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O Sistema Único de Saúde
Jéssica Samara Oliveira Tolomeu
Luciana Fernandes Amaro Leite
Resumo
Durante o período de maior repressão do autoritarismo no Brasil, final da década de 1960 e início da década de 1970, que nasceu o
movimento da Reforma Sanitária. As conferências de saúde tiveram origem em janeiro de 1937 e foram idealizadas com o principal
objetivo de propiciar a articulação do governo federal com os governos estaduais, sendo fonte de informações para construção de políticas e concessão de auxílios financeiros. Desde que foram criadas, as conferências sofreram muitas mudanças. Assim, a 8ª Conferência
Nacional de Saúde (8ª CNS) é considerada um marco de transformação, sendo fundamental para o processo da reforma do sistema de
saúde brasileiro desembocando na Constituição de 1988. Com a criação das leis Federais 8.080 de 19 de Setembro de 1990 e 8.142 de
28 de Dezembro de 1990, ficou determinado que no Brasil a saúde é direito de todos e dever do Estado.
Objetivo do capítulo
O capítulo tem como objetivo apresentar uma breve história do Sistema Único de Saúde (SUS), a Reforma Sanitária, a 8ª Conferência Nacional de saúde, os avanços ocorridos e as Leis Orgânicas da Saúde.
Papel do ACS no Sistema Único de Saúde
O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é uma nova categoria profissional que surge com o SUS, a partir do contexto de redemocratização
do país e da construção de um novo modelo de atenção à saúde.
Desenvolvimento do assunto
O Brasil viveu o período militar de 1964 a 1985. Nesse momento, o regime ditatorial governou o país por meio de atos do Executivo que suprimiram, progressivamente, os direitos políticos e civis da população. Durante o período de maior repressão do autoritarismo
no Brasil, final da década de 1960 e início da década de 1970, que nasceu o movimento da Reforma Sanitária no meio acadêmico1.
A Reforma Sanitária era baseada em quatro princípios: o princípio ético-normativo, que insere a saúde como parte dos direitos
humanos; o princípio científico, que compreende a determinação social do processo saúde/doença; o princípio político, que assume
a saúde como um direito universal, inerente a cidadania em uma sociedade democrática e o princípio sanitário, que compreende a
proteção da saúde de forma integral, desde a promoção, por meio da ação curativa e de reabilitação2.
Segundo Sérgio Arouca, a Reforma Sanitária é um “projeto civilizatório” contendo em si os valores que queremos para toda a sociedade brasileira1. Para Jairnilson Paim, a Reforma Sanitária é “uma reforma social” centrada em elementos constituintes como:
democratização da saúde, democratização do Estado e democratização da sociedade1.
As conferências de saúde tiveram origem em janeiro de 1937. Elas foram idealizadas com o principal objetivo de propiciar
a articulação do governo federal com os governos estaduais, sendo fonte de informações para construção de políticas e concessão
de auxílios financeiros. Desde que foram criadas, as conferências sofreram muitas mudanças. Assim, a 8ª Conferência Nacional de
Saúde (8ª CNS) é considerada um marco de transformação, sendo fundamental para o processo da reforma do sistema de saúde
brasileiro desembocando na Constituição de 19881. Diferentemente das anteriores e pela primeira vez, além dos profissionais e dos
prestadores de serviço da saúde e dos quadros técnicos e burocráticos do setor, incluíram os usuários do sistema de saúde.
A 8ª CNS ocorreu em março de 1986, em Brasília. Foram discutidos temas que se desdobraram em diretrizes válidas ainda hoje:
1. Busca da equidade;
2. Garantia de acesso universal as ações e serviços de saúde;
3. Aumento do financiamento público do setor saúde;
4. Unificação e integração das ações do ponto de vista de seu conteúdo – preventivas, curativas e de reabilitação e do ponto de vista
de sua gestão – integração entre os níveis federal, estadual e municipal de governo e unicidade das estruturas gestoras em cada nível;
5. Atribuição de maiores poderes a população para participar ativamente na formulação, implementação e controle das ações de
saúde.
A Constituição Federal de 1988 define três grandes referenciais para o sistema de saúde brasileiro: um conceito ampliado
de saúde; a saúde como direito do cidadão e dever do Estado (Artigo 196) e a instituição de um Sistema Único de Saúde – SUS
(Artigo 200)2.
Com a 8ª Conferência Nacional de Saúde e a elaboração da nova Constituição, na qual o movimento sanitário e o governo
reencontram-se com os movimentos sociais populares, inaugurou-se uma nova fase de participação social nas políticas públicas de
saúde.
O SUS foi criado em 1990, através da Lei Orgânica da Saúde, Lei n˚ 8.080 de 19 de setembro de 19904, sendo regido
por princípios doutrinários: universalidade, equidade e integralidade e princípios organizacionais: regionalização, hierarquização,
descentralização e participação popular3.
O princípio da UNIVERSALIDADE é a garantia de que todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde públicos
e privados conveniados, em todos os níveis do sistema de saúde, assegurado por uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia apropriada para cada nível.
Em princípio, o acesso aos serviços de saúde deve ser garantido a toda a população em condições de igualdade, não
importando o sexo, a situação econômica, social, cultural ou religiosa, mas podendo haver discriminação positiva em casos especiais,
em que a prioridade é dada a quem tem mais necessidades – EQUIDADE.
O princípio da INTEGRALIDADE traz ao atendimento dos pacientes a incorporação de um amplo espectro de intervenções,
articulando prevenção, atendimento curativo e reabilitação.
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A HIERARQUIZAÇÃO dos serviços de saúde é uma forma organizacional onde haverá níveis de complexidade crescente,
com tecnologia adequada para cada nível, potencializando a resolubilidade.
A REGIONALIZAÇÃO é a base populacional do serviço no SUS, é a definição com adscrição da clientela para um pleno
exercício da responsabilidade do serviço com aquela população.
A DESCENTRALIZAÇÃO no SUS significa uma redistribuição do poder, repassando competências e instâncias decisórias
para esferas mais próximas à população.
A PARTICIPAÇÃO POPULAR traz a garantia dada pelo Estado de que a sociedade civil organizada tem possibilidade
concreta de influir sobre as políticas públicas de saúde.
Com a criação das leis Orgânicas da Saúde 8.080 de 19 de Setembro de 19904 e 8.142 de 28 de Dezembro de 19905, ficou determinado que no Brasil a saúde é direito de todos e dever do estado. A lei 8.080 “Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”4.
Dentre os objetivos do SUS estão as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integrada e atividades preventivas. A execução das várias ações e serviços estão incluídas: vigilância sanitária; vigilância epidemiológica; saúde do trabalhador;
assistência farmacêutica; saneamento básico; formação de recursos humanos na área da saúde; vigilância nutricional; proteção do
meio ambiente; política de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos; fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas
de consumo humano; controle, fiscalização, produção guarda e transporte de psicoativos, tóxicos e radioativos; desenvolvimento
científico e tecnológico e política de sangue e derivados4.
O SUS possui direção única, sendo exercida em cada esfera de governo, com os seguintes órgãos:
UNIÃO – Ministério da Saúde;
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL – Secretaria Estadual de Saúde ou órgão equivalente;
MUNICÍPIOS – Secretaria Municipal de Saúde ou órgão equivalente.
Os municípios poderão constituir consórcios e desenvolver ações e serviços de saúde conjuntamente4.
A lei 8.080 aborda a criação de comissões intersetoriais, ou seja, elas terão a finalidade de articular programas que envolvam outras
áreas não compreendidas no SUS. E as Comissões Permanentes para a integração entre os serviços de saúde e instituições de ensino
superior e profissional4.
Quando as disponibilidades do SUS forem insuficientes para a cobertura da assistência da população de uma determinada
área, o mesmo poderá recorrer à iniciativa privada. A participação complementar dos serviços privados será realizada mediante contrato ou convênio. As entidades filantrópicas e sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS. Os serviços contratados
serão submetidos às normas, princípios e diretrizes do SUS4.
Os recursos do SUS serão depositados em conta especial em cada esfera, sob fiscalização dos Conselhos de Saúde. O processo de planejamento e orçamento do SUS é ascendente, do nível local até o federal. Há uma combinação de critérios estabelecidos
para a transferência de valores aos Estados, Distrito Federal e Municípios: perfil demográfico e epidemiológico da região; características qualitativas e quantitativas da rede de saúde do local; desempenho técnico, econômico e financeiro de período anterior;
níveis de participação da saúde; previsão do plano quinquenal e ressarcimento de atendimentos a serviços prestados para outras
esferas de governo4.
A lei 8.142 “Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências”5. Possui duas instâncias colegiadas: Conferência
de Saúde e Conselho de Saúde.
CONFERÊNCIA DE SAÚDE: reúnem-se a cada quatro anos, com representações de vários segmentos socais para realizar uma
avaliação da situação de saúde e propor diretrizes para a política de saúde, é convocada pelo Poder Executivo ou pelo conselho de
Saúde5.
CONSELHO DE SAÚDE: é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários,
atuam na formulação de estratégias e no controle de execução da política de saúde. É permanente e deliberativo. Tem representação
no Conselho Nacional de Saúde o CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e o CONASEMS (Conselho Nacional
de Secretários Municipais de Saúde). A representação dos usuários nos conselhos e conferências é paritária em relação aos demais
segmentos5.
Os recursos destinados são de pelo menos 70% aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados. Estes são repassados
fundo a fundo (Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual de Saúde e Fundo Municipal de Saúde), de forma regular e automática.
Para receber tais recursos os Municípios, Estados e Distrito Federal deverão contar com alguns critérios: Fundo de Saúde; Conselho
de Saúde; Plano de Saúde; Relatórios de Gestão; Contrapartida de recursos para a saúde; Comissão de Elaboração do Plano de Carreira. O não cumprimento pelos Municípios ou Estados implicará que os recursos sejam administrados pelos Estados ou pela União
respectivamente5.
Recomendações
Na Atenção Primária a Saúde (APS), o território é o lócus das ações em saúde. Assim, responder as necessidades em saúde significa
identificar e corresponder aos anseios de saúde de quem procura e tem acesso aos serviços, bem como intervir nos riscos populacionais, protegendo populações vulneráveis e diminuindo iniquidades em saúde3.
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Agentes Comunitários de Saúde: atribuições, direitos e deveres
Izadora Campos Santos Garcia
Renan Neves da Mata
Liliane da Consolação Campos Ribeiro
Resumo
A Estratégia de Saúde da Família visa reorientar o modelo assistencial, por meio da atuação de uma equipe multiprofissional em
unidades básicas de saúde e configura-se como a principal porta de entrada no sistema de saúde brasileiro. Para isso, contou com
o surgimento e atuação dos Agentes Comunitários de Saúde que durante anos realizaram atividades importantes de promoção
e educação em saúde, prevenção de doenças e agravos, adscrição dos usuários e incentivo à utilização dos serviços, bem como
participação dos usuários, sem, no entanto, o devido reconhecimento legal. Um conjunto de conquistas políticas foi instituído ao
longo desse processo, fornecendo orientações oficiais para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das ações desses profissionais,
assim como garantindo sua posição de profissional, seus direitos e deveres.
Objetivo do capítulo
Analisar as atribuições, direitos e deveres dos Agentes Comunitários de Saúde enquanto integrantes da Estratégia de Saúde da
Família.
Papel do Agente Comunitário de Saúde na Estratégia de Saúde da Família: atribuições, direitos e deveres
Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) devem atuar no mapeamento e na territorialização da área de abrangência, orientar e
incentivar a utilização dos serviços de saúde e desenvolver ações de educação, prevenção e promoção em saúde.
Desenvolvimento do assunto
A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, com sua efetiva regulamentação em 1990, a partir da promulgação
das leis 8.0801 e 8.1422, determinou que a saúde no Brasil fosse um direito de todos e dever do estado, sendo regida pelos princípios
da universalidade, igualdade, equidade, regionalização, hierarquização, descentralização e controle social.
A fim de consolidar essas características, foram empregados grandes investimentos para a consolidação da Atenção Básica em
Saúde (ABS) na prática da saúde brasileira, sendo este termo considerado sinônimo de Atenção Primária à Saúde (APS). Entende-se
por ABS todas as iniciativas situadas no primeiro nível de atenção à saúde, caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no
âmbito individual e coletivo, que abarcam a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o intuito de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação
de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades3.
Nesse contexto, criou-se, em 1991, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), com o intuito de implementar
e organizar essa nova prática assistencial brasileira, voltada para a ABS. Surge, então, pela primeira vez, o conceito de Agentes
Comunitários em Saúde (ACS), que necessariamente deveriam ser sujeitos moradores da própria comunidade em que atuavam. Assim esperava-se que estes possuíssem um melhor conhecimento e acesso a essa população e consequentemente identificavam mais
rapidamente seus problemas de saúde. Acompanhavam uma quantidade fixa de famílias, sendo responsáveis pelo seu cadastro na
Unidade Básica de Saúde (UBS)4.
Como o PACS obteve resultados positivos, buscou-se expandir esse programa, incorporando profissionais da área da saúde, a fim
viabilizar mais ainda a ABS, ampliando assim o escopo das atividades desenvolvidas com a população. Dessa forma, foi implantado
em 1994, o Programa de Saúde da Família (PSF), que, em 2006, tornou-se Estratégia de Saúde da Família (ESF). A ESF representa
a consolidação de todos os processos que visavam instituir a ABS como modelo assistencial, acrescida das modificações necessárias
para dar continuidade à evolução do cenário da saúde brasileira. Assim, a ESF é o conjunto de diretrizes e princípios com o intuito
de reorientar e reorganizar o modelo de ABS e, por isso, baseia-se nos princípios da caracterização do território; na universalidade e
na integralidade da assistência, valorizando o acolhimento; na adscrição dos usuários; na criação de vínculos com a população local;
no incentivo à participação da comunidade; tudo isso permeado pela atuação de uma equipe multidisciplinar, conforme a Política
Nacional de Atenção Básica (PNAB)3.
Dessa forma, a ESF não é apenas uma estrutura de assistência à saúde da população, mas também é uma entidade pública
