia da 

ética da libertação e da solidariedade. Para ele, o respeito à diversidade dos saberes é 

fundamental para o desenvolvimento pleno do cidadão, para a fortificação da variedade cultural 

e imprescindível para o enriquecimento da história humana (WANDERLEY, 2010).   

Faz parte da ética universal do ser humano, a luta em favor dos famintos, (...) a briga 

em favor dos direitos humanos, onde quer que ela se trave. Do direito de ir e vir, do direito de 

comer, de vestir, de dizer a palavra, de amar, de escolher, de estudar, de trabalhar; do direito de 

crer e de não crer, do direito à segurança e à paz (FREIRE, 2006, p. 52).  

Segundo Marinho (1986), estabelecer um código de conduta é uma das etapas inerentes 

da profissionalização de uma ocupação. Portanto, alcançar o nível de profissional minimamente 

qualificado significa obedecer a um código de conduta. Entretanto, como discutido 

anteriormente, ainda que os profissionais tenham que possuir ética – que seria uma 

determinação coletiva – isso não quer dizer que devem abandonar sua visão individual – moral 

–, até porque elas são complementares. Quando se referindo exclusivamente à ética, enquanto 

exercida sua atividade profissional, o indivíduo:  

[...] não basta ter o conhecimento do código de ética, pois a pessoa poderá atuar 

apenas de um modo moralista; são necessários a assimilação e o 

amadurecimento de certos conceitos do que é ser um “ser humano”, para que a 

pessoa evolua e se humanize (COHEN; SEGRE, 1994, p. 22) 

 

Mesmo que a ética seja uma característica inerente ao ser humano, visto que é produto 

da cultura produzida pelos agrupamentos humanos, isso não quer dizer que os humanos nasçam 

éticos. Tal formação ética ocorre com a sua evolução histórica, cultural e empírica. 

 

1.2 Breve abordagem sobre Deontologia Ética 

Etimologicamente a palavra deontologia surgiu do grego “déon, déontos” que significa 

dever e “logos” que significa tratado, assim pode-se dizer que deontologia é o conjunto de 

deveres de determinado grupo profissional. Afirma-se que o valor de uma ação não depende 

unicamente das conseqüências causadas por esta. Assim, o homem age sem ter como 

justificativa os resultados obtidos, avalia as ações humanas em função do seu princípio 

subtendido, tratando-se assim de uma ética do dever. Vale ressaltar que a deontologia possui 

uma relação intrínseca com a ética (CARAPETO; FONSECA, 2012).  A palavra deontologia 
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foi introduzida no vocabulário filosófico pelo inglês Jeremy Bentham em sua obra 

“Deontlogyorthe Science ofMorality” de 1834, e de acordo com Soares e Santos:  

O autor procura “transformar a teoria utilitarista numa espécie de aritmética da 

moral”, quantificando, segundo critérios de intensidade, duração e outros, os 

somatórios dos prazeres intelectuais, sociais, morais e altruísticos para a 

valoração dos princípios éticos (SOARES; SANTOS, 1999, p. 8)  

 

Assim, o certo e o errado, o bem e o mal estão no centro da ética, interessando aquilo 

que o indivíduo faz e não o que acontece no mundo. Para Immanuel Kant esse pensamento 

define a moralidade dos atos. Pode-se afirmar que, a influência de Kant é a expressão mais clara 

da deontologia.  

Em linhas gerais, deontologia é o conjunto de princípios que conduzem o 

comportamento de um profissional, e muitas vezes não está codificado em regulamentações 

jurídicas, mas está baseada no caráter moral de cada pessoa. Kant aborda a idéia de que a razão 

é o início para uma ação, já que ela, de acordo com os objetivos do individuo, determina o que 

fazer para atingi-los. Neste caso, a ação é o resultado do que se deseja, e a função da razão é 

somente informar no que se deve acreditar. Sobre a importância da razão nas ações, David 

Hume em Tratado da Natureza Humana (1738) diz que:  

Não é contrário à razão preferir a destruição do mundo a arranhar o meu dedo 

[…] isto é tão pouco contrário à razão como preferir um bem reconhecidamente 

menor a um bem maior, e ter pelo primeiro uma afeição mais intensa do que 

pelo segundo.  

 

Corroborando com Hume, a ação não depende apenas da razão, ela é apenas um meio e 

toda ação deve ter um começo, um meio e um fim. Quando se fala em moralidade, Kant acredita 

que a razão decide tanto os meios como o fim (CARAPETO; FONSECA, 2012). Isso se 

evidencia, pois quando agir a luz da moralidade, a razão é quem diz se uma ação é boa ou má, 

então mesmo que se deseje aquele objetivo, é a razão quem decide se deve continuar com o ato 

ou não, excluindo assim a teoria de Hume (SOARES; SHIMIZU; GARRAFA, 2017). 

 

1.3 Ética e setor saúde 

No que concerne especificamente à área da saúde, a ética tem uma função vital no 

relacionamento entre o profissional da saúde e aquele que é atendido por ele, pois, em geral, 

essas ocasiões são delicadas e requerem um tato extra e sensível.   
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A saúde pode ser compreendida ao mesmo tempo como bem, direito e valor, as 

profissões de saúde que distinguem-se por sua responsabilidade ética. (...) a 

decisão de tratar-se ou não dependerá muito das relações de vínculo e sentido, 

ou seja, da ética das relações. (...) mais do que conhecer ética, filosofia, 

legislação e códigos deontológicos, o profissional tem que ser competente para 

deliberar, responsável e prudentemente. Isso requer competência ética 

(ZOBOLI; SOARES, 2012, p.1249) 

A ética nessa questão se reflete como percepção e bom senso nas palavras e nas atitudes. 

“Respeite todo ser vivo como princípio e fim em si mesmo e trate-o, se possível, enquanto tal” 

são os princípios propostos por Jahr (1927) quanto à bioética. É claro que discutir conceitos não 

é o suficiente para mudar toda a metodologia de trabalho de um profissional. O ideal para 

combater o paradigma da discordância de atitudes éticas é estabelecer uma nova formação dos 

profissionais de saúde, sem se manter na disseminação de normas passadas abstratamente, o 

que é realizado nos cursos de formação hoje em dia.   

Os profissionais são ensinados a lidar com doenças leves, acidentes medianos, 

enfermidades graves. Aprendem a lidar com limpezas profundas e suturas. Entretanto, não há 

muitas informações ou algum curso específico para explicar a eles como gerenciar casos onde 

a causa da doença é a fome, como lidar com corrupções políticas, injustiças ou alocação 

indevida de recursos. Eles vivem uma realidade onde existem duas percepções sobre o que 

forma a humanidade, ambas importantes, mas onde não há preparo para uma delas e nem uma 

forma de prever para prevenir (TORRES, 2003).  

Tendo em vista que a compreensão de um conteúdo se baseia na apreensão de uma teoria 

vinculada a uma experiência sensível, é importante que esse profissional conviva com um 

educador que possa oferecer embasamento teórico para suas ações, por meio de uma pedagogia 

estruturada e também meios inovadores de pôr essas concepções em prática (FERREIRA; 

RAMOS, 2006).  

A saúde coletiva é um campo de produção de conhecimento com auxílio profissional 

especializado e interdisciplinar. Isto ocorre porque não há limites rígidos quanto à forma de 

entender ou produzir saúde. Todas as práticas da área têm como objetivo agregar qualidade de 

vida às pessoas, demarcando transformações em seus estilos de vida e trabalhando conceitos 

variados, tais como medidas de promoção à saúde, prevenção de doenças, e proteção da 

cidadania (TORRES, 2003).  

A necessidade de um posicionamento efetivo, ético e adaptável é imensurável, mas a 

formação permanece insuficiente para atingir os objetivos. A formação dos profissionais de 
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saúde atualmente é baseada em disseminação de conteúdos e estágios, onde há pouco contato 

real com os pacientes e com as suas condições específicas, o que gera um conhecimento 

empírico reduzido. A prática pedagógica é fragmentada, estática e incompatível com as 

pretensões para as necessidades apresentadas (TORRES, 2003). 

A primeira profissão da área da saúde a desenvolver seu próprio código de conduta foi 

à médica, para depois permear suas concepções por outras categorias profissionais. Isto ocorreu 

por lidar com questões muito sensíveis à existência humana: doença, saúde, vida e morte.   

[...] a saúde é produto de um amplo espectro de fatores relacionados com a 

qualidade de vida, incluindo um padrão adequado de alimentação e nutrição, de 

habitação e saneamento, boas condições de trabalho e de renda, oportunidades 

de educação ao longo de toda a vida dos indivíduos e das comunidades(BUSS, 

1999, p.165)  

Ao se tornar profissional de medicina, o indivíduo assume com sua profissão e com a 

sociedade o dever legal e ético de cuidar, conforme disposto nos princípios fundamentais do 

Código de Ética Médica(Resolução CFM nº 1.931 de 17 de setembro de 2009)  

I - A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da 

coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. II - O alvo 

de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual 

deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional 

[...] (Código de Ética Médica,  Resolução CFM N 1.931/09, p. 30) 

A vida é um bem jurídico, um direito fundamental de todo e qualquer cidadão cabendo 

ao profissional agir em prol da vida humana, resguardando-a. Cabe ressaltar a existência de 

limites e medidas morais que estes profissionais devem conhecer, aplicando-o em seu dia a dia 

para cumprimento do dever e para estar de acordo com a ética estabelecida por sua profissão.   

Desta forma, evidencia-se a importância dos princípios norteadores e a obrigatoriedade 

dos profissionais os seguirem. Contudo, apenas a menção durante a sua formação ou a vivência 

para incorporar um ou outro conceito não é suficiente para que aquilo se torne um hábito do 

profissional. É deste contexto que surge a necessidade de implantar a educação em saúde para 

o profissional da área voltada para os valores morais e éticos básicos de sua função (GERBER 

e ZAGONEL, 2013)  Se, por um lado, a formação adequada do profissional de saúde é um meio 

de prestar adequadamente a assistência necessária, de prevenir seqüelas antes inevitáveis, 

eliminar situações complexas e de risco, por outro lado, promover mudanças nos currículos 

referidos é combatido por resistência à dificuldade da mudança, deixando de lado as diferenças 

sociais e culturais e a inovação da maneira de pensar e de agir enquanto responsável pelo 

cuidado dos homens (GERBER e ZAGONEL, 2013). 
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Refletindo criticamente sobre a educação na área da saúde, pode-se perceber que 

atualmente existe um contingente cada vez mais significativo com iniciativas para mudar as 

perspectivas de formação dos profissionais da saúde, tanto na área pública quanto na privada. 

Essa mudança tem ocorrido devido à presença do ensino da ética somente relacionada ao 

cumprimento do dever durante a formação do profissional, sem levar em consideração a 

distância entre o tratamento, relação cura-paciente e o tratamento humano-humano.  

A promoção da saúde consiste nas atividades dirigidas centralmente à 

transformação dos comportamentos dos indivíduos, focando nos seus estilos de 

vida e localizando-os no seio das famílias e, no máximo, no ambiente das 

“culturas” da comunidade em que se encontram. Neste caso, os programas ou 

atividades de promoção da saúde tendem a concentrar-se em componentes 

educativos, primariamente relacionados com riscos comportamentais 

cambiáveis, que se encontrariam, pelo menos em parte, sob o controle dos 

próprios indivíduos (BUSS, 1999, p. 166) 

 

Ao pensar sobre essa questão, é necessário compreender que, independente da tendência 

natural para que haja mudanças, estas passaram por uma trajetória de complexidade intensa, 

possivelmente mudando as práticas de saúde e até mesmo no processo de ensino-aprendizagem 

durante a formação dos profissionais. Foi esta compreensão, por exemplo, que resultou no 

surgimento da bioética, que, segundo Pegoraro:  

[...] indica um conjunto de pesquisas e práticas plurisdisciplinares, objetivando 

elucidar e solucionar questões éticas provocadas pelo avanço das tecnociências 

biomédicas. (...) Assim, seu estudo vai além da área médica, abarcando 

psicologia, direito, biologia, antropologia, sociologia, ecologia, teologia, 

filosofia etc., observando as diversas culturas e valores(PEGORARO, 2002, p. 

81) 

 

A construção de estratégias deve decorrer do aprendizado resultante da análise das 

medidas tomadas no passado e na atualidade, levando em consideração às práticas de formação, 

a produção de conhecimento empírico, as estruturas da gestão da saúde, a educação em saúde, 

os movimentos sociais relacionados e os serviços de atenção, que englobam as práticas 

profissionais de tutoria e apoio.   

Buss complementa afirmando que:  

Os serviços de saúde devem atuar com programas abrangentes de promoção da 

saúde, o que inclui informação, educação e comunicação massiva e de 

qualidade, assim como a mobilização do esforço intersetorial no enfrentamento 

de problemas que têm origem fora do contexto exclusivamente biológico e 

individual, para localizar-se nos componentes sociais, econômicos e culturais 

da sociedade(BUSS, 1999, p. 21) 
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Baseado em estudos especializados, Rego (2001) sintetiza que o processo de ensino-

aprendizagem é formado de forma indireta e direta, sendo a maneira direta o ensino dialético e 

a maneira indireta os valores e os comportamentos vivenciados durante o exercer da profissão.  

Braibant (1996) explicita que esta situação se dá, muito provavelmente, porque durante 

o curso de formação dos profissionais da saúde, a maior preocupação de ensino é quanto às 

técnicas utilizadas no exercício da profissão, ao invés de investir na formação ética dos alunos. 

A inclusão de práticas de Educação em Saúde tem-se iniciado durante a formação universitária, 

e são os primeiros sinais de uma nova geração de profissionais de saúde, mais consciente em 

relação às nuances dos indivíduos.   

A ética é universal, baseada em pontos comuns e respeitada pelo todo. A moral é 

individual, ainda que influenciada pela ética da comunidade da qual a pessoa participa, mas 

esta pode ser modificada por diversas questões pessoais, como crenças, costumes familiares 

etc. Haidt e Kesebir (2010) aclaram que, a moralidade está ligada às emoções daqueles que 

realizavam o julgamento de determinada atitude. Engel (2004) complementa, a moral 

majoritária era sempre determinada pela classe dominante, o que, para Singer (2002), tornava 

a ética muito relativa, sendo assim, insuficiente para determinar o que é certo e o que é errado.  

Sob estas perspectivas, em 2005, foi firmado pelos estados-membros da UNESCO a 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos (DUBDH), que se trata de um acordo 

internacional com objetivo de determinar princípios norteadores que garantam a dignidade 

humana geral quando relacionados a questões biomédicas, biotecnológicas, ambientais e sociais 

(GARRAFA, 2006).   