que busca, além de implementar a ABS, realizar ações e atividades que estão de acordo com as necessidades de saúde da área de
abrangência, desenvolvendo medidas que priorizem os grupos e fatores de risco, por meio da caracterização da região e dos usuários.
Para isso, são necessárias uma estrutura física e uma equipe multiprofissional próxima à área de cobertura, que serão capazes de
desenvolver uma assistência personalizada, em virtude do maior contato com a população assistida.
A equipe multiprofissional de uma UBS, segundo a PNAB3 deve ser composta por, no mínimo, um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescida ou não de um cirurgião-dentista e um auxiliar
ou técnico de higiene bucal. Os ACS precisam residir na área de abrangência da ESF após aprovação no concurso e seus trabalhos
devem ser capazes de cobrir a totalidade da população local, sendo que esta não deve ultrapassar 750 pessoas. Cada equipe de saúde
da família pode ter um total de até 12 desses profissionais.
Ainda de acordo com a PNAB (2012)3 todos os membros da ESF possuem atribuições que visam instituir a ABS na assistência
à saúde. Essas ações comuns a todos os profissionais da ESF vão desde a realização do cadastro de cada família, mantendo-o
atualizado; do mapeamento da região, bem como sua caracterização, com seus determinantes de saúde e vulnerabilidades; até a uma
assistência à saúde das famílias, na UBS ou em domicilio, priorizando o acolhimento, a promoção e a prevenção, por meio de ações
interdisciplinares entre os profissionais.
O trabalho multidisciplinar expande a capacidade de compreensão da complexidade e da diversidade do objeto do trabalho
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em saúde. Consiste, portanto, no desenvolvimento de uma prática social coletiva, democrática e participativa na qual são partilhados
objetivos, saberes e experiências a fim de solucionar, de forma integral, problemas no âmbito individual e coletivo, que demandam
muitas vezes ações de caráter intersetorial. Ou seja, embora os problemas sociais se revelem no campo da saúde, sua solução está
na dependência da articulação de mais de uma política. São componentes de um todo complexo, que exigem uma forma integrada
para resolvê-los3.
O trabalho em equipe é essencial na ESF, mas algumas atividades ainda precisam ser desempenhadas por determinados profissionais.
Nesse sentido, os ACS possuem atribuições específicas que são de grande importância para a implantação dos princípios do SUS e
da ABS. Por residirem na área de abrangência da UBS, esses profissionais realizam um papel de grande relevância no que se refere à
caracterização da região. Ao estarem inseridos no ambiente local, são capazes de identificar as problemáticas em saúde e necessidades
da comunidade, pois vivenciam e conhecem a realidade de onde trabalham. O contato entre a UBS e a população é viabilizado pelos
ACS, uma vez que são eles que incentivam, informam e levam os usuários a conhecer e utilizar esse serviço de saúde.
Com isso, foram instituídas na PNAB (2012)3 as atribuições específicas dos ACS, as quais servem de orientação para a realização
das atividades desses profissionais nas ESF. São elas:
• Trabalhar na adscrição e no cadastro de todas as famílias de uma região pré-estabelecida, a microárea;
• Manter o cadastro das famílias atualizado;
• Orientar as famílias sobre os serviços de saúde disponíveis e à sua utilização;
• Realizar visitas domiciliares ao menos uma vez por mês para cada família. As famílias mais vulneráveis devem ser
visitadas mais vezes, de acordo com suas necessidades;
• Realizar atividades programadas e de atendimento à demanda espontânea;
• Realizar ações que desenvolvam a interação entre a população e a equipe de saúde da família;
• Desenvolver ações educativas de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos e de vigilância em saúde,
por meio de ações educativas individuais e/ou coletivas, em domicílio e/ou com a comunidade, informando à equipe
situações de risco;
Manter contato permanente com a família, de acordo com o planejamento desenvolvido em equipe.
A essas atribuições, também podem ser adicionadas outras atividades, desde que relacionadas às determinadas pela PNAB (2012)3,
de modo a possibilitarem a implantação da ABS e da ESF como porta de entrada para a assistência e modelo de atenção em saúde.
Assim, essa política nacional oficializa o papel e as ações que já vinham, de certo modo, sendo desempenhadas pelos ACS ao longo
dos anos.
Os ACS considerados trabalhadores estratégicos para a principal política de ABS do país, constituem uma categoria profissional relativamente nova, reconhecida por lei em 2002, mas com largo percurso de existência como função ou ocupação desde a
sua instituição no SUS, em 1991, período no qual se acumularam condições de vínculos precários, salários baixos e qualificação
simplificada ajustada pela instrumentalização do trabalho6.
Portanto, mesmo desenvolvendo atividades desde a década de 1990, o reconhecimento dos ACS como profissionais ocorreu apenas
em 2002, por meio da lei 10.507 de 20027 a qual cria e oficializa a profissão de ACS. Dessa lei também é datada a determinação
da escolaridade mínima de ensino fundamental completo e da necessidade de que os contratados, a partir da promulgação da
referida lei, tenham realizado o curso de qualificação e formação dos ACS. Característica a qual não era até então exigida, ficando
a especialização e qualificação desses profissionais ao encargo, à disponibilidade e aos conhecimentos dos enfermeiros das UBS.
No entanto, a promulgação dessa lei não garantiu a valorização e a identificação da importância do trabalho desses
profissionais para a saúde brasileira. Com a criação da Lei de Profissão de ACS pelo Governo Federal (lei n.º 10.507, de 10 de
julho de 2002)7, os ACS conseguiram a legitimação da profissão, no entanto, a regulamentação não representou o reconhecimento
de direitos que dependem da natureza jurídica da contratação6. Muitos profissionais ainda estavam sujeitos a contratos temporários,
com instabilidade empregatícia, e mecanismos de seleção variados, que iam desde a indicação até à prestação de serviços.
Essa situação foi regulamentada apenas em 2006 com a implantação da lei 11.3509 a qual, juntamente com a recente lei 12.994
de junho de 20148, consolida as conquistas até então alcançadas, fazendo-as valer em território nacional, bem como estabelece os
direitos e deveres desses profissionais. Assim, fica determinado que a contratação dos ACS deva ser realizada mediante processo
seletivo público e que este deve atender aos princípios da imparcialidade e legalidade, “é vedada a contratação temporária ou
terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde [...], salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável”10.
Além disso, fica estabelecida a obrigatoriedade desses profissionais residirem na área em que atuam, realizando jornada de trabalho
de 40 horas semanais em ações dedicadas integralmente à promoção, prevenção e educação em saúde, segundo as atribuições
previstas aos ACS, não podendo ser realizadas atividades as quais não estão dispostas em lei.
Os ACS estão respaldados e orientados para a execução de suas ações, conforme a evolução de portarias editadas pelo
Ministério da Saúde. Muitas vezes, porém na prática, como é permitida adaptação conforme a realidade local, esses profissionais
abarcam uma gama de atribuições muito mais extensas do que a condizente com a proposta das ESF. Ressalta-se, para o fato de que
esta profissão apesar de ter obtido conquistas inegáveis, ainda, não é subsidiada por nenhum conselho ou sindicato próprio que exija
algumas normatizações para a sua regulamentação, como é o caso dos outros profissionais da área da saúde11.
A institucionalização dessas leis representa o resultado de vários anos de debates e discussões acerca dos caminhos os quais devem
ser seguidos pela saúde brasileira e da relevância dos ACS na estruturação desse novo modelo assistencial. Mais que conquistas
de classe social e profissional, os ACS desempenham papeis significativos no processo de evolução na implantação das diretrizes
da Atenção Básica. Sabe-se que muito ainda precisa ser feito para a realização de um trabalho de maneira assertiva e dentro dos
parâmetros legais, mas atualmente não se pode negar a importância social, educacional, de promoção e prevenção realizada na saúde
por esses profissionais.
O fato dos ACS residirem na comunidade possibilita e flexibiliza a relação entre população e equipe de saúde. É a classe
trabalhadora que sabe as necessidades, limites e realidades da comunidade, com ênfase em suas características sociais, econômicas e
epidemiológicas. E por isso podem atuar tanto para instruir e incentivar a população a procurar a UBS, bem como, fornecer à equipe
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as informações que permitam caracterizar os determinantes e condicionantes de saúde da população.
Além da presença e da voz do ACS na ESF representarem a presença e a voz da própria comunidade, o mesmo, pode vim a ser um
trabalhador estratégico. Contanto que, suas ações compreendam uma dimensão mais política e comunitária, o trabalho da equipe
pode ser permeado por ruídos que possibilitem aos trabalhadores o ato de pensar criticamente o agir na saúde. No entanto, se o trabalho do ACS for envolto somente pela dimensão técnica e assistencial do modelo biomédico, suas ações terão baixo potencial para
realizar as almejadas mudanças nas práticas de cuidado12.
Portanto, em virtude disso, as atividades dos ACS para a implantação da Atenção Básica na ESF é de extrema importância,
inclusive para a expansão da cobertura da assistência, uma vez que são capazes de orientar as famílias sobre os serviços de saúde
fornecidos pela equipe, incentivando essa interação entre população e ESF. Com isso, a atuação dos ACS deve ser preservada e as dificuldades que ainda prevalecem precisam ser trabalhadas de maneira integrada entre equipe, UBS, municípios, estados e federação
para que determinações das políticas e leis de saúde sejam implantadas o mais fidedignamente possível, de acordo com a situação
local da região.
Recomendações
As visitas domiciliares dos ACS devem acontecer conforme as determinações da PNAB, com a organização do trabalho de acordo
com as famílias mais vulneráveis. Para isso, eles devem ser qualificados para reconhecer as problemáticas em saúde da região.
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Organização de ações educativas baseadas no calendário da saúde
Luciana Fernandes Amaro Leite
Ramon Wellison da Silva Leite
Resumo
A atenção primaria à saúde veio reestruturar o sistema de saúde no Brasil. Com a implantação do Programa de Agentes Comunitários
de Saúde e Programa Saúde da Família surge um novo profissional: o Agente Comunitário de Saúde. Este profissional atua criando
vínculo entre a comunidade e a equipe de saúde. Sua principal atividade no trabalho é a visita domiciliar. Sendo instrumento ideal
para a realização de educação em saúde, pois acontece no dia a dia do ambiente familiar. Diante disso, pretende-se enfatizar a necessidade de se promover ações educativas prioritárias para cada comunidade especificamente, podendo utilizar o Calendário da
Saúde do Ministério da Saúde.
Objetivo do capítulo
O capitulo tem como objetivo enfatizar a importância da realização das visitas domiciliares (VD) pelos agentes comunitários de
saúde (ACS) como forma de promover ações educativas individuais ou coletivas.
Papel do ACS na visita domiciliar
As atribuições dos ACS, apesar de abrangentes, colocam claramente sua atuação em um âmbito de ação ligado ao território e a
proximidade com as famílias. Nesse sentido, a realização de visitas domiciliares tem papel de destaque, podendo ser considerada
uma das principais, senão a principal atividade do ACS¹.
Desenvolvimento do assunto
No Brasil, a Constituição federal de 1988 traz para a saúde três grandes mudanças: conceito amplo de saúde; a saúde como
direito de todos e dever do estado e a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS).
O SUS organiza a Atenção Primária a Saúde (APS) com características próprias, baseado em experiências locais de diversas
regiões do país. Portanto, a APS surge como um modelo de organização do sistema de saúde e como um nível de atenção à
saúde.
O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi oficialmente implantado pelo Ministério da Saúde, em 1991,
desenvolvendo ações de prevenção de doenças e educação em saúde. Em seguida, em 1994, foi criado o Programa de Saúde da
Família (PSF) que surge como o orientador da APS. Os dois programas trazem consigo uma nova categoria profissional na constituição da equipe de saúde, o Agente Comunitário de Saúde (ACS), desempenhando importante papel na atenção primária, sendo um
elo entre famílias, usuários e serviço de saúde.
De acordo com a Política Nacional da Atenção Básica, Portaria n˚ 2.488, de 21/10/2011, as atribuições do ACS são:
- Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea.
- Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados.
- Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
- Realizar atividades programadas e de atenção a demanda espontânea.
- Acompanhar, por meio de VD, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em
conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam
visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita/família/mês.
- Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita a UBS, considerando as características
e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade.
- Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância a saúde, por meio de VD e
de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, como combate a dengue, malária, leishmaniose, entre
outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco.
- Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das
doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do
Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo Governo Federal, Estadual e Municipal de acordo com o planejamento da equipe.
O ACS conduz as famílias para a construção de um estilo de vida mais saudável. É um pedagogo no sentido original grego de
condutor. Para a criação de uma nova prática, é necessário muito mais do que levar uma informação. Muitas vezes, é preciso
superar dificuldades no campo da cultura, dos costumes arraigados, das crenças, da fraca escolarização, da falta de acesso aos
serviços da saúde e do saneamento, bem como dificuldades financeiras das famílias e da fragilidade da organização comunitária¹.
O ACS tem a visita domiciliar como seu eixo de trabalho. A Visita Domiciliar prioriza o diagnóstico da realidade do indivíduo
e as ações educativas. É geralmente programada e utilizada com o intuito de subsidiar intervenções ou o planejamento de
ações².
Diante disso, se faz necessário que a equipe de saúde adote ações de educação em saúde para a comunidade e que estas
sejam programadas. O Ministério da Saúde possui seu Calendário da Saúde que pode servir como orientador para as equipes escolherem os temas para ações educativas. Na tabela 1, está o Calendário da Saúde do Ministério da Saúde.
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Tabela 1 – O calendário da Saúde
Mês
JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

Datas Comemorativas
02/01 - Dia do Sanitarista
02/01 - Dia Nacional da Abreugrafia
04/01 - Dia do Hemofílico
19/01 - Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional
20/01 - Dia do Farmacêutico
24/01 - Dia da Previdência Social
30/01 - Dia da Não Violência
Último domingo - Dia Nacional de Combate e Prevenção da
Hanseníase
04/02 - Dia Mundial do Câncer (OMS)
05/02 - Dia Nacional da Mamografia
05/02 - Dia da Papiloscopia
07/02 – Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas
08/03 - Dia Internacional da Mulher
08/03 - Dia Mundial do Rim
21/03 - Dia Internacional contra a Discriminação Racial
21/03 - Dia Mundial da Infância
21/03 - Dia Nacional da Síndrome de Down
22/03 - Dia Mundial da Água (OMS)
24/03 - Dia Mundial de Combate à Tuberculose
31/03 - Dia da Saúde e da Nutrição
04/04 - Dia Nacional do Parkinsoniano
06/04 - Dia Mundial da Atividade Física
07/04 - Dia Mundial da Saúde
08/04 - Dia Mundial de Luta Contra o Câncer
08/04 - Dia Nacional do Sistema Braille
14/04 - Dia do Técnico em Serviço de Saúde
16/04 - Dia Nacional da Voz
17/04 - Dia Internacional da Hemofilia
26/04 - Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão
Arterial
30/04 - Dia Nacional da Mulher
01/05 - Dia Internacional do Trabalhador
08/05 - Dia Internacional da Cruz Vermelha
12/05 - Dia da Enfermagem
15/05 - Dia do Assistente Social
15/05 - Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares
18/05 - Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes
18/05 - Dia Nacional da Luta Antimanicomial
25/05 - Dia do Massagista
26/05 - Dia Nacional de Combate ao Glaucoma
28/05 - Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher
28/05 - Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna
29/05 - Dia Mundial da Saúde Digestiva
31/05 - Dia Mundial sem Tabaco
05/06 - Dia Mundial do Meio Ambiente
06/06 - Dia Nacional de Luta contra Queimaduras
06/06 - Dia Nacional do Teste do Pezinho
09/06 - Dia da Imunização
11/06 - Dia do Educador Sanitário
14/06 - Dia Mundial do Doador de Sangue
21/06 - Dia Nacional de Controle da Asma
26/06 - Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura
26/06 - Dia Internacional sobre o Abuso e Tráfico Ilícito de
Drogas
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JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