O artigo 23 do tratado explicita que aqueles que habitam nos estados membros 

participantes da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos deveriam possuir 

acesso total, em diferentes níveis de ensino, à formação e à educação em bioética. Novamente, 

tomando como base a Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, é importante pensar na 

educação em saúde como um trabalho político na aquisição de liberdade e de direitos. Ela tem 

como fundamento principal: 

Trabalhar pedagogicamente o homem e os grupos envolvidos no processo de 

participação popular, fomentando formas coletivas de aprendizado e de 

investigação de modo a promover o conhecimento da capacidade de análise 

crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das estratégias de luta e de 

enfrentamento (VASCONCELOS, 2001, p. 200) 
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Práticas alternativas de saúde, oficinas recreativas, cursos relativos à alimentação 

especial são algumas das perspectivas trabalhadas na educação em saúde na área de saúde, 

visando potencializar o atendimento, mas se tornando ativamente responsável no que se refere 

às questões sociais. A Educação em Saúde vai além de simplesmente atender o paciente e 

propor uma solução para o seu dilema físico. Os profissionais que se comprometem com a 

proposta estão se preparando para cuidar de um ser humano integral, entendendo as 

particularidades de cada grupo da comunidade atendida, levando em consideração todos os 

fatores biológicos, históricos e sociais envolvidos (VASCONCELOS, 2001).  

Entende-se que esta seja uma questão de luta por direitos, construção da participação 

popular e compromisso com a comunidade. A preocupação com a justiça social é um dos 

elementos éticos da Educação em Saúde, é o compromisso verdadeiro com a formação de 

vínculo afetivo entre a equipe de saúde e a população atendida por esta. O vínculo afetivo 

permite uma vivência motivada, permeada pela compreensão, respeito, zelo e preocupação. O 

profissional poderá entender que por detrás de sintomas existe uma história, e possibilitará um 

entendimento mais completo da situação, sendo capaz de se sensibilizar sem perder a postura 

necessária para o exercício de sua função (VASCONCELOS, 2001). 

 

1.4 Educação em saúde 

Durante os séculos XIX e XX, visto a importância do setor socioeconômico e político, 

a educação em saúde foi se transformando tanto nas denominações quanto nos modelos. 

Iniciou-se pelo modelo campista, devido às operações militares, de uma maneira autoritária e 

normativa. Posteriormente foi denominada de policia sanitária, atribuindo a imposição de 

normas tecnocratas, um modelo educativo coercitivo. Neste período os intelectuais da classe 

média se dividiram, parte deles impulsionando o comportamento designado “eugenismo”, a 

outra parte se unindo a população mais empobrecida que lutava pela qualidade de vida e saúde, 

que logo se organizariam para a grande revolta da vacina (SILVA et al., 2010).  

A questão econômica e a industrialização geraram outro modelo de serviços de saúde 

denominado Educação Sanitária. Esta ganhou força na era Carlos Chagas com o surgimento da 

Escola Nova, onde as ações eram executadas pelas professoras e pelos educadores sanitários, 

com objetivo de aproveitar o potencial poder de transformação das crianças (SILVA et al., 

2010).  
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Com ênfase na Saúde dos Trabalhadores que atuavam na extração de matéria prima, foi 

criado o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), fruto de um convenio do Brasil com USA, 

que dimensionou medidas de participação comunitária, educação em grupos, considerando os 

fatores sociais, econômicos e culturais, tornando-se parte do currículo da Faculdade de Higiene 

e Saúde Pública  (SILVA et al., 2010)   

Durante o golpe de 1964, foi retomado o modelo autoritário pelos militares, valorizando 

a assistência médica individualizada, e as ações de educação sanitária passaram a ser elitizadas. 

Contudo, esse modelo teve curta duração. A população a partir de seus movimentos e luta, 

visando melhores condições de vida e saúde, e com apoio de lideres políticos, iniciou uma 

articulação que ganhou força, tornando se o movimento da Reforma Sanitária (SILVA et al., 

2010)  

Em 1975, na V Conferência Nacional de Saúde, o Brasil foi considerado como o país 

de maior índice de desigualdades no mundo, proveniente pela má gestão da saúde. Durante a 

ditadura militar, atendendo aos objetivos do Governo, criou-se um Grupo de Trabalho (GT) 

com participação de políticos e acadêmicos representantes do Governo e dos Conselhos 

Estaduais e Nacionais de Educação. Deste trabalho foi elaborado o Projeto Lei n. 5.692/71, que 

a Educação em Saúde passou a ser obrigatória nas escolas brasileiras, com objetivo de estimular 

o conhecimento e a prática de saúde básica e de higiene. Outra modificação no sistema 

educacional foi à profissionalização do ensino secundário (médio), com objetivo de formar mão 

de obra especializada (técnica) para determinadas atividades enquanto outros alunos seguiriam 

para o ensino superior (SILVA; DIAS, 2009)  

Atualmente, o tema ainda é objeto de discussões e críticas envolvendo várias lacunas no 

processo de solidificação do ensino médio. O atual modelo apresenta um conjunto de 

contradições e é orientado a partir do principio da dualidade que foram construídos 

historicamente. A partir de várias reflexões no interior das universidades, foi visto que o sistema 

de saúde tinha que voltar-se prioritariamente para as condições de vida da população brasileira. 

Tudo convergiu para que o Brasil, com base na Conferência Alma-Ata, adotasse os princípios 

dos cuidados primários em saúde como eixo estruturante de seu sistema de saúde (SILVA et 

al., 2010).   

Assim, o sistema de saúde prioriza a Atenção Primária à Saúde com profissionais 

inseridos em uma relação mais próxima ao indivíduo, família, e comunidade, aptos a entender 

seus contextos de vida, e o processo saúde-doença. Desta forma, as ações necessárias ao 
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enfrentamento de problemas locais podem ser definidas conjuntamente (serviço e comunidade), 

e com ações que possam trazer mudanças reais. Contudo, vários impasses foram surgindo, tanto 

na esfera do profissional quanto no campo da política de saúde, exigindo que iniciativas técnicas 

fossem se aprimorando, e valorizando o saber popular e científico, em ações de educação em 

saúde sempre com referência dialógica (SILVA et al., 2010).   

Na década de 1980, a VIII Conferência Nacional de Saúde, define a saúde como um 

conceito ampliado, como direito de todos, e dever do estado. A reforma sanitária concretizou 

as ações jurídico-institucionais, resultando nas diretrizes do Sistema Único de Saúde, coroada 

na aprovação pelo Congresso Nacional da Lei Orgânica de Saúde nº 8.080, de 1990, e a Lei 

8.142, de 1990 (SILVA; DIAS, 2009). A educação em saúde continuou a evoluir no decorrer 

do tempo, passando a assumir grande importância, mas ainda com cunho muitas vezes 

campanhista:  

Ao instruir os indivíduos quanto à relação entre o comportamento incorreto e as 

doenças, os educadores em saúde esperam persuadi-los a assumir diferentes 

condutas, as campanhas de persuasão comumente usadas para estimular 

mudanças individuais de comportamento fornecem às pessoas informações 

“para o seu próprio bem [...]” (CASTRO, SOUSA, SANTOS, 2010, p. 6) 

Chiesa, Fracoli e Nogueira (2010) definem educação em saúde como:“quaisquer 

combinações de experiências de aprendizagem com vistas a facilitar ações voluntárias 

conducentes à saúde”. Complementando, as autoras lembram que tais ações podem assumir 

perspectivas mais conservadoras ou libertárias, por conseguinte, nem todo projeto com este 

foco seria emancipador por si só.  

Nesse contexto, a educação em saúde na Atenção Primária deve ser capaz de contemplar 

de forma abrangente os determinantes sociais que interferem em uma comunidade, favorecendo 

um olhar empático dos profissionais de saúde sobre os fatores que influenciam a população que 

acessa os serviços de saúde, facilitando a abordagem de ações de promoção e prevenção. 

 

1.5 Estratégia saúde da família no ambiente escolar 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) envolve diferentes profissionais, os quais trabalham 

em equipe, compostas por, no mínimo: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da 

Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em 

Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de 

saúde. Cada equipe é responsável por uma área de território definida e composta por, no 
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máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas (TEIXEIRA; COSTA, 

2003; BRASIL, 2006)   

A ESF é uma das principais estratégias propostas pelo Ministério da Saúde do Brasil, para 

reorientar o modelo assistencial do Sistema Único de Saúde, a partir da atenção básica e que 

objetiva (BRASIL, 1997).  

A prestação da assistência integral e contínua de boa qualidade à população, 

elegendo a família e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem no 

atendimento à saúde; [...] A intervenção sobre os fatores de risco a que esta 

população está exposta, humanizando as práticas de saúde por meio de 

estabelecimento de vínculo de confiança e contribuindo para a democratização 

do conhecimento do processo saúde-doença (FIGUEIREDO, 2010, p. 55) 

De acordo com Gastão e Guerrero (2010), a ESF encontra-se amparada nos 

conhecimentos e técnicas vindos da epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais com 

a finalidade de analisar de forma constante e permanente as condições de vida e a situação da 

saúde da população assistida, bem como a organização e execução de práticas adequadas para 

o combate dos problemas existentes, pondo em prática as ações de vigilância, promoção, 

prevenção e controle de doenças e agravos.   

Entende, assim, que o programa visa reorganizar os serviços e reorientar as 

práticas profissionais primando pela saúde e qualidade de vida da população, 

baseando-se em técnicas inovadoras através de trabalhos para uma dinâmica 

política e administrativa. A Estratégia Saúde da Família pressupõe o princípio 

da Vigilância à Saúde, a interdisciplinaridade e multidisciplinaridade e a 

integralidade do cuidado sobre a população que reside na área de abrangência 

de suas unidades de saúde (BRASIL, 1998) 

As ações intersetoriais possibilitam maior abrangência dos cuidados com a saúde da 

população. A atuação conjunta do Ministério da Saúde (MS) com o Ministério da Educação 

(MEC), através da articulação da ESF com o Programa Saúde na Escola (PSE), permitiu a 

ampliação da oferta de ações de saúde aos alunos da rede pública de ensino. Vale ressaltar que 

cada população possui características e culturas diferentes, que devem nortear as ações de 

educação em saúde, fazendo sentido para os integrantes da comunidade escolar e para os 

profissionais de saúde (SOUSA; ESPERIDIÃO; MEDINA, 2017)  

O trabalho das equipes de saúde no espaço escolar tem ênfase em ações de prevenção e 

controle de doença através de procedimentos como exame clínico, monitorização do 

crescimento e desenvolvimento, avaliação da acuidade visual e auditiva, avaliação da saúde 

bucal, e atualização do calendário vacinal.   
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Em relação à saúde mental devem ser analisadas as questões do aluno em relação ao 

contexto histórico e cultural do seu desenvolvimento – emocional, social, cognitivo.  

Quanto a crianças e adolescentes portadores de deficiência, a parceria entre educação e 

saúde contribui para a inclusão destas no ensino regular e nas unidades de saúde do SUS. De 

acordo com o Censo Escolar da Educação Básica de 2016, foram matriculados cerca de 48,8 

milhões de crianças e adolescentes, devendo-se destacar que 57,8% das escolas brasileiras têm 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades incluídos 

em classes comuns (BRASIL, 2016). 

De forma geral, o ensino formal deve garantir alguns aspectos inerentes não só no 

convívio em sociedade como também na aquisição de empregos, de melhoria de vida etc. Tais 

aspectos são a aquisição e o domínio da linguagem de forma que a comunicação possa ser 

realizada com sucesso, compreensão razoável de outras formas de expressão humana (como 

literatura, música, desenho), noções exatas básicas que desenvolvam conhecimento lógico e 

matemático e noções morais que orientem a vida social (BRASIL, 2016).  

Ainda que nos anos 1990, a taxa de inserção no ensino fundamental fosse de 95%, esta 

década e as seguintes estão colhendo os frutos da falta de garantia não só de conclusão do ensino 

obrigatório, como também da falta de infraestrutura, de inadequação de profissionais da rede 

de ensino e das altas taxas de evasão escolar e/ou repetência. Todas as crianças, adolescentes e 

adultos inseridos nesta situação estão com o seu desenvolvimento cognitivo (conhecimentos e 

habilidades), sua compreensão e expressão e seus valores distantes do que a sociedade atual 

necessita e requer (ROCHA, 2008).  

Dessa forma, a parceria entre os profissionais de saúde e profissionais da educação é 

importante para incluir, acompanhar o desenvolvimento do aluno e assegurar sua permanência 

na escola. E isso é fundamental para melhorar suas condições gerais de saúde, garantindo assim, 

maior possibilidade de participação, integração e aprendizado (ROCHA, 2008)  

A escola atualmente contribui de forma direta ou mesmo indireta da vida política do 

país, uma vez que os estudantes (crianças, adolescentes, jovens e adultos), professores, famílias 

(pais e/ou responsáveis) e voluntários participam das decisões que ocorrem no dia a dia da 

escola, como na elaboração de um plano de ação em saúde como parte do projeto político-

pedagógico, que são envolvidas as equipes de saúde da família. Vale ressaltar que esse 

desenvolvimento crítico e político adquirido pelos valores pessoais, crenças e conceitos 
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interferem na produção social da saúde, para que se possa obter uma melhor qualidade e vida. 

Assim, ressalta-se a importância e necessidade do trabalho conjunto de escola e as unidades 

básicas de saúde. (SOUSA; ESPERIDIÃO; MEDINA, 2017)  

Rocha (2008) enfatiza que a partir da compreensão de que uma ação intersetorial, em 

parceria, existe quando “ambas as partes envolvidas trabalham juntas para atingir um objetivo 

comum, resultando em benefícios para todos”. Com essa parceria os sistemas de saúde e de 

educação no Brasil deram os primeiros passos para concretização de ações voltadas para a 

prevenção e controle de doenças.   

A história do Brasil demonstra que desde a década de 1950, existiam afinidades entre 

os setores de Educação e de Saúde baseadas na universalização de direitos fundamentais. O 

desdobramento do Ministério da Educação e Saúde (MES) em Ministério da Saúde, e Ministério 

da Educação e Cultura, garantiu a autonomia para elaboração e implantação de políticas 

públicas por cada uma das instituições.  

A redemocratização do Brasil e a Constituição Federal de 1988 possibilitaram as 

iniciativas e abordagens que pretendiam focalizar o espaço escolar e, em especial, os estudantes, 

a partir de uma perspectiva sanitária baseada nos cuidados de higiene e primeiros socorros, 

assistência médica e/ou odontológica.  A parceria entre o setor de Educação e o setor de Saúde 

forma uma ponte para o envolvimento de outros parceiros na construção de um território, 

comunidade e escola mais saudável.    

Nesse sentido a Política Nacional de Atenção Básica, na qual as equipes de 

Saúde da Família têm a responsabilidade pela coordenação do cuidado dos 

escolares, além do desafio de um processo de trabalho que considere a 

integralidade das ações, o cuidado longitudinal e o acesso dos escolares às ações 

específicas do Programa Saúde na Escola, considerando suas diretrizes e 

prioridades em cooperação com os profissionais da educação, reconhecendo as 

escolas como promotoras da saúde, preventivas e de educação para saúde 

(BRASIL, 2008) 

No Brasil existem 18.313.214 milhões de crianças e adolescentes do Ensino Infantil, o 

Fundamental e o Médio, que participam efetivamente das ações de educação, promoção e 

assistência à saúde no sistema educacional brasileiro (BRASIL, 2017).   

Demarzo e Aquilante (2008) enfatizam que a escola exerce papel fundamental para a 

promoção da saúde, estimulada pela formação do cidadão crítico, com autonomia, 

reconhecimento e pleno exercício dos seus direitos e deveres.  Dessa forma a relação de 

parcerias das equipes da Estratégia de Saúde da Família, escola e família (pais e responsáveis), 
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considerando-se ainda os voluntários engajados na causa, constitui-se em um fator importante 

para a concretização dos objetivos, que se definem na prevenção e controle de doenças, que vão 

além do limite escolar.   

As ações visam acompanhar o desenvolvimento saudável físico e mental dos estudantes 

em cada fase durante a vida escolar, oferecendo cuidado integral, de acordo com as 

necessidades de saúde detectadas. As ações consistem em medidas de educação e promoção da 

saúde, como orientações em relação à nutrição, à prevenção do uso de drogas, aos cuidados 

com os dentes, à prevenção de violências (física, sexual e bullying ou assédio moral, como ficou 

reconhecido no Brasil), à alimentação saudável e à prática de atividade física, à prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis, ao aconselhamento contraceptivo, à cultura da paz, entre 

outras (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014). 

A promoção da saúde na escola, vinculada às ações estratégicas, baseia-se 

principalmente na promoção da alimentação saudável, promoção de atividade física, educação 

para a saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso do álcool, tabaco, outras drogas e a 

Promoção da Cultura de Paz, e prevenção das violências e acidentes, comentados a seguir 

(CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014): 

a) Promoção da Alimentação Saudável: As equipes de saúde buscam nesse caso, o 

estímulo de oferta de alimentos saudáveis e a escolha de opções adequadas, bem como a 

discussão de temas relacionados ao perfil nutricional e cultural de cada região; 

b) Promoção da atividade física: A prática de atividade física em qualquer fase da vida é 

importante para que se tenha uma vida saudável, tanto fisicamente como mentalmente. A 

Educação Física na escola, além de estimular uma vida ativa dos estudantes, também previne 

doenças, promove valores, como lealdade e determinação, o respeito às regras e a importância 

de trabalhar em equipe, que os acompanharão pelo resto de suas vidas. Jogos e brincadeiras 

populares também são recomendados; 

c) Educação para a saúde sexual e reprodutiva: A prevenção das infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs) e HIV/AIDS à população de adolescentes e jovens escolares, assim como 

ações de promoção da saúde, são justificadas pelo fato de que no Brasil, a idade média de 

iniciação sexual está em torno dos 15 anos, ou seja, em idade escolar. Para tanto são realizadas 

nas escolas, ações de prevenção visando o enfrentamento das suas vulnerabilidades; 
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d) Promoção da Cultura de Paz e prevenção das violências e acidentes: A promoção da 

cultura e da paz nas escolas deve ser feita através de atividades e ações para que se possa 

construir um ambiente sem violência. Nesse sentido, já existem muitos projetos e programas de 

incentivo à cultura e a paz. Diante do exposto, pode-se afirmar, portanto, que se faz necessário 

que a ESF seja implantada de forma mais consistente nos trâmites da política pública nacional, 

no qual a saúde e educação não façam ações isoladas. 
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2. Metodologia  

 

2.1 Procedimentos metodológicos 

Trata-se de estudo de caso realizado no Centro de Saúde Escola (CSE) Lapa, de 

abordagem qualitativa. De acordo com Triviños, analisar o significado dos dados, percebendo 

o fenômeno dentro do seu contexto é a caracterização da pesquisa qualitativa e o autor explica:  

[...] uma espécie de representatividade do grupo maior dos sujeitos que 

participarão no estudo. Porém, não é, em geral, a preocupação dela a 

quantificação da amostragem. E, ao invés da aleatoriedade, decide 

intencionalmente, considerando uma série de condições (sujeitos que sejam 

essenciais, segundo o ponto de vista do investigador, para o esclarecimento do 

assunto em foco; facilidade para se encontrar com as pessoas; tempo do 

indivíduo para as entrevistas, etc.) (TRIVIÑOS, 1987, p. 132) 

A produção de conhecimento na metodologia qualitativa mostra a possibilidade de 

resgatar a unidade e a complexidade do objeto humano, como também revela a impossibilidade 

de congelar esse cenário. Lima (2005) explicita que as abordagens qualitativas asseguram que 

se obtenha uma dimensão mais ampla e verticalizada dos fenômenos envolvendo a experiência 

humana. Esse autor formula e responde algumas questões que devem ser consideradas por 

pesquisadores que buscam conhecer o objeto de pesquisa por meio da metodologia qualitativa.   

Os resultados das interpretações ou descrições devem retratar a experiência das pessoas 

de forma fiel, de tal modo que os participantes se reconheçam neles.  Este tipo de pesquisa adota 

parâmetros científicos rigorosos desde o desenho do estudo até a correção dos testes, a 

elaboração dos perfis, as análises fenomenológicas interpretativas e as comparações de 

liderança, de gestão e de cultura familiar.     

Para confiar nos resultados obtidos o pesquisador tenta minimizar as interferências que 

surgem da interação entre participante e pesquisador que podem influenciar o resultado. 

Entretanto, não pode emitir parecer baseado somente em sua percepção ou sua própria 

subjetividade sobre o objeto.   

Minayo (2006) ressalta que, conhecer os fenômenos por meio da pesquisa qualitativa é 

um desafio. Estudar a natureza e a forma como se constituem e se estabelecem as relações 

psicossociais, só é possível aplicando a lei da dialética – que desvela as diferentes formas e as 

múltiplas possibilidades e composições dos fenômenos e, principalmente apresenta a 

capacidade intrínseca do universo das relações sociais, políticas, culturais e psicológicas de 
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estar em constante movimento. A abordagem dialética consegue demonstrar o critério de 

complexidade e diferenciação dos fenômenos, o caráter antagônico oriundo do conflito, as 

tensões e as polêmicas. Dessa forma, os resultados demonstram as múltiplas possibilidades de 

vir a ser das interações sociais, com evidência nas diversidades culturais.  

Minayo (1993) destaca que, na metodologia qualitativa o pesquisador e pesquisados são 

agentes simultâneos. Portanto, desvela significados individuais, oportuniza a expressão e 

compartilhamento do pensar e sentir de toda a coletividade. Analisá-las exige habilidade de 

manipulação e cuidado. É importante checar se o que foi entendido pelo pesquisador é 

compatível com o significado do discurso do participante da pesquisa. A autora defende uma 

alternativa para essa lacuna, adotar o pensamento sistêmico, forma de ver a realidade de modo 

articulado. É uma proposta de percepção do mundo que contrapõe à visão unidimensional, 

buscando a interação e a comunicação entre diferenças e oposições.   

Não é possível compreender o comportamento humano ignorando o significado que 

aquele que comporta lhe atribui, assim como não é possível compreendê-lo apenas com as 

interpretações daquele que o investiga. Por isso, a postura dialética de incorporar e não de 

reduzir as diversas verdades do contexto social na construção do conhecimento é a que melhor 

atende a pesquisa qualitativa.   

Este estudo se caracteriza também como uma pesquisa empírica exploratória, tendo 

como método de trabalho um estudo de caso no CSE Lapa.  Segundo Demo (2000), a pesquisa 

empírica é dedicada ao tratamento da realidade; produzindo e analisando os dados por meio da 

interpretação e da percepção empírica do pesquisador. Assim, conforme destaca Siena (2007), 

na pesquisa exploratória empírica, o objetivo é obter maior familiaridade com o problema, para 

que seja possível torná-lo explícito, enquanto a interpretativa revelava as características e os 

fenômenos, estabelecendo relações entre as variáveis. De acordo com Gil (2008), a pesquisa 

empírica e exploratória possui como objetivo a familiarização do pesquisador com um assunto 

ainda pouco conhecido.  

A valorização desse tipo de pesquisa, de acordo com Demo (2000), é pela maior 

concretude às argumentações, possibilitando que a teoria seja comparada à prática, com o 

referencial teórico, agregando um impacto pertinente, no sentido de facilitar a aproximação 

prática. Esta pesquisa empírica foi respaldada por um estudo de caso. De acordo com Siena 

(2007), o estudo de caso também é chamado de monográfico, se dedicando a estudar 

fenômenos, indivíduos, grupos ou instituições, fazendo generalizações a partir de caso ou casos 
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representativos, investigados em profundidade e com respeito à sua totalidade. Sobre o estudo 

de caso, Ponte considera que:  

É uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou 

especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir a que há nela de 

mais essencial e característico e, desse modo, contribuir para a compreensão 

global de um certo fenômeno de interesse(PONTE, 2006, p. 2) 

Também Yin (2005) afirma que, a partir do estudo de caso é possível conhecer as 

características do fenômeno em estudo, devendo-se considerar a escolha adequada do processo 

de coleta e análise dos dados. Portanto, o presente estudo procura identificar os dilemas éticos 

encontrados por profissionais da saúde em sua prática no PSE. Destaca-se, com base em Siena 

(2007), que a natureza desta pesquisa é aplicada, tendo como critério básico às aplicações 

práticas, visando resolver problemas experimentados.   

O estudo proposto é interpretativo e segue na abordagem qualitativa, o que permite que 

os dados sejam analisados explorando-se os resultados encontrados em confronto com o que 

afirmam os autores em relação ao assunto e que o estudo seja apresentado aos leitores às 

análises fenomenológicas realizadas no material identificado no decorrer da coleta de dados  

Deste modo, a natureza da pesquisa qualitativa, empírica e interpretativa que tem o 

estudo de caso como ferramenta de levantamentos de dados permitiu apresentar os resultados 

encontrados a partir da percepção dos profissionais de saúde sobre os dilemas éticos que surgem 

no cotidiano de sua atuação no PSE. 

 

2.2 Cenário da pesquisa 

O CSE Lapa foi escolhido como cenário desta pesquisa por sua relevância como espaço 

de estudo, considerando ser um centro de integração entre ensino e serviço, onde as atividades 

de educação em saúde são realizadas ativamente. Outro aspecto é facilitar a entrada no campo, 

pois se trata do local de trabalho da pesquisadora. As atividades do PSE são desenvolvidas pelos 

docentes em parceria com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e graduandos do curso de 

Medicina do quinto e sexto períodos. 

A unidade de saúde é fruto de um convenio celebrado entre a Secretaria Municipal de 

Saúde e o Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá, pertencendo à Rede Municipal de 

Saúde, sob Coordenação da Área Programática 1.0. É responsável por atender parte da 
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população do bairro Lapa, prestando serviços por meio de suas duas equipes de Saúde da 

Família a uma população de cerca de 4.200 pessoas. Além de integrar a rede de referência 

municipal para outros níveis de atenção, conta com a Policlínica de Especialidades Ronaldo 

Gazolla, pertencente à mesma universidade, local de ensino serviço, com referência 

diferenciada.   

A área em questão apresenta grande diversidade socioeconômica, boa infraestrutura, 

comércio variado e uma rede consistente de serviços e transporte, enfrentando como principais 

problemas o crescimento constante da violência, e o aumento considerável da população em 

situação de rua e do uso de drogas lícitas e ilícitas.  

No que diz respeito à composição de sua população, a grande maioria são idosos (60%), 

muitos deles freqüentadores dos serviços do CSE, sendo a parcela infanto-juvenil reduzida e, 

na grande maioria, matriculada nas escolas do bairro. Desta forma, a maioria das ações de 

educação em saúde desenvolvidas dentro da unidade está focada na população adulta.  

No entanto, a presença dos jovens nas escolas do bairro permite o desenvolvimento de 

ações educativas voltadas para crianças e adolescentes nestes espaços, que tem como principal 

foco duas unidades escolares: CIEP José Pedro Varela e Escola Municipal Celestino da Silva, 

pano de fundo deste trabalho.   

Os dados e observações de estudo de caso tomaram como base as atividades de educação 

em saúde desenvolvidas junto às referidas escolas, que contam com 568 crianças e adolescentes 

de 04 a 13 anos matriculadas e assíduas no CIEP José Pedro Varela e 263 adolescentes de 12 a 

16 anos da Escola Municipal Celestino da Silva, atendidos pelo Programa Saúde na Escola 

(PSE), que é realizado pelos profissionais de saúde do CSE Lapa. 

 

2.3 Processo de coleta de dados 

O processo de coleta de dados foi realizado em três etapas. A primeira etapa do estudo 

foi uma pesquisa bibliográfica descritiva, que buscou na literatura especializada os conceitos e 

teorias sobre ética, bioética e educação em saúde, capazes de oferecer suporte para os 

questionamentos levantados. A revisão bibliográfica foi realizada no período de outubro de 

2016 a dezembro de 2017, utilizando-se livros e publicações de interesse no período de 1999 a 

2017. A pesquisa foi realizada na biblioteca eletrônica Scielo, na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do 
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Ministério da Educação (CAPES/MEC). Como descrito, foram utilizados os termos educação 

em saúde, atenção primária a saúde, ética e bioética.  

A segunda etapa foi à identificação de todas as atividades de educação em saúde 

desenvolvidas pelo CSE Lapa no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017 e seu processo 

de construção e desenvolvimento. Por sua vez, a terceira etapa de pesquisa foi elaborada a partir 

de um estudo de caso, partindo de entrevistas estruturadas com profissionais participantes das 

atividades de educação em saúde desenvolvidos no PSE e como os mesmos interagem com os 

conceitos constantes nos estudos pesquisados.   