02/07 - Dia do Hospital
10/07 - Dia da Saúde Ocular
13/07 - Dia do Engenheiro de Saneamento
13/07 - Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente
25/07 - Aniversário de Criação do Ministério da Saúde
27/07 - Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho
28/07 - Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virai
01 a 07/08 - Semana Mundial da Amamentação
05/08 - Dia da Farmácia / Dia Nacional da Saúde
05/08 - Dia do Nascimento de Oswaldo Cruz
08/08 - Dia Nacional de Combate ao Colesterol
10/08 - Dia da Enfermeira
24/08 - Dia da Infância
27/08 - Dia do Psicólogo
28/08 - Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento
29/08 - Dia Nacional de Combate ao Fumo
31/08 - Dia do Nutricionista
01/09 - Dia do Profissional de Educação Física.
03/09 - Dia do Biólogo
05/09 - Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da
Fibrose Cística
05/09 - Dia do Oficial de Farmácia
08/09 - Dia Nacional de Luta por Medicamento
08/09 - Dia Mundial da Raiva
09/09 - Dia do Veterinário
10/09 - Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio
21/09 - Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência.
27/09 - Dia Nacional da Doação de Órgãos
29/09 - Dia Mundial do Coração
01/10 - Dia Nacional de Doação do Leite Humano
01/10 - Dia Nacional do Idoso
02/10 - Dia Interamericano da Água
03/10 - Dia Mundial do Dentista
3º sábado de outubro - Dia Nacional de Combate à Sífilis
04/10 - Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde
10/10 - Dia Mundial da Saúde Mental
11/10 - Dia do Deficiente Físico
11/10 - Dia Nacional de Prevenção da Obesidade
12 a 18.10 - Semana Nacional de Prevenção da Violência na
Primeira Infância
13/10 - Dia do Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta
16/10 - Dia Mundial da Alimentação
17/10 - Dia Nacional da Vacinação
18/10 - Dia do Médico
20/10 - Dia Mundial e Nacional da Osteoporose
25/10 - Dia do Cirurgião Dentista / Dia Nacional da Saúde Bucal
27/10 - Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com
Doenças Falciformes / Dia Nacional de Mobilização PróSaúde da População Negra
29/10 - Dia Nacional e Mundial da Psoríase
30/10 - Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo
10/11 - Dia Nacional da Surdez
14/11 - Dia Mundial do Diabetes
16/11 - Dia Nacional dos Ostomizados
20/11 - Dia do Biomédico / Dia da Consciência Negra
21/11 - Dia Nacional da Homeopatia
23/11 - Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil
25/11 - Dia Internacional do Doador de Sangue
25/11 - Dia Internacional contra a Exploração da Mulher
27/11 - Dia Nacional de Combate ao Câncer
27/11 - Dia Nacional de Luta contra o Câncer de Mama
Dia Nacional de Combate à Dengue (penúltimo sábado do mês)
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DEZEMBRO

01/12 - Dia Mundial de Luta Contra a Aids
02/12 - Dia Pan-Americano de Saúde
06/12 - Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da
Violência contra as Mulheres
09/12 - Dia do Fonoaudiólogo
09/12 - Dia do Alcoólico Recuperado
10/12 - Dia Internacional dos Povos Indígenas
10/12 - Dia dos Direitos Humanos
13/12 - Dia do Cego

Fonte: Ministério da Saúde

Recomendações
As informações demonstram a importância das visitas domiciliares dos ACS como oportunidade para se desenvolver ações educativas, sejam individuais ou coletivas. Portanto, cabe a equipe a escolha dos temas para as ações educativas, podendo fazer uso das
datas comemorativas do Ministério da Saúde ou identificando problemas específicos da comunidade a qual prestam assistência.
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Visita Domiciliar: principal e importante atividade do Agente Comunitário de Saúde
Jéssica Samara Oliveira Tolomeu
Leida Calegário de Oliveira
Angélica Pataro Reis
Resumo
O Programa de Agentes de Saúde foi iniciado como um programa emergencial no ano de 1987, na região do Ceará. O sucesso atingido já no primeiro ano transformou o programa emergencial em permanente. O Ministério da Saúde, juntamente com o Governo
Federal, decidiu adotar o Programa e expandi-lo para todos os estados da região Nordeste e, posteriormente, para todo o Brasil,
rebatizando-o com o nome de Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). A Visita Domiciliar (VD), é uma ferramenta
que possibilita entender melhor o modo de vida dos usuários, o ambiente em que vivem e suas relações familiares. Neste sentido,
é possível abordar questões que vão além da doença física e que contemplem os problemas sociais e emocionais, proporcionando
orientações voltadas para as reais necessidades de saúde do usuário e buscando singularidades na forma de cuidar. Portanto a VD é
uma oportunidade de conhecer e acompanhar o usuário no próprio ambiente familiar.
Objetivo do capítulo
Esse capítulo tem como objetivo abordar alguns contextos da história da implantação do PACS, a função e a importância da realização
das Visitas Domiciliares.
Papel do ACS na Visita Domiciliar
A Visita Domiciliar constitui o principal instrumento de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Nesse contexto, configura-se como uma importante atividade dentro da Estratégia de Saúde da Família (ESF), visto que o ACS possui vínculo contínuo
com a clientela da área de abrangência de sua unidade, podendo atuar como um olheiro, que tem condições de manter a Equipe de
Saúde da Família informada e atenta às questões de saúde dos usuários.
Desenvolvimento do assunto
A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde¹. Estrutura-se incorporando as diretrizes de universalização, descentralização e participação da comunidade, anuncia-se com princípios
complementares: caráter substitutivo ao modelo tradicional de atenção primária, antes centrada prioritariamente na relação médico-paciente e no atendimento individual; integralidade e hierarquização; territorialização e cadastramento da clientela; equipe multiprofissional composta por um médico generalista ou médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a
seis agentes comunitários de saúde².
A história da implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) está intimamente relacionada com a
experiência da implantação do Programa de Agentes de Saúde no estado do Ceará³. Foi iniciado como um programa emergencial no
ano de 1987, visando a redução da mortalidade infantil na região do Ceará e tendo como base a experiência de Auxiliares de Saúde
desenvolvida na cidade de Planaltina (Distrito Federal) na década de 1970. Inicialmente contou com mais de seis mil pessoas em sua
maioria mulheres, nas regiões mais carentes do Estado, contratados para trabalharem como Agentes de Saúde. O sucesso atingido
já no primeiro ano transformou o programa emergencial em permanente4. Em 1991, após avaliações conduzidas pelos professores
Cecília Minayo e Cezar Victora e observações do Ministério da Saúde, o Governo Federal decidiu adotar o Programa e expandi-lo
para todos os estados da região Nordeste e, posteriormente, para todo o Brasil, rebatizando-o com o nome de Programa de Agentes
Comunitários de Saúde5,6.
Os Agentes Comunitários de Saúde constituem uma importante estratégia de aprimoramento e de consolidação da Estratégia
de Saúde da Família (ESF)7. O ACS representa a maior categoria dos trabalhadores do SUS, contando com mais de 253 mil agentes,
distribuídos entre as 32.970 Equipes de Saúde da Família por todo o Brasil21. Este profissional desponta como o elo facilitador que
possibilita a confiança e o vínculo entre a equipe de saúde e a comunidade assistida. Tal profissão foi criada através da Lei 10.507
de 10 de julho de 20028.De acordo como seu art.2º,
“A profissão de Agente Comunitário de Saúde caracteriza-se pelo exercício de atividade de prevenção
de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias individuais ou coletivas,desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor local deste”.
O Art. 3º, dessa lei, aborda os requisitos que o Agente Comunitário de Saúde deverá preencher para o exercício da profissão8:
I - residir na área da comunidade em que atuar;
II - haver concluído com aproveitamento curso de qualificação básica para a formação de Agente Comunitário de Saúde;
III - haver concluído o ensino fundamental8.
A visita domiciliária ganha destaque no Brasil a partir de sua incorporação aos serviços sanitários da década de 20, voltada
quase que exclusivamente para a eliminação das grandes epidemias de doenças infecto-contagiosas. Esse trabalho era desenvolvido
por “enfermeiras visitadoras”9. Já no ano de 1921, por intermédio de Carlos Chagas, vem ao Rio de Janeiro um grupo de enfermeiras
americanas, com a finalidade de desenvolver um curso para treinamento de visitadoras que deveriam prestar assistência nos
domicílios, levando em consideração, principalmente, um serviço de orientação às famílias no que se referia aos aspectos higiênicos
de enfermidades como a tuberculose e sobre saúde infantil10. A partir da década de 90, com a implementação de programas voltados
ao atendimento no domicílio, especialmente, a Estratégia de Saúde da Família, no ano de 1994, a visita domiciliar vem sendo
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realizada em larga escala enquanto instrumento de trabalho dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS)11.
A VD é um conjunto de ações interligadas, articuladas e sistematizadas, desenvolvidas pela equipe de saúde no domicílio e o
seu principal objetivo é o de promover e, ou restabelecer a saúde das pessoas em seu contexto socioeconômico, cultural e familiar12.
Dentro deste contexto, o conceito de visita domiciliar é complexo, representando uma prática do trabalho da área da saúde que foca
o indivíduo e a família no espaço domiciliário, oferecendo um cuidado integral e focalizado na promoção, prevenção e reabilitação.
Dessa maneira, a VD promove uma integração entre a atuação dos profissionais e as necessidades do paciente13. Configura-se como
uma ação de fundamental importância para a criação de vínculo e a realização de ações de promoção e educação em saúde, identificando as reais necessidades dos indivíduos e permitindo a autonomia e a corresponsabilidade, além de favorecer a criação de
vínculo14.
A visita é uma ferramenta que possibilita entender melhor o modo de vida dos usuários, entendimento sobre o ambiente
em que vivem e as relações familiares. É possível abordar questões que vão além da doença física e que contemplem os problemas
sociais e emocionais, proporcionando orientações voltadas para as reais necessidades de saúde do usuário e buscando singularidades
na forma de cuidar15. No contexto da educação em saúde, a VD pode contribuir para a mudança de padrões de comportamento e,
consequentemente, promover a qualidade de vida através da prevenção de doenças e promoção da saúde16.
Além disso, o ACS por ser morador do local onde atua, ter conhecimento da área, a sua aceitação por parte da população
se torna facilitado. Desse modo, o fato dele ser o responsável em trazer a demanda da comunidade aos demais profissionais o torna
o principal vínculo entre a população e a Unidade Básica de Saúde (UBS). “Ele é o que se chama de elo entre a comunidade e os
serviços de saúde. Seu trabalho tem uma função mediadora”17.
A Política Nacional da Atenção Básica, Portaria n˚ 2.488, de 21/10/2011, pontua as atribuições do ACS18:
•
•
•
•
•
•
•

Trabalhar com adscrição de famílias, definida através da microárea;
Realizar o Cadastramento de todas as pessoas de sua microárea e mantê-las atualizadas;
Orientar as famílias cadastradas sobre os serviços de saúde disponíveis;
Realizar atividades programadas e de demanda espontânea;
Acompanhar todas as famílias da sua microárea através da Visita Domiciliar (VD). As visitas deverão ser programadas considerando os critérios de risco e vulnerabilidade, mantendo como referência a média de uma visita
por família a cada mês;
Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção e agravos e de vigilância a saúde, através da VD e
de ações educativas individuais e coletivas;
Estar em contato permanente com as famílias, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa
Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de transferência de renda do governo18.