As entrevistas tiveram como foco principal a forma de construção do trabalho de 

educação em saúde pelo grupo, a compreensão do profissional sobre o conceito de educação 

em saúde e bioética, e da identificação das questões éticas envolvidas no processo de educação 

em saúde dentro do PSE. As equipes que trabalham no CSE Lapa contam com 11 médicos, 2 

enfermeiras, 2 técnicos de enfermagem e 11 ACS. Contudo, apenas 5 profissionais participam 

das atividades do PSE. Assim, a pesquisa contou com entrevista realizada com estes 

profissionais, sendo três de nível superior (médico/docente) e dois profissionais de nível médio 

(Agentes Comunitários de Saúde) que exercem suas atividades no CSE Lapa e que participam 

das ações do PSE. O período de entrevistas se estendeu de fevereiro a março de 2018. As 

entrevistas foram gravadas e transcritas pela pesquisadora para desenvolvimento desta análise.  

O questionário que orientou a entrevista encontra-se no Apêndice 1. 

 

2.4 Processo de análise de dados 

Para análise dos dados, utilizou-se a análise fenomenológica. Chizzotti (2006, p. 98) 

afirma que “é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto 

ou latente, as significações explícitas ou ocultas”, sendo assim, uma pesquisa à luz da análise 

fenomenológica. Segue procedimentos interpretativos e subjetivos, por ter a compreensão do 

fenômeno como um fato sempre inacabado e em constante mudança. Para Castro e Gomes 

(2011), a análise fenomenológica como um meio de analisar a vivência de um sujeito em 

situações do seu cotidiano, é orientada à descoberta de significados expressos por um sujeito 

sobre sua experiência.   

Enquanto que para Augrass (1981), a fenomenologia da existência utiliza a explicitação 

como método de descrição. Já que o homem constrói o mundo a partir da elaboração de 
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significados, para compreender a situação deve-se identificar as estruturas significativas 

elaboradas pela vivência. Utiliza-se a compreensão para entender a subjetividade. A 

explicitação do mundo pode ser uma teoria científica ou uma simples descrição da problemática 

individual, pois a experiência humana deve ser compreendida em sua totalidade, abarcando 

todas as significações possíveis, assim como a compreensão do fenômeno deve ter uma 

explicitação da situação existencial o mais abrangente e fidedigna possível. A fenomenologia 

autentica a experiência apresentada pelos participantes, incluindo as dimensões explícitas e as 

implícitas, buscando os significados expressos do modo de cada um, analisando a relação com 

o si mesmo, com o outro, na situação organizacional, diante da transitoriedade, da facticidade 

da finitude.   

A primeira etapa da análise fenomenológica consiste na redução que, de acordo com 

Graças (2000), o pesquisador coloca em evidência o fenômeno estudado, possibilitando que ele 

possa manifestar-se por si mesmo, rompendo com a familiaridade já esperada na pesquisa e 

abrindo espaço para que ele possa aclarasse sozinho. Nesta etapa, o principal objetivo do 

pesquisador deve ser de identificar os significados contidos nos relatos, considerando os 

eventos vivenciados, sem preocupar-se, nesse momento, em categorizá-los.   

A segunda etapa se inicia a partir do momento em que o pesquisador aceita o resultado 

da redução como um conjunto e, a partir daí, passa a compreender um pelo outro, 

envidenciando-o em sua totalidade, a experiência consciente do sujeito investigado. É a partir 

dessa compreensão interpretativa que se pode partir para análise final dos resultados 

(GRAÇAS, 2000). Importante mencionar, com base em Graças (2000), toda a pesquisa deve 

ser permeada por rigor científico, em suas palavras:  

Todo o processo de reflexão dos dados tem de ser pautado no rigor científico, 

que na pesquisa fenomenológica, não é encontrado nos recursos externos de 

controle, julgamentos ou regras de validação, mas no nível do conhecimento 

que é produzido pelos discursos estudados. É, pois, um rigor interno do 

pesquisador que se formaliza ao tratar os dados com precisão, evitando interferir 

nas falas dos sujeitos ou distorcê-las, ao mesmo tempo, é intersubjetivo quando 

com os depoimentos se consegue um diálogo sensível. O pesquisador o mantém 

se for capaz de, com fidelidade, tornar claro o conteúdo dos discursos, 

respondendo, a sua interrogação inicial e, com isto, gerar novos conhecimentos 

(GRAÇAS, 2000, p. 32) 

Finalizando a análise fenomenológica, há compreensão do fenômeno (uma síntese 

inacabada), devendo o pesquisador entender que o fenômeno estudado é inesgotável, o revelado 

pode até ser analisado como suficiente, porém, continuará sempre incompleto e inacabado. 
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Nesta etapa, os resultados encontrados devem ser categorizados para melhor compreensão do 

fenômeno estudado (GRAÇAS, 2000).   

Nesse contexto, a pesquisa utilizou-se da análise fenomenológica para tratamento dos 

dados levantados a partir das entrevistas realizadas. As respostas foram classificadas em três 

categorias centrais e específicas, a saber: Educação em Saúde (Capacitação, Construção, 

Avaliação e Resultados), Ética (Compreensão e Autonomia do Indivíduo) e Dilemas Éticos 

(Compreensão, Identificação na APS, Identificação nas Atividades de Educação em Saúde e 

Abordagem). 

 

2.5 Procedimentos éticos 

A participação no presente estudo demandou da concordância e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) após a análise e aprovação do projeto pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Instituição de Ensino. As entrevistas foram gravadas após a 

concordância dos entrevistados e transcritas posteriormente, sem identificação dos 

entrevistados, tendo em vista atenderem ao princípio da confidencialidade (Apêndice 2). 
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3. Resultados e discussão 

 

O CSE Lapa é uma unidade de ensino-serviço que historicamente desenvolve atividades 

de educação em saúde com periodicidade regular e em diferentes cenários. Para além de um 

aspecto na metodologia de trabalho das equipes de saúde da família, os profissionais de saúde 

entendem que esta seja uma oportunidade para que os graduandos tenham contato com o tema 

e possam desenvolver experiências para esse tipo de atividade. Ao longo da formação, na 

graduação, os acadêmicos de medicina experimentam o trabalho com grupos educativos em 

diferentes períodos de estudo, com responsabilidades conforme as habilidades e competências 

desenvolvidas por estes.    

Apesar do investimento em atividades de educação em saúde ao longo dos anos, 

considerou-se para esta pesquisa as atividades que aconteceram entre janeiro de 2016 e 

dezembro de 2017. No apêndice 3encontram-se as atividades de educação em saúde 

desenvolvidas no período definido, com seus objetivos e periodicidade.  Dentre os mais 

freqüentes estão, a Terapia Comunitária Integrativa, a Move-mente-ação, a Saúde na Linha, 

Supera e o PSE, alvo desta pesquisa.   

O estudo traz elementos na identificação de alguns desses dilemas e as discussões aqui 

levantadas esclarecem alguns pontos sobre o tema, apontando caminhos para qualificar as ações 

de educação em saúde, realizadas pelo CSE LAPA no âmbito das escolas, ao seu redor, bem 

como em outros cenários das práticas de saúde.   

A análise dos resultados se inicia com a caracterização dos participantes da pesquisa, são 

cinco mulheres,profissionais de saúde do Centro de Saúde Escola Lapa (CSE - Lapa), atuantes 

no Programa Saúde na Escola (PSE), com idades variando de 30 aos 50 anos, dentre elas: três 

médicas, duas com pós-graduação em Saúde da Família e Comunidade e outra, em Pediatria, e 

duas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), com formação técnica em ACS pela 

ENSP/FIOCRUZ. Uma das ACS faz graduação em enfermagem. Com relação ao tempo de 

participação nas atividades de educação em saúde, o tempo de vivência varia uma vez que a 

inclusão de profissionais foi se dando gradualmente até a formatação atual. Apenas uma médica 

e uma ACS estão nesta equipe desde sua implantação.   

Para melhor entendimento dos resultados o capítulo foi dividido em três categorias que 

abordam as questões relacionadas com a Educação em Saúde, Ética e Dilemas Éticos. 
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3.1 Educação em saúde: Capacitação, construção, avaliação e resultados 

Ferreira e Ramos, 2006, afirmam que a compreensão de um determinado conteúdo está 

baseada na apreensão de uma teoria vinculada a uma experiência sensível. Assim, o educador 

é o responsável por fornecer o embasamento teórico por meio de uma pedagogia estruturada e 

de oferecer meios para colocar estas concepções em prática. Observa-se que, os autores 

destacam a importância do conhecimento teórico daquele que educa, sejam os educandos, os 

alunos de nível fundamental, médio ou graduandos de medicina.  

Ao se avaliar dados sobre a capacitação dos profissionais que atuam junto às escolas 

atendidas pelo PSE, sobretudo no atendimento aos adolescentes, observa-se que as respostas 

variaram. Em geral, os profissionais não tiveram formação específica para desenvolver 

atividades de educação em saúde na graduação ou durante o segundo grau. O pouco contato 

dos profissionais com capacitação específica se deu na pós-graduação ou no curso técnico 

específico. (Quadro 1)   

Para Torres (2003), a formação dos profissionais de saúde atualmente é baseada em 

disseminação de conteúdos e estágios, com maior foco para o cuidado da doença, apesar das 

mudanças curriculares mais recentes. Assim, o não contato dos profissionais do PSE com o 

tema na graduação, mesmo os mais jovens, se explica. O mesmo pode ser visto quando o tema 

tratado é ética/bioética, discutido mais à frente.    

O autor ainda destaca a necessidade de maior contato real com os pacientes e com as 

suas condições específicas como forma de garantir maior conhecimento empírico, destacado 

também por Ferreira e Ramos, 2006.  Assim, existe a necessidade do conhecimento teórico 

associado à prática orientada, que traga significado e produza transformação em graduandos e 

alunos atendidos pelo PSE.   

 

Quadro 1 – Formação específica relacionada à Educação em Saúde Fonte: Dados 

primários da pesquisa: 
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S1

Formação em 1987 “nenhuma”, primeiro contato com o tema 

em 2004 na Pós-Graduação em Saúde da Família.

S2 Não

S3

Sim, no PSF, favorece as atividades em escola descrita pela 

área do CSE-Lapa.

S4 Não

S5 Sim

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
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(Fonte: Dados primários da pesquisa) 

Os profissionais foram questionados sobre a forma de condução dos grupos de educação 

em saúde, e duas formas se apresentam; a condução baseada na técnica ou a condução baseada 

na intuição. As considerações das participantes da pesquisa estão no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Uso da técnica para atividade de Educação em Saúde: 

S1

“Sou menos intuitiva e mais técnica, após a capacitação 

(pósgraduação), mostra a importância do estudo para qualificar 

a ação de educação em saúde”. 

S2

“Único grupo que eu realmente estou conduzindo”, “acho que é 

meio a meio, metade, metade”, “os graduandos seguem um 

roteiro”, “construção com os graduandos, grupo aberto”, “certo 

S3

“Depende, fiz a capacitação pelo Município de forma Técnica 

para grupo de tabagismo, para conduzir os outros grupos foi 

durante a graduação e depois no dia a dia”. 

S4 “Formais e técnica”. 

S5

“Nós atuamos de maneira mais técnica, porém com o olhar 

diferenciado para questões de saúde que vão surgindo, cada 

um tem uma necessidade”. 

REFERENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE
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(Fonte: Dados primários da pesquisa) 

Neste caso, a intuição parece estar associada à experiência adquirida com o tempo de 

prática, seja ela baseada na teoria ou não. Chama a atenção que na questão referente à 

capacitação (Quadro 1), dois profissionais informam não apresentar capacitação teórica, mas 



 

39 
 

responderam que conduzem de forma técnica o grupo de educação em saúde que desenvolvem. 

Caberia entender qual a compreensão que estes profissionais têm do que seja uma atuação 

baseada na técnica.  

Outro ponto relevante no contexto da Educação em Saúde é a maneira como as ações 

são construídas, a escolha dos temas e a interação dos profissionais nas atividades. Os resultados 

podem ser avaliados no Quadro 3, com as considerações das profissionais de saúde.  

 

Quadro 3 – Construção das Atividades de Educação em Saúde: 

S1

Os adolescentes ficam inibidos para tirarem suas dúvidas. Os 

temas são escolhidos pelos alunos do ensino médio, a partir de 

perguntas em uma caixa “anônima” e os temas mais relevantes, 

de maior interesse são discutidos. Os temas também solicitados 

a partir da percepção da diretora pedagógica. Os graduandos 

de medicina desenvolvem as formas de abordagem e aplicam, 

sob supervisão do professor.

S2

Construída juntamente com os graduandos, baseados no que 

eles escutam das crianças durante as entrevistas, o tema é 

escolhido a partir do problema que se destacou e os 

graduandos desenvolvem a ação educativa. “Eles é que fazem 

nas escolas, a gente só olha”. Os alunos são divididos em 3 

grupos, cada grupo tem um professor a partir da problemática 

das entrevistas, escolhem uma temática para ser discutida no 

final do semestre.

S3

“Temas são escolhidos baseados nas queixas dos alunos da 

escola, temas que eles querem abordar, discutir, dúvidas que 

existem e a partir disso trabalha com as atividades para 

satisfazer as curiosidades dos jovens”. “Construídas em grupo, 

baseada na demanda que esses jovens trazem, para que a 

gente possa abordar”. Participam professores da graduação, 

ACS, graduandos

S4

“Temas são discutidos através das reuniões com Enfermeiras, 

agentes comunitários e médicos” “Construídos com a equipe 

da saúde da família, alunos da medicina”

S5

“Temas são escolhidos de acordo com a necessidade das 

crianças e adolescentes e são discutidas em grupo” 

“Construídos em grupo, com médicos, alunos da medicina, 

enfermeiros e agentes comunitários”

CONSTRUÇÃO DAS ATIVIDADES
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E

 

(Fonte: Dados primários da pesquisa) 
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Diante do discurso das profissionais responsáveis pelo PSE, verificou-se que as 

atividades basicamente se iniciam com a escolha de um tema a ser abordado e discutido com as 

crianças e os adolescentes. Observam-se diferentes formas de escolha de tema; pode ser por 

meio de caixa anônima, onde os adolescentes inserem suas dúvidas e a equipe de profissionais 

analisa, e escolhe o tema de maior relevância. Desta maneira, os alunos do ensino médio podem 

participar de forma pontual no processo de construção da atividade que se desenvolve para eles. 

Outro método de escolha destacada foi à definição do tema a partir da discussão entre os 

profissionais envolvidos na atividade, sem participação de outros atores. Uma terceira opção 

citada é a participação da própria escola na sugestão de temas por meio da Direção Pedagógica 

que tem percepção e vivência quanto à realidade dos alunos envolvidos. Nestes dois últimos, a 

participação dos alunos não acontece visto que terceiros fazem as escolhas que julgam ser 

prioritárias. 

Outra forma de seleção de tema para o grupo é através da anamnese e exame físico das 

crianças do ensino fundamental, definido a partir do diagnóstico clínico, ou seja, baseia-se no 

problema de maior relevância. 