A realização da VD permite aos profissionais conhecer o dia a dia de cada família e de cada indivíduo que a compõe, e
consequentemente estabelecer vínculos terapêuticos para desenvolverem intervenções necessárias. Muitas vezes, percebe-se que
a impressão errônea das pessoas ou das famílias obtidas dentro de um consultório se desfaz na realização de uma VD, permitindo
abordagens mais precisas e reais. Para os usuários e familiares a realização da VD significa um atendimento especial, um comprometimento da equipe capaz de promover melhor receptividade às propostas terapêuticas19.
A função mediadora do ACS pode ser influenciada por suas percepções e experiências pessoais. Afinal, mediar a relação entre
os serviços de saúde e a população é tarefa árdua17. A escuta ativa e as observações feitas na visita domiciliar podem determinar
atividades de educação em saúde às famílias, a fim de promover a saúde e prevenir as doenças. São fornecidas informações sobre
higiene pessoal e domiciliar, alimentação, uso de medicamentos, atividade física, vacinação, entre outras20.
Recomendações
O ACS deverá ter como meta, realizar no mínimo uma visita por mês a cada família cadastrada e identificar junto com sua equipe
as famílias com fatores de risco, consideradas prioritárias para um acompanhamento mais intensificado. Como também definir uma
rota, com auxílio do mapa da UBS, que favoreça a organização das visitas, visando a qualidade destas.
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A Educação Popular em saúde: a importância da participação do Agente Comunitário de Saúde
Ana Caldeira de Barros
Herton Helder Rocha Pires
João Victor Leite Dias
Resumo
O texto a seguir descreve o conceito da Educação Popular em Saúde (EPS), sua história, seus princípios e sua importância para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2013, foi sancionada a Política Nacional de Educação em Saúde (PNEPS/SUS), fruto
da luta dos movimentos populares de saúde. Esta política é considerada o primeiro passo para o reconhecimento formal da Educação
Popular em Saúde no SUS. Atualmente, o principal desafio da EPS é mostrar, no âmbito do SUS, que pode contribuir para a melhoria da
qualidade de vida das pessoas. Nesse sentido, o papel do Agente Comunitário de Saúde é o de auxiliar a mobilização das famílias atendidas para a busca do direito a uma saúde integral e mais humana. O capítulo apresenta ainda três experiências de EPS já desenvolvidas
e um exemplo de técnica participativa para animação de grupos envolvidos com a Educação Popular em Saúde.
Objetivo do capítulo
Compreender a importância da Educação Popular para o desenvolvimento de práticas de saúde mais justas e para a possibilidade de
resultados mais efetivos e duradouros.
Papel do ACS na Educação Popular em Saúde
Auxiliar a mobilização das famílias atendidas para a participação de momentos de organização da comunidade em busca do seu
direito à saúde (conselhos de saúde, reuniões, oficinas ou cursos de formação, etc.)
Desenvolvimento do assunto
A semente da Educação Popular em Saúde no Brasil começou a germinar na década de 70, antes da implantação do SUS.
Nesse período, o país ainda estava sob a ditadura militar, em que o modelo de saúde era voltado para serviços médicos privados,
como se fosse um negócio, uma mercadoria1.
No entanto, muitos profissionais de saúde pensavam diferente do governo daquela época. Eles acreditavam que a saúde era um direito fundamental e não podia ser tratada como uma coisa a ser vendida. Insatisfeitos com essa situação se aproximaram de grupos
que também buscavam seus direitos, como os movimentos sociais de trabalhadores, de mulheres e outros1.
Foi nesse momento que a Educação Popular começou a se fortalecer. A Educação Popular é uma prática em que a comunidade,
profissionais de qualquer área, professores e intelectuais se juntam para fazer uma leitura crítica da realidade que estão vivendo.
Isto é, ela ajuda a enxergar quais direitos não estão sendo respeitados, o que é preciso melhorar no bairro, município ou país.
Mas ela não pode deixar ninguém desanimado, tem que servir para que as pessoas se organizem e se juntem para lutar e garantir
seus direitos2.
“Direitos não são presentes, mas fruto da luta de homens
e mulheres que acreditam e que sonham.”2
Uma questão muito importante da metodologia da Educação Popular é sempre partir do conhecimento que cada um tem.
Valorizar o saber das pessoas é ponto de partida para que esse processo dê certo. Assim, as pessoas vão ficar à vontade para discutir
e não ficam intimidadas por aqueles que têm mais escolaridade. Ficam mais confiantes em si mesmas e se sentem capazes de mudar
sua realidade1. As pessoas marcadas pelo sofrimento e pela inferioridade, em geral, apresentam dificuldades de se expressarem ou
de construírem uma fala clara. Então, é preciso criar dinâmicas para que as pessoas silenciadas falem, promovendo um ambiente
afetivo para que se sintam tranquilas para construir uma relação com o grupo e para que se percebam acolhidas para apresentar suas
opiniões3.
Esse tipo de educação não tem o objetivo de transmitir conceitos e maneiras corretas de agir. Sua proposta é discutir em
grupo o que está provocando incômodo e opressão na comunidade. A partir daí, procura-se buscar em conjunto caminhos para solucionar esses problemas. Portanto, a troca de saberes, a compreensão com o outro e o diálogo são fundamentais1.
Com a contribuição de outros pesquisadores, o educador pernambucano Paulo Freire (falecido em 1997) foi o responsável
por sistematizar e divulgar os princípios da Educação Popular por meio de seus livros. Essa educação não significa a educação
“informal” (fora da escola), mas uma prática para buscar as mudanças necessárias na comunidade. Ele fala que a principal postura
do educador ou educadora popular é trabalhar com o povo e não para o povo. É preciso resolver os problemas, pensar as ações e
executá-las junto com a população, respeitando seus anseios4.
Paulo Freire fala que alguns princípios são fundamentais para os educadores e educadoras populares. O primeiro é o do “saber
ouvir”, ou seja, respeitar o modo de pensar do outro. Um segundo princípio é reconhecer que “ninguém sabe tudo e ninguém é
ignorante de tudo”, pois existem vários tipos de saberes, e não apenas um único tipo é o mais válido, o mais certo. Isso nos permite
aprender com o outro. “Unir a teoria e a prática” também é uma “dica” de Paulo Freire, pois assim podemos fazer uma reflexão de
nossas práticas e ao mesmo tempo pertencermos e nos reconhecermos nela. Não ter medo de correr riscos, de mudar e de reinventar
as coisas é um princípio que faz liberar nossa criatividade para propor novas ações5.
“Os problemas sempre virão e serão solucionados ou não, dependendo de nosso entendimento
de nossas ações”. (Paulo Freire)5
A Educação Popular em Saúde (EPS) tem como base a Educação Popular de Paulo Freire, apresentada acima. O movimen-

30

to provocado por ela em busca do direito a saúde foi um dos grandes responsáveis pela construção do SUS. Nesse caminho, desde
1991, a Rede de Educação Popular e Saúde vem articulando profissionais da saúde e lideranças populares envolvidas em experiências e lutas pela consolidação da saúde como direito humano. A Rede é um exemplo de que a articulação das iniciativas de EPS pode
aumentar o alcance de seus resultados1.
A espiritualidade também faz parte da Educação Popular em Saúde. A espiritualidade é entendida como a motivação profunda que orienta e dá sentido à vida das pessoas. A espiritualidade pode ou não estar ligada à religião. Traz para o dia-a-dia do
trabalho em saúde as emoções e sentimentos que fortalecem o vínculo entre as pessoas, entre as comunidades e destas com o meio
ambiente, trazendo a solidariedade e a integração da luta pela vida também em sua dimensão ecológica6.
A EPS busca o desenvolvimento de ações emancipadoras*, participativas e criativas que colaboram para a autonomia do
usuário do SUS. A ideia é contribuir para que o usuário seja autor de sua trajetória de saúde e doença e garantir autonomia dos
profissionais diante da possibilidade de reinventar modos de cuidado mais humanizados, compartilhados e integrais7.
Mas como fazer a Educação Popular em Saúde no dia-a-dia?
Sabemos que a relação dos serviços de atenção primária à saúde com a população está marcada por conflitos. Hoje, convive-se com agressividades, pressões de grupos políticos e empresariais, autoritarismo de gestores, demandas que vão além da
capacidade do serviço, tráfico de drogas, valores familiares e religiosos muito diferentes, entre outros8.
Mas a Educação popular é “a arte e saber de lidar com as dificuldades e potencialidades deste relacionamento, buscando a
construção da justiça e da solidariedade social”.8 Uma arte e um saber que vêm sendo acumulados há mais de 50 anos e valorizados
internacionalmente. Dependendo da forma como se relaciona com as dificuldades, aparecem experiências inovadoras e alegres na
luta pela saúde. E muita realização pessoal para os envolvidos8.
Em 2013, foi sancionada a Política Nacional de Educação Popular em Saúde – PNEPS/SUS. Hoje, o desafio da Política é
o de garantir que as práticas e os princípios da EPS sejam incorporados no SUS, ou seja, mostrar que a Educação Popular em Saúde
pode contribuir com melhoria da qualidade de vida das pessoas, seja na valorização da cultura ou na incorporação de práticas e
saberes que estão na sociedade e nos movimentos populares. Mas, a PNEP/SUS somente alcançará os impactos e transformações
desejadas, se cada ator do SUS sentir-se parte e for protagonista este processo de implementação9.
Para finalizar, logo aqui abaixo estão alguns exemplos de experiências de Educação Popular emSaúde que deram certo:
________________________
*Emancipação: é um processo coletivo e compartilhado de conquista das pessoas e grupos da superação e libertação de todas as
formas de opressão, exploração, discriminação e violência ainda vigentes na sociedade e que produzem a desumanização e a determinação social do adoecimento6.
EXEMPLO 1: “O Grupo de Nutrição da Unidade Básica de Saúde Capitão Eduardo, Belo Horizonte, Minas Gerais” –
Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas
Em 2002, foi realizado um levantamento sobre as doenças mais comuns da região nordeste de Belo Horizonte, onde está o
bairro Capitão Eduardo. As doenças eram as causadas por distúrbios digestivos, que têm como pano de fundo a dificuldade em manter uma alimentação equilibrada e saudável. Através de diagnósticos participativos realizados no bairro, percebeu-se que a maioria
dos moradores incorporava uma quantidade pequena de frutas, verduras e legumes em sua dieta e não tinham costume de aproveitar
integralmente os alimentos na hora de preparar a comida. Nesse contexto, a grande quantidade de restos de comida que ia para o lixo
domiciliar, pôde comprovar o não aproveitamento dos alimentos10.
Para tentar melhorar a qualidade de vida desses moradores, a instituição Rede de Intercâmbio de Tecnologias propôs a
implantação do “Projeto de Formação de Educadores Comunitários em Segurança Alimentar e Nutricional”. Este projeto, elaborado de forma participativa, representou um passo na construção da autonomia dos grupos locais, sendo que o foco dele estava na
consolidação de uma equipe de educadoras e assessores comunitários, com capacidade de mobilizar os moradores/famílias em torno
das temáticas definidas, assessorar tecnicamente a produção de alimentos saudáveis, coordenar um curso de capacitação e articular
o processo local com outras comunidades e grupos para influenciar na formulação de políticas públicas. O Projeto ocorreu de 2003
a 2005, com foco multidisciplinar baseado na prática da agricultura urbana, interligada às outras temáticas: resíduos sólidos (lixo),
plantas medicinais, segurança alimentar e nutricional e relações sociais de gênero10.
Um dos resultados deste Projeto de Formação foi a criação do “Grupo de Nutrição” do Centro de Saúde (Unidade Básica
de Saúde) do bairro Capitão Eduardo, localizado em uma das regiões menos favorecidas da cidade de Belo Horizonte. O “Grupo
de Nutrição” era formado principalmente por mães de crianças atendidas pelo Centro de Saúde do Capitão Eduardo, cuja família
foi identificada com algum problema nutricional. O Grupo funcionou entre 2005 e 2010, mensalmente, no formato dos grupos
operativos praticados na Atenção Primária à Saúde. O grupo foi assessorado tecnicamente e metodologicamente pela organização
sem fins lucrativos Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas. Uma equipe de estagiários de enfermagem da unidade também
participava de alguns encontros do grupo11.
A denominação do Grupo não seguiu o padrão geral dos criados em outras unidades de saúde, como por exemplo, “Grupo
de Desnutridos”. Ao invés disso, o nome “Grupo de Nutrição” teve a intenção de chamar atenção para a abordagem mais ampla da
questão, a busca pela segurança alimentar e nutricional por meio da valorização do saber popular e do diálogo com o saber científico,
sempre buscando uma alimentação mais diversificada, acessível e saudável. Assim, o Grupo de Nutrição não tinha apenas a preocupação com queda dos índices de desnutrição do bairro, mas com a saúde integral da comunidade11.
Duas educadoras formadas pelo “Projeto de Formação de Educadores Comunitários em Segurança Alimentar e Nutricional”,
sendo uma delas agente comunitária de saúde da unidade, animaram o Grupo de Nutrição realizando a mobilização das famílias e