Como o trabalho de educação em saúde é desenvolvido para dois públicos diferentes, 

ensino fundamental e médio, seria esperado que a escolha do tema fosse diferenciada para 

atender a cada um dos grupos. Contudo, fica claro que cada profissional envolvido refere uma 

forma de seleção de temas diferente, não sendo claro o método de escolha.  

Após a escolha do tema de interesse, ou temas, dá-se o início da construção das 

atividades com os alunos divididos em equipes que possuem como responsável um professor e 

um ACS designados a acompanhá-los durante o projeto. Assim, os grupos desenvolvem a 

metodologia da atividade. Neste ponto, as atividades parecem ser desenvolvidas por diferentes 

grupos, que trabalham em cada uma das instituições de ensino.   

 É de responsabilidade dos graduandos o desenvolvimento das atividades nas escolas, 

com diferentes formas de condução pelos profissionais. Um profissional destacou sua 

participação no desenvolvimento de todo o processo da atividade, reforçando a afirmativa de 

Braibant, 1996, e Ferreira e Ramos, 2016, que a vivência do conteúdo aprendido é importante 

para o aprendizado e a qualidade desta vivência depende do conhecimento da profissional de 

saúde. A presença do professor ao longo de todo o processo não só enriquece o conteúdo 

técnico, mas também ensina como fazer, tornando a experiência mais agradável e mais 
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representativa para os graduandos e, assim, talvez mais enriquecedora para os alunos das 

escolas.   

Contudo, na contramão dos autores anteriormente citados, destaca-se uma fala por sua 

possível repercussão para o aprendizado dos graduandos e a qualidade das atividades de 

educação em saúde que estes irão desenvolver dentro das escolas “Eles é que fazem nas escolas, 

a gente só olha”.  

Braibant (1996) destaca que, a inclusão de práticas de Educação em Saúde tem-se 

iniciado durante a formação universitária, sendo os primeiros sinais de uma nova geração de 

profissionais de saúde mais preparados. Contudo, apesar da mudança no currículo de graduação 

em medicina, esses graduandos não dominam a técnica ou tem a vivência de atividades deste 

tipo. Pressupõe-se que pouco valoriza esse tipo de ação pela forte conotação assistencialista 

ainda existente na formação médica.  A vivência inadequada e sem representação para o 

aprendizado do graduando não é capaz de contribuir para uma mudança de conhecimento 

técnico nem de postura ética para a atividade de educação em saúde, não promove a criação de 

vínculo com os estudantes, e pode comprometer a atividade, com repercussões negativas para 

ambos.    

Outra questão de destaque é a afirmativa que se refere à atividade de educação em saúde 

como uma “forma de satisfazer as curiosidades dos jovens”. Essa afirmação parece minimizar 

o potencial desse tipo de atividade como forma de construir vínculo e conhecimento, 

contribuindo para a maior autonomia do indivíduo.  

Rego (2001) resume o processo de ensino-aprendizagem como a junção de uma forma 

indireta e direta, sendo a maneira direta o ensino dialético, e a maneira indireta os valores e os 

comportamentos vivenciados durante o exercer da profissão. Podem-se incluir nesta definição, 

as vivências no decorrer do ensino fundamental, médio, de graduação e pós-graduação. Assim, 

ressalta-se a importância da vivência no aprendizado, com adequada orientação e interação.   

Da mesma forma, é necessário partir de temas que tenham significado para os indivíduos 

que estarão sofrendo a ação, sejam eles graduandos de medicina ou alunos participantes do PSE 

nas escolas. O desenvolvimento das atividades deve favorecer a discussão da realidade, 

produzindo conhecimento que considere o saber técnico (professores e graduandos) e o saber 

popular (população, alunos), pautado em relações éticas de vínculo e autonomia (TORRES, 

2003).  
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 Contudo, criar vínculos e estimular autonomia envolve a longitudinalidade do cuidado, 

e ao se considerar que as atividades de educação em saúde são pontuais, baseadas na 

coincidência do cronograma escolar e da Universidade, fica evidente uma fragilidade neste 

processo, e que independe da implicação de professores das áreas da saúde e educação 

envolvidas.   

No quesito avaliação, foi inicialmente observado a forma como são avaliadas as 

atividades desenvolvidas com base nas respostas das participantes da pesquisa contidas 

integralmente no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Processo de Avaliação da Ação de Educação em Saúde: 

S1

Pela equipe, raramente, quando possível, não consegue ao final 

da atividade. 

Pelo aluno da Medicina, experiência com sugestão de 

adequação da atividade. (Mais dinâmica/Lúdica) 

Pela coordenação da escola positiva. 

S2

O professor avalia juntamente com outros profissionais da 

disciplina. 

S3

Os últimos trabalhos são avaliados de modo amplo, com 

professores e graduandos, tenta fazer um diagnóstico local, dos 

maiores problemas que estão acontecendo. 

S4

Através do retorno da escola, grupos com profissionais de

saúde e às vezes graduandos.

S5 Avaliado pela equipe. 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
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(Fonte: Dados primários da pesquisa) 

Em relação às avaliações, percebe-se que diferentes métodos são utilizados. A avaliação 

pode acontecer na discussão entre os professores, e em algumas vezes com os graduandos que 

sugerem modificações a partir de suas vivencias. Por vezes vale-se da avaliação da coordenação 

da escola que não participa do processo, e limita sua avaliação talvez aos resultados ou no 

simples fato da atividade acontecer na escola em parceria com o setor saúde. Outra forma é a 

avaliação feita entre os profissionais do PSE. Os alunos atendidos no PSE, e que sofrem a ação, 
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não participam da avaliação em nenhum momento quando do ensino fundamental, e os alunos 

do ensino médio são ouvidos quando o tempo permite e de forma rápida. Esta abordagem pode 

gerar um dilema ético na relação que se estabelece com os alunos e no desrespeito à autonomia 

deste.  

Foi questionada a forma de condução do grupo diante de dúvidas que surgem durante a 

atividade de educação em saúde. Os resultados podem ser avaliados no Quadro 5.  

 

Quadro 5 – Condução do Profissional de Saúde frente a dúvidas que surgem na atividade 

de Educação em Saúde: 

S1

“Questiona se outros participantes podem responder (Pares) 

de uma maneira mais leiga”

S2

O professor avalia juntamente com outros “Se eu consigo 

esclarecer aquela dúvida, peço licença aos graduandos, e 

tento esclarecer da melhor forma possível, se não em outro 

momento”, “a gente tem que se comprometer de que seja 

esclarecido”.

S3

“Quando eu não sei, procuro fontes fidedignas, para dar a 

melhor resposta possível, acho que isso é até ético, não iludir 

mentir”. amplo, com professores e graduandos, tenta fazer um 

diagnóstico local, dos maiores problemas que estão 

acontecendo. 

S4

“Primeiro fala com a enfermeira, peço ajuda ao médico".

“Jamais faz a coisa sozinha”.

DISCUSSÃO DE DÚVIDAS COM ALUNOS NA ATIVIDADE
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(Fonte: Dados primários da pesquisa) 

Quando surgem temas que geram dúvidas, foi relatado que a solução da situação é 

pautada na busca do conhecimento ou orientação da equipe. Percebe-se que para alguns 

profissionais as dúvidas estão associadas a temas de maior complexidade como bullying, 

violência, questões de gênero e drogas. Contudo, ao buscar “fontes fidedignas” ou “reunir com 

a equipe”, perde-se o momento de interação e aprendizado do grupo. Além disso, os encontros 

são pontuais e não permitem retorno para esclarecimentos.  

Um profissional relata que utiliza uma forma diferente de intervenção: faz uso do saber 

dos alunos da escola na tentativa de elucidar a questão. Assim, valoriza o conhecimento não 

técnico para, a partir disso, inserir o conhecimento técnico construindo um novo saber que tem 
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significado para todos os participantes. Freire, 2006, cria a ideia da ética da libertação e da 

solidariedade. Segundo Wanderley, 2010, para Freire o respeito à diversidade dos saberes é 

fundamental para o desenvolvimento pleno do cidadão.  

Finalizando a categoria de Educação em Saúde, avalia-se a percepção de toda a equipe 

quanto aos resultados das atividades realizadas, e quais ações tem bons resultados. As 

considerações dos profissionais encontram-se no Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Resultados percebidos pelos profissionais: 

S1

- Professora faz vínculo com a equipe, faz uma avaliação 

positiva, verifica resultados com os adolescentes e os pais. - 

Utiliza os serviços de referência para casos de fora de área, 

facilitando atendimento da criança no CSE-LAPA. - Integração 

da equipe co

S2

Eu acho que sim, o que a gente observou que na escola tem 

um grande problema de sobrepeso/obesidade, optamos por 

dinâmicas e atividades lúdicas, e “eu acho que isso a gente 

só vai conseguir ao longo do tempo” alimentação saudável 

exercício físico, evitar o tabagismo a gente só vai ver surtir 

efeito, enxergar isso ao longo do tempo.

S3

“A gente consegue detectar o diagnóstico de saúde dos 

adolescentes, obesidade, déficit de atenção, dificuldade no 

crescimento”.

S4 Um estímulo de mudanças de hábitos, ações intersetoriais.

S5

Percebemos, em alguns casos nós conseguimos não 

melhoras, mas dar um pouquinho mais de condições para 

aquele ser humano poder viver diante daquilo que ele está 

passando, podíamos fazer isso de uma maneira melhor uns 

tempos atrás, mas por conta de tantas atribuições não tem 

mais como.

RESULTADOS
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(Fonte: Dados primários da pesquisa) 

Quanto à percepção dos resultados desenvolvidos pelo PSE, percebeu-se que todos se 

referem a questões de saúde, obesidade, déficit de atenção e dificuldade de crescimento, 

reforçando a orientação para abordagem de problemas orientada pelo PSE. Para tanto, os 

profissionais utilizam-se do sistema de referência ou o atendimento ambulatorial no CSE Lapa.  
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Mais uma vez a avaliação pela escola parece ser positiva, e a partir da proximidade desta 

com alunos e pais a escola “acompanha” os resultados das ações desenvolvidas. Contudo, o 

vínculo escola-saúde é frágil quando situações de maior complexidade são encontradas e trazem 

dilemas para os profissionais envolvidos e serão discutidos posteriormente na sessão de 

ética/bioética.  

Outro quesito abordado foi quanto à discussão dos resultados com a equipe. Apesar de 

em momentos diversos as profissionais se referirem a equipe como provedora de apoio e 

orientação observa-se que de fato pouco de discute com a equipe. (Quadro 7). 

Quadro 7 – Discussão dos resultados com a equipe: 

S1

Sim, reuniões semanais, ACS que tem filhos na escola 

cobram. A sobrecarga de trabalho aparece como justificativa 

recorrente para ações como impossibilidade de avaliação e 

discussão com a equipe.

S2

Acaba que a gente discute com a equipe que esta envolvida 

na ação, mas não com a equipe de saúde como um todo, 

essa discussão fica em cada grupinho assim.                                      

A gente avalia dentro desse pequeno grupo, a colocar um 

roteiro, ajuda alunos nessa atividade, como vai avaliar essa 

atividade, modificações, todos dão palpites, menos os 

adolescentes, “esse não dá palpite”, a escola participa, 

orienta o que desejam, “a gente conta com a escola, mas 

com o aluno não”.

S3

“A gente consegue detectar o diagnóstico de saúde dos 

adolescentes, obesidade, déficit de atenção, dificuldade no 

crescimento”. “Acho que poderia ser melhor trabalhado com a 

equipe, falta uma conversa maior sobre o que acontece no 

PSE, poucos profissionais fazem a ação, estes se envolvem 

mais, quem não faz perdem a percepção do que está 

acontecendo e poderiam estar solucionados alguns problemas 

que estão acontecendo”.

S4

“Sim, é feito um relatório final, com aperfeiçoamento e retro 

avaliação”.

S5

“Em outro momento era super discutido, a gente não tem 

mais tempo, as reuniões são espremidas, mas sempre 

falamos a respeito, porém hoje em dia não está com tanta 

resolutividade que a gente poderia dar fazer melhor, mas no 

momento não dá”.

DISCUSSÕES DOS RESULTADOS COM A EQUIPE
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(Fonte: Dados primários da pesquisa) 

Novamente observa-se a preocupação com o diagnóstico de saúde dos alunos, a 

sobrecarga de trabalho surge como causa do não retorno das informações sobre as ações, do 
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PSE, e que poderiam contribuir para o encaminhamento de várias situações, e percebem menor 

resolutividade.  

Um profissional relata que “todos dão palpites, menos os adolescentes, esses não dão 

palpite”, a escola orienta os temas que julga adequado, “a gente conta com a escola, mas com 

o aluno não”, um dilema ético ponto chave desta pesquisa e que será discutido ao final do 

próximo tópico.  

 

3.2 Ética, Bioética e Autonomia do Indivíduo  

Neste tópico é abordado o conhecimento que a equipe de profissionais do PSE possui 

acerca da ética e bioética, se tiveram disciplinas que abordassem o tema específico durante sua 

vida acadêmica e qual a compreensão sobre tema. Os resultados encontram-se no Quadro 8 e 

9.  

 

Quadro 8 – Contato com o tema e Compreensão da Ética:  

S1

Não cursou nenhuma disciplina, “Não me lembro, não me 

marcou”;                                                                                                

- Tem relação com qualquer cidadão;                                              

- Direitos e deveres, de forma justa e respeitosa;                         

- Pessoas devem viver em uma sociedade.

S2

- Já faz muito tempo, mas eu tive uma disciplina de ética sim, 

ética médica, eu era muito jovem não assimilei. - Eu acho que 

ética é a gente não invadir a privacidade do outro, a gente 

garantir boas relações.

S3

- Na faculdade acredito que teve matéria correlacionada com a 

ética e bioética, puxavam sempre esse gancho. - Ética é 

como você trata seu paciente, de forma mais clara possível, 

tirando dúvidas.

S4

- Sim, na formação como técnico de agente comunitário de 

saúde. - Ética relacionada com normas e valores.

S5

- Sim, ética é tudo que está direcionado ao nosso trabalho, 

questões dos usuários e equipe.

ÉTICA – CONTATO COM TEMA E COMPREENSÃO
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(Fonte: Dados primários da pesquisa) 
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As participantes referem que não tiveram contato com o tema durante sua vida 

acadêmica, algumas fazem menção de contato superficial durante a graduação. Para a maioria, 

a ética se relaciona as questões profissionais. Em alguns momentos a ética se confunde com a 

privacidade do outro.  

 

Quadro 9 – Compreensão da Bioética: 

S1

Ultrapassa a ética, dentro da área da saúde, relação com as 

questões de saúde em diferentes níveis de atenção 

(hospital/APS)?

S2

Fazer isso dentro das cadeiras da saúde, da parte biológica, 

não sei, talvez.

S3

Bioética é relacionada com a questão biopsicossocial do 

paciente.

S4

Bem parecido com ética, bioética em valores, importância, 

como enfermeiro cuida do humano, modo de conversar com o 

médico.

S5

Informações que você recebe, questões de segurança de 

material.

BIOÉTICA
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(Fonte: Dados primários da pesquisa) 

 

Quanto à compreensão acerca da bioética, as profissionais de saúde se mostraram 

ambíguas quanto ao entendimento e algumas profissionais mostraram ter melhor compreensão 

da temática destacando que a bioética está ligada a questão biopsicossocial do paciente, 

ultrapassando a ética, e tem relação com as questões de saúde em diferentes níveis de atenção. 

Outras não apresentaram conhecimento do que seja bioética, mencionando somente algumas 

relações como o fato de ser bem parecido com ética, relacionando a maneira como enfermeiro 

cuida do humano, modo de conversar com o médico, dentre outras especulações.  

Estes dados são coerentes com as afirmações de Braibant (1996) quando apresenta que durante 

a formação dos profissionais de saúde existe maior preocupação de ensino das técnicas 

utilizadas no exercício da profissão, ao invés de investir na formação ética dos alunos.  
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Segundo Buss (1999) o lidar com questões muito sensíveis à existência humana, como 

doença, saúde, vida e morte fez com que a medicina fosse à primeira profissão a desenvolver 

seu próprio código de conduta. Posteriormente outras categorias da saúde inseriram o tema na 

graduação, mas sempre voltado para as questões profissionais.  

Zoboli e Soares (2012) destacam que na medicina a ética tem uma função vital no 

relacionamento entre o profissional da saúde e aquele indivíduo atendido por ele. Por isso, a 

ética na graduação é valorizada quando se refere a questões profissionais.  

Torres (2003) reforça que o aprendizado se complementa no fazer, na postura 

profissional, considerando que atividades coletivas com fins educativos são uma importante 

ferramenta na formação de um cidadão ético e moral. Contudo, a pouca ou nenhuma formação 

dos profissionais pode comprometer esse aprendizado. Por outro lado, fica claro que a falta de 

preparo dos profissionais se relaciona com a ausência da abordagem do tema em suas 

formações, seja no nível técnico ou superior. Para o mesmo autor “O ensino é não só reprodutor 

de valores como também transformador”  

Em relação à compreensão da autonomia do indivíduo, os profissionais de saúde 

demonstraram no Quadro 10 as suas percepções:  

 

Quadro 10 – Compreensão da Autonomia do Indivíduo: 
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S1

- Discernimento; - Saber escolher entre o certo e o errado; - 

Ligado no tempo e espaço; - Saber viver de uma forma 

coerente; - Ser capaz de.

S2

Já ouvi falar no livro de Gastão Wagner, ele falava um pouco 

sobre essa autonomia, ele falava uma coisa que eu achei 

interessante, de um conceito que ele trouxe lá no livro que era 

a vitalidade, a saúde, como o perfil do adoecimento não é mais 

assim tão agudo é mais crônico, então tem que trabalhar a 

autonomia e a vitalidade seria mais interessante do que 

exatamente curar. Ele falava assim, fazer com que os 

indivíduos façam boas escolhas, aceitar a escolha que ele faz, 

a autonomia é do indivíduo. 

S3

- O que ele quer para a vida dele; - Médico não manda jamais. 

Ele orienta. - O paciente tem o livre arbítrio de querer usar o 

medicamento ou não, sendo orientado das consequências que 

isso irá acarretar, aí ele decide o que é melhor para ele

S4 Acho que é um direito de escolha. Escolha dele.

S5

Para mim, você alertou a ele alguma questão de saúde que ele 

pode vir a ter, ele tem autonomia de escolha.

AUTONOMIA DO INDIVIDUO
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(Fonte: Dados primários da pesquisa) 

As profissionais em saúde destacam vários pontos de vista que se relacionam com a 

percepção delas acerca de autonomia do indivíduo, dentre elas a questão do discernimento, do 

saber escolher, de ser capaz, etc. Constatou-se que, para as entrevistadas, o fato de o indivíduo 

poder escolher é que consiste na sua autonomia. Para Freire, 1979, “uma educação sem 

esperança não é educação”. Esta deve a partir de processos educativos críticos e 

transformadores, ser entendida como um processo de desenvolvimento de potencialidades, 

como um “movimento em direção à liberdade”, estimulando a autonomia.  

Campos (2006) explica que, garantir o desenvolvimento do sujeito contemporâneo é 

desenvolver todos os aspectos sociais. Para o autor, o desenvolvimento social se traduz em 

qualidade de vida, que envolve: saúde, educação, segurança, emprego, lazer, preservação 

ambiental, cidadania, etc. O cenário da educação, incluindo as ações de educação em saúde, se 

constitui como espaço de debates e estudos sobre um tema, e suas implicações, e para tanto se 

faz necessário garantir a autonomia dos sujeitos, uma vez que estes cenários são espaços de 



 

50 
 

deliberações onde o sujeito é coparticipante da construção do seu conhecimento. Assim, atende 

a necessidade de mudança que é o desafio maior da educação.  

Cabe destacar a condução de uma das profissionais do grupo entrevistado que, conforme 

discutido anteriormente, consegue explorar e incluir o saber dos alunos (graduandos ou não) e 

criar a partir de realidades diferentes um novo saber.  

Segundo Zatt, educar para Paulo Freire é substantivamente formar: 

Um ensino tecnicista, que visa apenas o treinamento, diminui o que há de 

fundamentalmente humano na educação, o seu caráter formador. Há hoje uma 

tendência em certas instituições, inclusive de ensino superior, em criar cursos 

com caráter puramente técnico. Ninguém quer condenar a técnica e a ciência, 

nem se trata de divinização ou diabolização, ambas são formas superficiais de 

compreender os fatos e implicam em pensar errado. Apesar de ser necessário, o 

ensino técnico-científico é insuficiente, apenas ele não favorece a construção, a 

conquista da autonomia. Uma educação que vise formar para a autonomia deve 

incluir a formação ética e, ao seu lado, a formação estética (ZATT, 2007, p. 54) 

Uma das dimensões éticas da educação que busca formar para a autonomia é dar corpo 

à palavra pelo exemplo do educador. Assim, não é uma prática puramente descritiva, “mas algo 

que se faz e que se vive enquanto dele se fala com a força do testemunho”. O testemunho 

concreto de um professor que possui uma prática autônoma é essencial em uma educação que 

vise à autonomia (ZATT, 2007).  

 

3.3 Dilemas éticos: Compreensão, identificação na APS, identificação nas atividades de 

educação em saúde e abordagem  

Quanto ao entendimento das profissionais sobre o que seria um dilema ético estão 

demonstradas no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Compreensão sobre o conceito de Dilema Ético: 
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S1

Usa exemplo de atender uma adolescente que solicita um 

método contraceptivo e o médico decide: benefício, risco, 

discernimento, vínculo com o profissional, apontado no ECA e 

sem comunicação ou autorização prévia do responsável.

S2

“Inadvertidamente acaba acontecendo, acaba invadindo a 

privacidade da pessoa”, trabalhando em algum lugar onde a 

sala não tenha parede, e você tem que atender”.                  

“Você não consegue garantir essa privacidade esse direito de 

escolha do outro”. 

S3

Quando você se encontra em uma situação que não sabe muito 

bem que problemas judiciais possam acarretar. “Jovem 

testemunha de Jeová, que não pode receber transfusão 

sanguínea, entra no embate técnico do médico com a 

autonomia do indivíduo”.

S4

“Às vezes você está com paciente, é bem confuso, dilema ético 

um paciente com HIV e não quer que outra pessoa saiba 

enfermeiro, médico, muito cuidado de falar com paciente”.

S5

“Bom, é quando exemplo eu chego à escola e tem uma criança 

que sofreu abuso ou que está com algumas marcas no corpo e 

diz que foi uma queda eu estou vendo que não foi, e mesmo 

assim tenho que concordar”.

DILEMAS ÉTICOS – COMPREENSÃO
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(Fonte: Dados primários da pesquisa) 

Os profissionais definem sua compreensão de dilema ético através de exemplos desse 

tipo de situação.  

Em relação aos dilemas éticos identificados na APS, as participantes da pesquisa 

discorreram acerca dos dilemas vivenciados durante a prática do trabalho cotidiano, pois são 

situações vivencias pelas equipes de saúde e podem ser analisadas no Quadro 12.  

 

Quadro 12 – Dilemas éticosna APS: 
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S1

“Sim, diferentes dilemas, diariamente “toda hora”. A APS 

trabalha em uma equipe multidisciplinar, como fica sigilo 

médico x compartilhamento informações entre diferentes 

categorias na saúde” (Discussão, prontuário, exames...).

S2

“Acho que sim, diariamente a gente acaba encontrando conflito

de família, somos médicos da família, conflito entre marido e

mulher, então a gente tenta ser neutro, promover diálogo, né, é

difícil, não julgar o outro, e às vezes acontece” “quando você

atende e tem que dar um diagnóstico e aí você fica na dúvida,

fala ou não fala, até que ponto ele deve saber”. 

S3

“Frequentemente acontece, por exemplo, um casal que um 

deles é portador de sífilis, tem que chamar o parceiro, para 

testar e tratar é uma situação complicada, na maioria das vezes 

não sabe como abordar isso, outra situação é uma jovem de 14 

anos que toma pílula do dia seguinte e não quer que conte para 

a mãe, e ela descobre, Tb é um dilema contar ou não, tem que 

ter um jogo de cintura para não ser antiética. Conduzir com 

ética dentro da medicina, na atenção primária”.

S4

Sim, todos os dias, nesta situação de HIV, com os travestis que 

querem ser chamados pelo nome desejado, enfermeiros, 

médicos alunos têm que ter muito cuidado.

S5

Sim, surgem com muita frequência, por exemplo, violência, 

queimaduras, espancamento e a gente tem que conversar com 

a equipe para ver o que vai ser resolvido.

IDENTIFICAÇÃO DE DILEMAS ÉTICOS – APS
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(Fonte: Dados primários da pesquisa) 

Os dilemas éticos que comumente surgem são relacionados às questões sociais e 

envolvem indivíduos e famílias, com temas de violência, abuso sexual, dentre outras situações. 

Observa-se que tais situações geram dificuldade de condução para os profissionais e é uma 

preocupação muitas vezes de caráter legal.  

Os dilemas éticos permeiam as ações educacionais realizadas pelos profissionais de 

saúde que participaram desta pesquisa, colocando o PSE como um campo fértil para o 

aparecimento de dilemas. Os fatores envolvem questões relacionadas às relações sociais dentro 

do ambiente escolar e familiar. Assim, percebe-se que as entrevistadas voltam a se referir a 

condições externas ao processo de educação em saúde. (Quadro 13), e que surgem ao longo da 

intervenção realizada. Por este motivo, ao se falar de avaliação (Quadro 4), uma profissional 

destaca como resultado desta os problemas que foram encontrados durante as atividades 
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realizadas. Para ela, a avaliação “tenta fazer um diagnóstico local, dos maiores problemas que 

estão acontecendo”, desvelando situações em que os dilemas éticos se mostram.  

Esperava-se que os profissionais pudessem refletir sobre sua prática nas atividades de 

educação em saúde, no contato com graduandos de medicina ealunos das escolas, a partir de 

um olhar crítico acerca do processo educativo e de sua competência e habilidade para 

desempenhar a ação. Este resultado não foi possível evidenciar. Talvez esteja atrelado a não 

formação, ou formação deficitária, para atividades educativas e para ética/bioética. 

 

Quadro 13 – Presença de dilemas éticos nas ações de educação em saúde: 

S1

“Sim, diferentes dilemas, diariamente “toda hora”. A APS 

trabalha em uma equipe multidisciplinar, como fica sigilo 

médico x compartilhamento informações entre diferentes 

categorias na saúde” (Discussão, prontuário, exames...).

S2

“Acho que sim, diariamente a gente acaba encontrando conflito

de família, somos médicos da família, conflito entre marido e

mulher, então a gente tenta ser neutro, promover diálogo, né, é

difícil, não julgar o outro, e às vezes acontece” “quando você

atende e tem que dar um diagnóstico e aí você fica na dúvida,

fala ou não fala, até que ponto ele deve saber”. 

S3

“Frequentemente acontece, por exemplo, um casal que um 

deles é portador de sífilis, tem que chamar o parceiro, para 

testar e tratar é uma situação complicada, na maioria das vezes 

não sabe como abordar isso, outra situação é uma jovem de 14 

anos que toma pílula do dia seguinte e não quer que conte para 

a mãe, e ela descobre, Tb é um dilema contar ou não, tem que 

ter um jogo de cintura para não ser antiética. Conduzir com 

ética dentro da medicina, na atenção primária”.

S4

Sim, todos os dias, nesta situação de HIV, com os travestis que 

querem ser chamados pelo nome desejado, enfermeiros, 

médicos alunos têm que ter muito cuidado.

S5

Sim, surgem com muita frequência, por exemplo, violência, 

queimaduras, espancamento e a gente tem que conversar com 

a equipe para ver o que vai ser resolvido.
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(Fonte: Dados primários da pesquisa) 
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A partir da identificação da presença de dilemas éticos nas ações educativas realizadas 

pelos profissionais de saúde que participaram da pesquisa, buscou-se saber como conduziam as 

situações que se apresentavam como dilemas. Os resultados encontram-se no Quadro 14. 

  

Quadro 14 – Ações realizadas para conduzir situações que apresentam dilemas éticos: 

S1 “Não sabe”, “não é fácil” chama pai? Instituição?

S2

A gente vai buscar recursos na rede, mas efetivamente naquele 

momento, a gente escutou aquilo, foi difícil e você não tem 

muito o que fazer na verdade”.                                                 

Buscou a direção da escola, a direção não se importou muito, 

o que a gente escutou da direção é que a criança fantasia, e 

que aquilo não é verdade.

S3

Confesso que fiquei sem saber como agir, é nessa hora que a 

equipe de Saúde da Família te dá um suporte social, ético e de 

conduta, com os outros médicos que são mais velhos e tem 

mais bagagem melhor mais aprofundada de ética e bioética, 

para saber que caminho tomar, sem expor o menino, e sem 

perder a confiança que ele teve no profissional.

S4 Maior sigilo possível e ajuda para médico e enfermeiro.

S5

Conversa com a equipe, alertando quanto ao dilema, em 

discussão colaborando com cada caso.