31

preparação de encontros mensais. Nos encontros eram realizadas oficinas em que as famílias trocavam informações e praticavam
receitas para o aproveitamento integral e para diferentes usos dos alimentos. Havia também discussões sobre os problemas de saúde
vivenciados pela família e sua relação com a alimentação. Além disso, as educadoras incentivavam e assessoravam o plantio de
vegetais, legumes e plantas medicinais (agricultura urbana) nos quintais das participantes, como alternativa de acesso à produção de
alimentos frescos, saudáveis e de baixo custo. Ao final de cada ano entregavam uma encadernação com o registro das receitas e do
conteúdo trabalhado às famílias participantes do Grupo de Nutrição11.
A metodologia utilizada seguiu a mesma linha da praticada no Projeto de Formação, em que a preocupação com o aprendizado não foi simplesmente de “intercalar” prática e teoria, mas de criar uma dinâmica de aprendizagem na qual a prática realmente
alimenta a elaboração teórica. As famílias trocavam receitas já testadas em suas casas, tendo como bagagem sua própria intuição
e os conhecimentos herdados por seus antepassados. Nas oficinas estas experimentações serviram como ponto de partida para o
aprofundamento teórico sobre a segurança alimentar e nutricional10.
Nas avaliações anuais realizadas no Grupo de Nutrição, as integrantes colocaram que a adoção de hábitos alimentares mais
saudáveis foi o resultado mais importante do trabalho, pois acarretou a melhoria na qualidade de vida de toda a família, uma vez
que algumas crianças acompanhadas superaram o desafio relacionado ao aumento de peso, adoeceram menos e passaram a ter mais
ânimo para brincar. As participantes relataram que o principal motivo para a mudança dos hábitos alimentares foi o incentivo e as
informações que elas receberam nas oficinas realizadas mensalmente pelo Centro de Saúde em parceria com a Rede de Intercâmbio
de Tecnologias Alternativas11.
EXEMPLO 2: “Cirandas da Vida”, Fortaleza, Ceará, Brasil – Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação
Popular e Saúde12
O programa Cirandas da Vida surgiu por iniciativa dos movimentos populares atuantes no município de Fortaleza, em
conjunto com a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde (ANEPS). Criado em 2005, tornou-se
referência nas áreas de educação popular e luta pelo direito à saúde na cidade.
O objetivo é que grupos e movimentos populares possam dialogar sobre ações compartilhadas, intervindo junto às esferas
institucionais. O processo inclui discussão, reflexão crítica e possibilidade de diálogo efetivo para o enfrentamento às situaçõeslimite (dificuldades, opressão) apontadas pela população. Dessa forma, visa que a educação popular e as práticas integrativas e
populares de cuidado sejam efetivadas como políticas públicas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza.
A atuação das Cirandas da Vida se orienta nos territórios de Fortaleza por quatro eixos estratégicos chamados de sinfonias,
divididos nos temas: gestão participativa e participação popular; juventude em situação de conflito com a lei; arte, cultura e saúde;
humanização e práticas integrativas e populares de cuidado.
As sinfonias utilizam linguagens artísticas e audiovisuais, momentos de aprendizagem e pesquisa, círculos de cultura e
metodologias participativas. As práticas integrativas e populares de cuidado incluem massoterapia, reflexologia, reiki, biodança.
Essas atividades são realizadas em diálogo com o Espaço Ekobé (http://cirandasdavida.blogspot.com/2010/05/espaco-ekobe-em
- manutencao.html), localizado na Universidade Estadual do Ceará, Campus do Itaperi.
O programa Cirandas da Vida oferece metodologias participativas e criativas, vivências, saberes e práticas integrativas.
Interessados podem entrar em contato e conhecer produtos pedagógicos, como vídeos, CDs de áudio, espetáculos cenográficos e
poéticos, teatrais, artigos, histórias em quadrinhos, entre outros.
EXEMPLO 3: “Eu? Eu estou aí, compondo o mundo. Uma experiência de controle de endemia, pesquisa e participação
popular vivida em Cansanção, Minas Gerais, Brasil”13
No período de 1982 a 1985 foi desenvolvido pela pesquisadora Rosinha Borges Dias e sua equipe um projeto de pesquisa-ação, ou pesquisa participativa, na localidade de Cansanção, Município de Minas Novas no Vale do Jequitinhonha. O projeto
tinha como tema central "Doença de Chagas: Conhecimento Popular e Novas Estratégias de Controle". O objetivo era conhecer o
‘palco’ clássico onde a doença de Chagas acontecia, do ponto de vista dos sujeitos, procurando com eles alternativas de controle,
bem como conhecer o que pensavam os moradores sobre suas condições de vida, de trabalho, de saúde/doença, os problemas que
enfrentavam no seu dia-a-dia, as relações que estabeleciam entre os diversos aspectos do cotidiano e, juntos, procurar saídas.
Os primeiros contatos com a comunidade de Cansanção deram-se com visitas aos domicílios de todas as famílias, conversas
informais, observação participante, entrevista aberta e convivência com os moradores, momento que, segundo a pesquisadora,
se fazia conhecer e dar-se a conhecer. De cada família, foi preenchido um formulário com os dados usuais: idade, parentesco,
ocupação, educação, características da habitação, produção, e mais a opinião deles sobre a doença de Chagas, o barbeiro (chupão) e
os principais problemas do lugar. Foram feitos exames de fezes e de sangue e consulta médica aos que assim quiseram.
A etapa seguinte foi de sistematização e devolução destes dados para os moradores. Foi desencadeado um processo de
reflexão sobre os principais problemas apontados nas entrevistas e suas causas. Segundo a pesquisadora, discutiram as prioridades
levando em consideração a gravidade e urgência dos problemas diante do pequeno alcance do projeto. Apontaram alternativas sobre
o que fazer para enfrentar aquela situação. Durante mais de dois anos do projeto, houve oportunidade concreta de escolha e tomada
de decisão coletiva sobre as ações que foram implementadas ali, com a co-gestão dos moradores.
A atitude de interesse, a valorização do saber popular, a qualidade da atenção, o relacionamento igualitário e principalmente
o compromisso da equipe produziram entre os moradores um sentimento de autovalorização e confiança que impulsionam à ação e
à organização.
Segundo Rosinha Borges Dias, o sentimento de impotência diante dos problemas deu lugar a uma postura ativa, à vontade
de mudar e à reivindicação junto aos poderes públicos por serviços essenciais.
Por fim, a pesquisadora aponta que apesar da altíssima prevalência, a doença de Chagas não chegava a ser a prioridade
sentida pela população, que vivia em situação de carências múltiplas e de luta pela sobrevivência. Porém, o controle da doença deu-
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se de forma integrada com outras necessidades.
EXEMPLO 4: Técnica participativa para animação de grupos: Teia da vida8
Material: um novelo de linha ou de lã
Desenvolvimento: Os participantes se colocam em pé formando um círculo. A um deles é entregue o novelo. Ele tem que dizer
seu nome, de onde é, tipo de trabalho que faz e interesse de sua participação, etc. Depois pega a ponta do fio e joga a bola a outro
companheiro, que por sua vez deve apresentar-se da mesma maneira. A ação se repete até todos os participantes fiquem entrelaçados
numa espécie de teia ou rede. Depois que todos se apresentam, quem ficou com o novelo deve devolvê-lo a quem lhe entregou,
repartindo as informações dadas por seu companheiro. Este faz o mesmo de tal forma que vai enrolando a linha em forma de bola
e vai refazendo a trajetória anterior, porém no sentido inverso, até que volta ao companheiro que a iniciou. É preciso avisar os participantes da importância de estarem atentos durante a apresentação de cada um, pois não se sabe a quem vai ser lançado o novelo,
depois deverá repetir os dados de quem lançou.
Recomendações
Considere as experiências das pessoas e sua história de luta pela saúde. Respeite as iniciativas dos pacientes e familiares para
resolver um problema, contribua em soluções que considerem o contexto social desse paciente e evite preconceitos.
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Planejamento Familiar: orientações direcionadas aos Agentes Comunitários de Saúde
Luiza Guedes Paiva
Helisamara Mota Guedes
Resumo
Este capítulo tem o objetivo de descrever os principais métodos contraceptivos disponibilizados no Sistema Único de Saúde
(SUS) e os pontos principais que os Agentes Comunitários de Saúde devem saber para orientar a população. Foram contemplados
os métodos: Tabela, Temperatura Basal, Muco Cervical, Sintotérmico, Coito Interrompido, Preservativo masculino e feminino,
Diafragma, Espermicida, DIU, Pílulas anticoncepcionais, Injeções Anticoncepcionais, Pílula anticoncepcional de emergência,
Vasectomia, Laqueadura. Espera-se que este capítulo auxilie os ACS a fornecerem informações que auxiliem a mulher e/ou homem
a planejarem suas famílias, a quantidade de filhos e o melhor momento de tê-los.
Objetivo do capítulo
Servir de referencial teórico para os ACS, orientar a mulher e/ou homem sobre os métodos contraceptivos de planejamento familiar.
Papel do ACS no Planejamento Familiar
Orientar a mulher e/ou homem sobre os métodos contraceptivos disponibilizados na rede de saúde que realizam a anticoncepção ou
facilitam a gravidez e os meios de se chegar até eles.
Desenvolvimento
No Brasil, a saúde reprodutiva está relacionado à capacidade das pessoas de desfrutar de uma vida sexual satisfatória e sem
riscos, de procriar, bem como implica a liberdade para escolher entre fazê-lo ou não, no período e na frequência desejada1. A atenção
básica tem como uma de suas responsabilidades a implementação do planejamento familiar que se refere ao planejamento da família
auxiliando cada cidadão a planejar o tipo de família que deseja constituir, inclusive no que diz respeito ao número de filhos. Esta
assistência deve prever o acompanhamento tanto dos casais que desejam evitar gravidez, quanto dos que desejam engravidar. Os
ACS representam um elo entre a comunidade e o serviço de saúde tendo como uma de suas atribuições a orientação às famílias
para utilização adequada dos serviços de saúde. Cabe aos ACS identificar as pessoas que necessitam de auxílio para o planejamento
familiar, orientar sobre dúvidas e métodos disponibilizados na rede de saúde, supervisionar o uso correto do método escolhido e o
agendamento de consultas para os profissionais de saúde: enfermeiro ou médico.
Apenas o médico ou o enfermeiro podem prescrever métodos contraceptivos após a realização de uma consulta clínica que
envolverá o levantamento da história pregressa da pessoa, expectativa em relação à consulta, verificação de pressão arterial, peso,
prevenção do câncer de colo uterino, exame das mamas, tratamento de doença, dentre outros pontos.A abordagem dos profissionais
da equipe de saúde no planejamento familiar será o de promover a humanização do atendimento, com avaliação e assistência
priorizada ao risco reprodutivo, visando a redução da mortalidade materna e neonatal, gravidez precoce e gestações não planejadas.
As práticas clínicas voltadas para a saúde sexual e reprodutiva, devem ser implementadas objetivando a promoção, proteção e
recuperação da saúde2.
Os métodos contraceptivos são os mecanismos utilizados para evitar ou promover uma gravidez. Alguns métodos
servem também para evitar Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). De acordo com o Ministério da Saúde os contraceptivos podem ser3,4:
Métodos naturais
-Tabela ou Tabelinha
			-Temperatura basal
			-Muco cervical
			-Sintotérmico
			-Coito interrompido
Métodos de Barreira
-Preservativo masculino
			-Preservativo feminino
			-Diafragma
			-Espermicida ou Espermaticida
Método Mecânico