ABORDAGEM
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(Fonte: Dados primários da pesquisa) 

Os resultados demonstram que os profissionais de saúde percebem falta de apoio para 

encaminhar as situações complexas, com pouca valorização por parte da escola. Aspectos como 

descaso e descrédito com relação à fala dos alunos evidenciam aspectos éticos na relação com 

a escola. “Buscar (apoio) na rede (de saúde)” traz outras questões éticas pela falta do suporte 

adequado para o encaminhamento de situações principalmente quando outros atores são 

necessários. Entre as falas cita-se “conversa com a equipe” que “dá um suporte social, ético e 

de conduta” ameniza a angústia, mas não resolve o problema.  

Fica evidente que as profissionais compreendem e exemplificam os dilemas éticos que 

surgem ao desenvolver as atividades de educação em saúde. Também foi evidenciada a 

dificuldade de encaminhar casos graves e que envolvem dilemas éticos. Contudo, nenhum 
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profissional refletiu acerca dos dilemas envolvidos na elaboração e desenvolvimento das 

atividades de educação em saúde, suas relações com os graduandos, e principalmente com os 

alunos, anteriormente citados.  

Os profissionais não foram capazes de identificar dilemas éticos do processo de 

educação em saúde, e algumas afirmativas tornam o problema evidente.  

Com relação aos alunos de nível fundamental e médio, participantes da ação do PSE 

destacamos o relato de que “todos dão palpites, menos os adolescentes”, “esse não dá palpite”, 

“a escola participa, orienta o que desejam”, “a gente conta com a escola, mas com o aluno não”. 

Esta conduta pode estar respaldada num antigo modelo de educação em saúde que teve início 

na ditadura militar quando a educação em saúde tornou-se obrigatória nas escolas com objetivo 

de estimular o conhecimento e prática de saúde e de higiene (Silva e Dias, 2009). Assim, 

profissionais de saúde com maior conhecimento, e dentro de preceitos prescritivos de um 

programa de governo, tem melhores condições de definir temas a serem abordados.  

Mesmo diante de mudanças nas práticas educativas, Castro, Souza e Santos, 2010, 

destacam que os educadores em saúde ainda buscam persuadir os indivíduos, a partir da 

abordagem do comportamento incorreto e de doenças, aassumir condutas diferentes em prol de 

sua saúde, estimulando mudanças individuais.  

Chiesa, Fracoli e Noqueira, 2010, destacam que o processo de educação em saúde 

comporta “quaisquer combinações de experiências de aprendizagem com vistas a facilitar ações 

voluntárias conducentes à saúde”, sem prejuízo desta. Contudo, nem todo trabalho de educação 

em saúde é emancipador por si só uma vez que as ações podem assumir perspectivas mais 

libertarias ou conservadoras, com a reprodução de modelos de educação em saúde mais antigos, 

com foco na mudança de comportamento, e definido a partir do diagnóstico de saúde.  

Apesar dos profissionais de saúde atuantes no PSE na região da Lapa apresentar uma 

forma de escolha dos temas que envolva os alunos, essa participação ainda é muito pontual. 

Prevalece a escolha por terceiros, sejam profissionais de saúde ou da educação, ou através de 

diagnósticos de saúde.  

Segundo Zoboli e Soares, 2012, a mudança no cuidado de saúde do indivíduo dependerá 

muito das relações de vínculo e sentido que se estabelece na relação profissional-usuário, ou 

seja, da ética das relações. Mas como desenvolver vínculo em contatos pontuais. E qual sentido 

terá para os alunos se outros definem temas a serem abordados. O aluno deixa de ser ouvido 
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em suas reais necessidades e passa a ser o objeto de uma ação. A continuidade desejada e 

necessária não acontece, como citado anteriormente, pois as ações de educação em saúde do 

PSE são reguladas pela coincidência do calendário escolar e da Universidade, uma limitação 

que se impõem aos profissionais de saúde e educação e determinam suas possibilidades de 

atuação.  

Neste cenário, independente do modelo utilizado, nega-se ao indivíduo o exercício de 

sua autonomia e se compromete o resultado do processo de educação em saúde.  

Apesar de não ser foco da pesquisa, mas pelas características do CSE Lapa, é necessária 

uma avaliação do papel graduando de medicina. Apesar da participação ativa no 

desenvolvimento das atividades e na avaliação, e algumas vezes na escolha de temas, cabe 

refletir sobre a vivência no processo. Partindo de análises anteriores, cabe a reflexão sobre o 

aprendizado para estes futuros profissionais.  

Os profissionais que se comprometem com a educação em saúde devem ser capazes de 

cuidar de um ser humano integral, considerando todos os fatoresbiológicos, históricos e sociais 

envolvidos, e entendendo as particularidades de cada grupo da comunidade atendida (TORRES, 

2003).  

A experiência oferecida e vivenciada por graduandos nas atividades desenvolvidas 

deveria ser carregada por embasamento teórico adequado e por uma experiência rica, que 

envolvam discutir ética/bioética e os dilemas éticos na atividade visto que o processo diz 

respeito ao outro. O professor deve assumir papel primordial na mediação de todos os aspectos 

da atividade desenvolvida junto com os graduandos, contribuindo para a formação de um 

profissional capacitado tecnicamente para esse tipo de atividade, capaz de identificar os dilemas 

éticos que surgem nos cuidados de saúde, mas capaz de pensar eticamente na sua relação com 

o outro nos processos de educação. Para tanto, faz-se necessário uma nova formação dos 

profissionais de saúde, sem se manter na disseminação de normas passadas abstratamente, ainda 

realizado nos cursos de formação atuais. 
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4. Considerações finais  

 

O interesse pelo tema desta pesquisa surgiu de reflexões a partir da vivencia nas 

atividades do PSE e desenvolvidos pelo CSE Lapa desde o ano de 2010. Inicialmente, com a 

participação da escola municipal de ensino fundamental existente no território e hoje conta com 

outra escola de ensino médio municipal e uma creche.  

As atividades de educação em saúde no PSE são desenvolvidas por um grupo de 

docentes/profissionais de saúde e ACS da unidade de saúde, e sempre buscaram atender as 

demandas e exigências do PSE, num trabalho conjunto com asescolas. As ações são 

desenvolvidas em conjunto com os graduandos, como parte das atividades práticas constantes 

no currículo da Universidade.  

Ao longo do tempo uma questão tornou-se presente; a relação estabelecida entre 

profissionais de saúde e adolescentes, nas ações de educação em saúde no PSE, está voltada 

para construção da cidadania e da promoção da saúde, em bases éticas, ou se desenvolvem de 

forma prescritiva e dentro das prioridades apresentadas pelo serviço de saúde, não considerando 

os adolescentes como protagonistas de seu cuidado em saúde? Que dilemas éticos se 

encontrariam neste espaço?  

As questões éticas permeiam uma série de interfaces da relação do profissional de saúde 

com os usuários, serviços e atividades diversas, mas nem sempre são identificadas com clareza.  

A pesquisa é um instrumento de conhecimento e compreensão de uma realidade que 

deve contribuir para o crescimento de todos os participantes, e de qualificação das ações 

desenvolvidas, norteando rumos a serem seguidos.  

Escolher este cenário tornou-se desafiador por estar inserida na equipe de profissionais 

de saúde em questão. Foi preciso realizar um olhar despido de qualquer preocupação com o 

resultado. Era necessário entender o fenômeno sem qualquer interferência de minhas crenças a 

seu respeito, sem críticas ou julgamentos. A equipe, apesar de concordar com a realização da 

pesquisa e ter participado da mesma, demonstrou preocupação com seu desdobramento, pois se 

sentiu analisada e avaliada.  

Considerando os discursos apresentados pelos participantes desta pesquisa nos preocupa 

a exclusão de alunos em partes do processo. 
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Fica claro a importância do trabalho intersetorial nas ações de saúde dentro da escola, 

devendo objetivar a reflexão crítica dos alunos, sendo capaz de mudar atitudes e estimular a 

autonomia, fatores importantes para que cada indivíduo torne-se responsável por suas decisões 

e busque melhor qualidade de vida. 

Aos alunos do ensino médio cabe a sugestão dos temas, talvez como forma de “dar voz” 

a este grupo, estimulando sua participação. Para os alunos de nível fundamental, a eleição de 

temas baseia-se num diagnóstico de saúde realizado na escola. A escolha de temas sem 

identificação com os jovens ou suas famílias, a não compreensão de aspectos sociais e culturais 

próprios deste grupo e sua fraca vinculação aos profissionais interferem na busca da autonomia. 

Uma vez que o tema não tem significado, o indivíduo não reflete sobre ele, não desperta a 

necessidade de mudança de sua história, seus hábitos ou exerce seu protagonismo e autonomia.  

Por outro lado, limitações próprias do serviço de saúde, das escolas, jovens e famílias, 

por diferentes motivos, dificultam a compreensão das relações sociais neste território, seus 

problemas e prioridades, e fragilizam as estratégias que estimulem a criação de vínculos entre 

estes atores sociais.  

Com referencia aos profissionais, percebe-se que existem lacunas na aquisição de 

habilidades e competências para desenvolver atividades de educação em saúde voltadas para o 

estimulo da autonomia do indivíduo. Contudo, a graduação em medicina, apesar das mudanças 

propostas pelas Diretrizes Curriculares, ainda prioriza e valoriza as atividades de abordagem da 

doença. Este fato é marcadamente observado nos profissionais de maior tempo de graduação 

do grupo estudado. O espaço de pós-graduação mostra ser o cenário para o desenvolvimento de 

habilidades e competências.  

Com relação às questões éticas, também se observa defasagem do conhecimento, não 

suprido pela graduação e por outros espaços de aprendizado. Identificam com facilidade 

dilemas éticos que interferem na saúde dos usuários, mas não avaliam sua atuação na relação 

com o outro e o uso que dele fazem em determinadas situações.  

A não identificação dos dilemas éticos decorrentes das atividades desenvolvidas pelos 

professores compromete resultado das ações do PSE, não valoriza o “conhecimento de vida”, 

não são capazes de estimular uma postura diferente dos alunos atendidos ou de estimular sua 

autonomia e protagonismo.  
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Assim, esses profissionais precisam, além de aprofundar a técnica, que evolui ao longo 

do tempo, aprofundar e discutir os dilemas envolvidos nestas ações.  

A sobrecarga de trabalho, relações tênues com a escola, pressão de agendas escolares, 

pareamento com a agenda universitária, não pode justificar a perda do cuidado com o outro. 

Faz-se necessário o estímulo à autonomia e protagonismo doindivíduo, o vínculo e a 

representatividade das ações para determinado público de forma a estimular a mudança.  

No que tange o campo da atenção primária, há um reduzido número de estudos sobre os 

dilemas éticos vivenciados no cotidiano dos serviços, em especial nas atividades de educação 

em saúde, reafirmando a necessidade de se criar espaços para identificação e discussão dessas 

questões. Da mesma forma, o tema ética e bioética precisa ser inserido no espaço de graduação, 

e apesar de algumas iniciativas neste sentido ainda é um desafio para as instituições de Ensino 

e os serviços de saúde.  

Ao longo da pesquisa e da análise dos resultados, outra questão se fez presente; será que 

a ação conjunta de dois setores, saúde e educação, mesmo que conduzida técnica e eticamente 

adequada será capaz de estimular a autonomia desses jovens num mundo de grandes 

desigualdades sociais? Talvez este seja um questionamento para investigações futuras. 

Zatti, 2007, defende que muitos alunos desenvolvem de forma insuficiente a capacidade 

de compreensão, apresentando dificuldade de pensar livremente, e de discutir criticamente 

situações da vida cotidiana, inclusive as suas. Socialmente o autor destaca o individualismo, à 

massificação, à irresponsabilidade e à indiferença frente ao humano como fatores contributivos 

para formas de pensar e agir padronizadas experimentadas pela sociedade. Nestas condições, 

os modelos educacionais atuais são insuficientes para a formação do educando enquanto 

homem e cidadão, perpetuando a cópia e reprodução acrítica  de regras e modelos, pensamentos, 

ideais e projetos definidos pelo senso comum vigente ou por meios de comunicação. 

O autor chama atenção para as populações em condições sociais desfavoráveis, como 

pobreza e miséria, experimentado por uma parcela importante da população brasileira, com 

maior impacto sobre o desenvolvimento da autonomia do indivíduo. A pobreza econômica 

geralmente se associa a pobreza cultural,  colocando este grupo populacional em situação de 

maior vulnerabilidade. Ao ser privado de uma formação adequada, o indivíduo apresenta grande 

dificuldade de se tornar sujeito social ativos e autônomos. O processo educativo precisa 

considerar os diferentes fatores para os quais adolescentes e crianças estão expostos, adotando  
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modelos capazes de levar o educando a pensar livremente, a pensar sua realidade de forma 

crítica, definir seus projetos e implementá-los."   

Acreditamos que esta dissertação contribuiu na busca de respostas e esperamos que a 

mesma possa contribuir para a transformação dessa realidade e outras semelhantes. A bioética 

pode auxiliar nesse percurso com a inserção efetiva do tema em diversos níveis de formação e 

trabalho, destacando sua importância nas relações entre serviços de saúde, com outros setores, 

famílias e indivíduos, estimulando a formação para o exercício profissional com maior reflexão 

sobre os dilemas éticos e suas consequências. Assim, talvez, poderemos alcançar a melhor 

condição de vida e saúde da sociedade. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1:  

 

Entrevista  

 

Data:  

Entrevista número:  

 

Idade:  

Sexo:  

Escolaridade:  

Tempo de atuação na área (Docência/ACS)  

Tempo trabalha no CSE-LAPA:  

Temo de atuação nas ações do PSE:  

Outras experiências com educação em saúde:  

 

1. Durante sua formação/graduação você cursou disciplina que lhe capacitasse a executar ações de 

educação em saúde?  

2. Como os temas para as atividades do PSE são escolhidos?  

3. Como a atividade de educação é construída? Individual, grupo? Quem participa?  

4. Ao final como a atividade é avaliada? Quem avalia?  

5. Você acha que conduz os grupos de educação em saúde de maneira mais intuitiva ou atua de 

forma mais técnica para tratar das questões de saúde? 6. Quando você se encontra diante uma dúvida 

na condução de questões trazidas pelos usuários numa discussão coletiva, como você conduz?  

7. Você já ouviu falar de "autonomia do indivíduo"? O achar que pode ser?  

8. Durante sua graduação/formação você cursou alguma disciplina específica (ou correlata) que 

tratasse de ética/bioética?  

9. Para você, o que é ética e bioética?  

10. O que você entende ser um dilema ético?  

11. De acordo com sua experiência, você acha que os dilemas éticos surgem no cenário da atenção 

primária? Com que frequência? Se sim, poderia mencionar algumas dessas situações?  

12. Você acha que as ações de educação em saúde realizadas podem envolver dilemas éticos? 

Justifique sua resposta.  

13. Na sua vivência, nas ações desenvolvidas junto ao PSE, você se depara com dilemas éticos? 

Caso positivo, poderia dar exemplos? (responder à questão 11 em caso positivo)  

14. Neste caso, como você conduz a situação?  

15. Como o serviço percebe os resultados das atividades de educação em saúde desenvolvidos pelo 

PSE? Exemplo?  

16. Você acha que o trabalho desenvolvido no PSE e seu resultado são discutidos com a equipe? 

Alguma ação resulta dessa discussão? 
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APÊNDICE 2: 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do Projeto: Dilemas Éticos na Educação em Saúde no Programa Saúde na Escola- A 

Vivência de Profissionais da Atenção Básica do Centro Saúde Escola Lapa.  

 

Pesquisadora Responsável: Andréia Pereira de Souza.  

 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UFF- Universidade Federal Fluminense.  

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 985951017 - (21)32316031  

(21)26321117.  

E-MAIL:andreiapds76@gmail.com  

Nome do voluntário: ________________________________________________  

Idade:_____ anos R.G. ________________ 

 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Dilemas Éticos 

na Educação em Saúde no Programa Saúde na Escola- A Vivência de Profissionais da Atenção 

Básica do Centro Saúde Escola Lapa”, de responsabilidade da pesquisadora Andréia Pereira de 

Souza, por ser um profissional que faz parte do quadro de docentes e participa da atividade 

do Programa Saúde na Escola.  

O objetivo central do estudo é a Identificar eventuais problemas éticos vivenciados por 

profissionais de saúde do Centro Saúde Escola Da Lapa (CSE Lapa) nas ações do Programa 

Saúde na Escola (PSE), com vistas ao aprimoramento da educação em saúde junto a 

adolescentes.  

Você participará de uma entrevista sobre o tema, que terá, aproximadamente, 1 (uma) 

hora de duração. A entrevista será baseada em um roteiro previamente definido e serão 

garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações fornecidas por você. Para o 

registro das informações, será utilizado um gravador de voz para o qual pedimos a sua 

autorização de uso. Posteriormente, a entrevista será transcrita e armazenada na íntegra, em 

arquivo digital, ao qual somente terá acesso à pesquisadora e os seus orientadores. Ao final 

da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme 

determina a Resolução 466/12, que regulamenta as pesquisas com seres humanos, e 

orientações do CEP/UFF.  

Os riscos relacionados com sua participação nesta pesquisa seriam referentes à sua 

identificação, mas isto será controlado mediante a utilização de uma codificação que impedirá a 

associação entre as suas respostas e o seu nome. Outro risco observado seria quanto à possibilidade 

de a entrevista lhe causar algum constrangimento, o que será minimizado através da realização da 

mesma em ambiente privado e acolhedor, onde estejam presentes apenas os pesquisadores e você.  

Com o objetivo de não causar dano ao serviço, o tempo necessário para a realização 

da entrevista e o agendamento dos encontros com cada profissional envolvido na pesquisa foi 

previamente definido e acordado com a equipe do CSE Lapa, juntamente com o gerente da 

unidade de saúde. Ou seja, a entrevista acontecerá durante o seu período de trabalho, sem 

que haja prejuízo para o seu setor.  

Não existem benefícios diretos relacionados à sua participação na pesquisa, mas ela é 

muito importante para nós, pois a pesquisadora e a equipe do CSE Lapa entendem que os 

resultados obtidos a partir dela podem gerar conhecimentos que propiciem reflexões acerca 

dos processos de desenvolvimento do trabalho de educação em saúde, de forma que possa 

contribuir para melhor qualificar as ações realizadas no CSE-LAPA. Espera-se, ainda, que o 

trabalho possa motivar outras equipes de saúde a produzirem novos estudos na área, 
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tornando o conhecimento sobre a ética na educação em saúde cada vez mais clara e presente 

nas discussões das equipes.  

Sua participação nesta pesquisa é inteiramente voluntária e você é livre para sair dela a 

qualquer momento, ou seja, você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não 

consentir sua participação, ou desistir da mesma. Se houver alguma pergunta que não queira 

responder, você também poderá ficar à vontade para fazê-lo.  

Os resultados da pesquisa serão divulgados primeiramente para os participantes da pesquisa, 

em uma reunião previamente marcada para este fim específico. Posteriormente, os resultados serão 

publicados na dissertação de mestrado da pesquisadora e em artigos científicos.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense - Rua 

Marques de Paraná 303, 4 andar prédio anexo ao HUAP – Niterói - Tel.: (21) 2629-9189- EMAIL: 

www.cep.uff.br. Pesquisadora: Andréia Pereira- EMAIL: andreiapds76@gmail.com 

 

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 17:00horas:  

E-mail: etica@vm.uff.br Tel./fax: (21)26299189  

 

Eu,______________________________ , RG. nº ______________, declaro ter sido informado e 

concordo com a minha participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.  

Autorizo a gravação da entrevista:  

( ) Sim.  

( ) Não.  

 

 

Rio de Janeiro, ____ de_______________ de ______. 

 

 

___________________________________ 

(nome e assinatura do participante) 

 

 

____________________________________ 

(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

 

 

 

 

mailto:andreiapds76@gmail.com
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APÊNDICE 3: 

 

 

Data de 

realização 

 

Eixo do 

projeto 

Nome do 

Programa, Projeto 

ou Atividade 

 

Objetivos da ação 

 

 

 

Periodicidade 

Cidadania 

/ Cultura / 

Escola / 

Esporte / 

Meio 

Ambiente 

 

 

 

Citar o nome 

da ação. 

 

 

 

Descrever qual foi o objetivo. 

 

 

 

 

 

 

2X Semana 

(Segunda-

feirae  

Quinta-feira) 

 

 

 

 

 

 

 

Cidadania 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE 

EM 

MOVIMENTO 

É um grupo de Caminhada que 

tem como objetivo minimizar 

os impactos negativos de 

doenças pulmonares, 

cardiovasculares, 

osteoarticulares, entre outras. O 

grupo acontece duas vezes por 

semana com alongamento e 

caminhada de ida e volta até o 

Passeio Público. Todos têm a 

pressão arterial aferida antes e 

depois da atividade. Foi 

implantado há mais de 8 anos 

por iniciativa da fisioterapia e é 

considerado um marco nas 

ações de promoção da saúde no 

PSF-LAPA. 

 

 

 

Semanal 

(Sexta-feira) 

 

 

 

Cidadania 

 

 

MOVE- 

MENTE- 

AÇÃO 

Grupo de exercícios 

terapêuticos (cinesioterapia) 

para pessoas que apresentam 

alterações na coluna vertebral. 

São realizados exercícios em 

bolas suíças, colchonetes, com 

caneleiras e halteres. 
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Semanal 

(Quarta-

feira) 

 

 

Cidadania 

 

 

SUPERA 

O grupo tem como objetivo 

desenvolver habilidades 

motoras e de coordenação para 

doentes vasculares encefálicos ( 

sequela de AVE). 

 

Semanal 

(Quinta-

feira) 

 

 

Cidadania 

 

SAÚDE 

NA LINHA 

Grupo de exercícios voltados 

para pessoas que apresentam 

distúrbios do equilíbrio e da 

marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE 

E 

CIDADANIA 

Teve início em 2010 com o 

objetivo de fomentar, junto à 

população adstrita, o exercício 

da cidadania. São discutidas 

questões sobre saúde da 

população, problemas do 

entorno da área adstrita, 

satisfação do usuário, uso de 

drogas e álcool, aspectos 

culturais da Lapa, entre outros. 

Frequentemente o grupo elege 

pessoas para gerenciar possíveis 

desdobramentos das discussões. 

No ano de 2011 o grupo sugeriu 

a elaboração de um folder 

explicativo sobre o trabalho do 

CSE-LAPA. O grupo também 

participa ativamente das 

discussões para o controle da 

dengue na área. Igualmente 

importante é a participação de 

alguns usuários nas reuniões 

distritais da CAP 1.0. Para 

realização do grupo, é 

necessário que haja, pelo 

menos, três profissionais da 

área da saúde e três moradores 
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da localidade. Esse grupo 

acontece na primeira terça-feira 

de cada mês pela manhã. 

 

 

 

 

 

Mensal 

 

 

 

 

 

Cidadania 

 

 

 

 

 

MÃE-BEBÊ 

Pretende contribuir para a troca 

de experiências. As reuniões 

são mensais, sempre na última 

quinta-feira do mês. As 

reuniões comtemplam temas 

relacionados à amamentação, 

bem estar do bebê e da mãe. No 

decorrer do ano foram 

realizadas atividades shantala e 

ações como piquenique e festa 

junina do bebê. 

 

 

 

 

 

Mensal 

 

 

 

 

 

Cidadania 

 

 

 

 

GRUPO 

DE 

GESTANTES 

Foi iniciado em 2010, da mesma 

forma, promove a troca de 

experiências entre os 

participantes, além de discutir 

questões relacionadas ao corpo, 

ao parto, entre outras. Ao 

mesmo tempo, as gestantes são 

encorajadas a participar do 

Projeto Cegonha Carioca da 

SMSDC-RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

Mensal 

 

 

 

 

 

 

 

Cidadania 

 

 

 

 

 

GRUPO DE 

PLANEJAMENT

O FAMILIAR-

SEXUALIDADE 

PARA TODOS 

Ao longo do ano de 2011, cerca 

de 80 pessoas participaram dos 

grupos para conhecimento e 

escolha do método 

contraceptivo. Os encontros são 

mensais com temas abordados 

como planejamento familiar, 

métodos contraceptivos, 

gravidez indesejada, doenças 

sexualmente transmissíveis, 
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sexualidade na terceira idade, 

são distribuídos preservativos 

masculinos e femininos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO PARA O 

CONTROLE DO 

TABAGISMO 

Ocorre mensalmente em quatro 

sessões estruturadas a cada 

semana. Ao término das quatro 

sessões, parando ou não de 

fumar o usuário poderá 

frequentar as manutenções, que 

ocorrem com periodicidade 

quinzenal durante todo o 

programa, ou ser inserido em 

novo grupo. Na dinâmica dos 

grupos ocorre uma integração 

com os docente e alunos da 

fisioterapia, medicina e 

psicologia. Em cada novo 

grupo, um docente e um aluno 

de cada área promovem 

atividades com uma visão 

holística do processo saúde 

doença. Trabalha de uma 

maneira em que o usuário reflita 

e possa experimentar os 

benefícios da mudança de 

hábito. 

Desdesuaimplantaçãoem 2011, 

90 

usuáriosjápassarampelogrupo. 
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Mensal 

 

 

 

 

 

 

Cidadania 

 

 

 

 

 

GRUPO 

SABOREANDO 

SAÚDE 

Esse grupo é direcionado para 

pessoas com hipertensão e/ou 

diabetes. São discutidas 

questões como importância da 

atividade física, desafios da 

mudança de hábitos alimentares 

e outros temas levantados pelo 

próprio grupo. Tem como 

objetivo melhorar a qualidade 

de vida das pessoas portadoras 

de doenças crônicas. 

   

Cidadania 

TERAPIA 

COMUNITÁRIA 

INTEGRATIVA 

Quando a boca cala... O corpo 

fala! Metodologia de 

intervenção em comunidades 

por meio de encontros 

interpessoais e 

intercomunitários. Tem o 

objetivo de promover saúde 

com a construção de vínculos 

solidários, valorização das 

experiências de vida dos 

participantes, resgate da 

identidade, restauração da 

autoestima e da confiança em si, 

ampliação da percepção dos 

problemas e possibilidades de 

resolução a partir das 

competências locais. 

Grupoaberto à 

comunidadeacontecetodasegun

da-feira. 

   

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

SAÚDE NA 

Integralidades do cuidado nas 

escolas da nossa área restrita 

são feitas avaliações de saúde 

bucal, antropometria e pressão 

arterial, avaliação 
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Escola ESCOLA - CIEP 

JOSÉ PEDRO 

VARELLA 

oftalmológica, avaliação de 

consumo alimentar, avaliação 

de competência comunicativa, e 

avaliação postural. 

Acontecemtodas as sextas no 

CIEP José Pedro Varella. 

   

 

Escola 

PROGRAMA 

SAÚDE NA 

ESCOLA - 

CRECHE ARCO-

ÍRIS 

Educação e saúde palestra com 

mães e cuidadoras, suporte aos 

problemas de saúde das 

crianças. 

   

 

Cidadania 

CONSELHO DE 

SEGURANÇA 

PÚBLICA/ 

DISTRITAL 

Planejamento com a 

participação das ACS Edna e 

Isis com o objetivo de promover 

melhorias em prol da 

comunidade. 

   

 

 

Cidadania 

 

 

AGENTES 

EXPERIENTES 

Projeto piloto em convênio com 

a prefeitura do Rio de Janeiro 

como objetivo de promover o 

cuidado, acolhimento e 

acompanhamento de idosos em 

situação de vulnerabilidade 

social. 

   

Cidadania 

 

RECRIAR 

O grupo tem como objetivo 

promover o encontro entre 

pessoas, desenvolvendo ações 

culturais, artesanais. 

   

 

Cidadania 

 

 

SÃO 

MARTINHO 

Ações de promoção e 

prevenção como aferição de 

pressão arterial, medição de 

glicemia (HGT), dança-coral-

balé. 

   

Cidadania 

 

DIA E ESTÁCIO 

Distribuição de kit odonto, 

informes e ações de promoção e 

prevenção à saúde. 
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Cidadania 

 

 

 

 

OUTUBRO 

ROSA 

O movimento Outubro Rosa 

teve origem nos Estados Unidos 

em 1990, despertando a atenção 

sobre essa séria condição de 

saúde da mulher (câncer de 

mama). Durante todo o mês de 

outubro, trabalhamos com 

maior enfoque na realização de 

exame de mamografia e 

colpocitopatologia. 

   

 

 

 

Cidadania 

 

 

 

NOVEMBRO 

AZUL 

 
 

conscientização realizada pelas 

unidades de saúde no mês de 

novembro dirigida à sociedade 

e, em especial, aos homens com 

relação às doenças masculinas, 

com ênfase na prevenção e 

diagnóstico precoce do câncer 

de próstata. 

   

 

 

Cidadania 

 

 

CAMPANHA 

TESTE, TRATE, 

VIVA MELHOR 

Semana de prevenção as DST's 

(doenças sexualmente 

transmissíveis). Com objetivo 

de diagnosticar precocemente 

para melhora adesão ao 

tratamento e alertar a população 

sobre os riscos de contração de 

DST's. 

 