- DIU

Método Hormonal
-Pílulas anticoncepcionais
			-Injeções anticoncepcionais
			
-Pílula anticoncepcional de emergência
Métodos Definitivos
-Vasectomia
			-Laqueadura
Neste capítulo iremos abordar os métodos contraceptivos mais disponibilizados na rede de saúde para que o ACS possa
orientar melhor o cidadão que deseja evitar a concepção ou o que deseja engravidar.
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Tabela ou Tabelinha
Um método que se baseia na observação de vários ciclos menstruais, para determinar o período fértil do ciclo menstrual
da mulher. Para garantir a eficiência desse método o casal não deve ter relação sexual com penetração vaginal no período fértil. A
tabela requer organização, conhecimento do funcionamento do corpo e observação atenta. A tabela é individual, cada mulher que
utiliza esse método deve fazer a sua, de acordo com o seu ciclo menstrual3.
Muitas mulheres confundem erroneamente a maneira de se construir a tabela. É preciso orientar que a mulher que quiser
adotar este método deve marcar em um calendário, durante um período de pelo menos seis meses, o primeiro dia de cada menstruação, para verificar o número de dias que durou cada ciclo menstrual e, com esses dados, calcular o período fértil. A mulher deve
utilizar esses dados para calcular o seu período fértil, contando quantos dias cada menstruação demorou para vir. Este período é o
ciclo menstrual3.
Após anotar esses dados, a mulher deve contar quantos dias durou o seu ciclo menor e o seu ciclo maior, e em seguida deve
realizar a seguinte conta: (subtrair 18 do número de dias que durou o ciclo menor e subtrair 11 do número de dias que durou o ciclo
maior.) O resultado dessas duas operações corresponde ao período que condiz os dias da fase fértil do ciclo menstrual da mulher.
Caso a paciente não queira engravidar, ela não deve ter relações neste período5.
Exemplo4:
1° dia da
4/3
menstruação
Colocar a data
(dia e mês)

31/3

28/04

23/5

26/6

26/7

25/8

27/9

27/10

Duração dos
ciclos em
Dias

27

28

25

34

30

30

33

29

Para realizar o cálculo, subtrair 18 (dezoito) do ciclo mais curto, obtém-se o dia do início do período fértil. Subtrair (onze)
do ciclo mais longo, obtém-se o dia do fim do período fértil.
Início do período fértil = 25 – 18 = 7° dia
Fim do período fértil = 34 – 11 = 23° dia
Neste exemplo, o período fértil determinado foi do 7° ao 23° dia do ciclo menstrual (ambos os dias, inclusive), com uma duração de
17 dias. Para evitar a gravidez, orientar a mulher e/ou casal para abster-se de relações sexuais com contato genital durante o período
fértil (no exemplo acima, do 7° ao 23° dia). O casal que deseja engravidar deverá ter relações sexuais durante este período fértil.
A tabela não é indicada para mulheres que estão em período de amamentação, para mulheres na pré-menopausa que estejam
apresentando ciclos menstruais irregulares e para pacientes que possuem alterações psíquicas que possam impedir o uso correto do
método3.
O ACS deve instruir a mulher a não confundir o dia do ciclo menstrual com o dia do mês, além de lembrá-la que o ciclo
menstrual começa com o primeiro dia do fluxo menstrual. Deve-se explicar que caso a mulher e seu companheiro desejem uma
gravidez, devem manter relações no período fértil. Se não desejam, devem evitar relações ou usar outro método nesse período. É
importante esclarecer que cada mulher deve fazer a sua própria tabela. É necessário que durante o período de montagem da tabela o
casal que não quer engravidar deve utilizar outros métodos de contracepção como a camisinha. A pílula não pode ser utilizada, pois
regulariza artificialmente o ciclo. O ACS deve estimular a mulher a comparecer ao serviço de saúde no ﬁnal do primeiro mês, e no
sexto mês para a construção da tabela, para assim o profissional da saúde se certificar se a tabela foi feita corretamente5.
Temperatura basal
Este método é fundamentado na variação que os hormônios femininos provocam na temperatura corporal ao longo do ciclo
menstrual. Essas alterações são utilizadas para identificar a ovulação, devido à ocorrência de uma elevação em 0,2 a 0,5 graus ao
período após a ovulação. Na maioria das mulheres isso ocorre no meio do ciclo menstrual6.
Antes da ovulação, a temperatura basal é um pouco mais baixa e permanece assim até a ovulação. Quando ocorre a ovulação, a temperatura se eleva alguns décimos de grau e permanece desse modo até o próximo ciclo menstrual. Para usar este método,
a partir do primeiro dia da menstruação, a mulher deve medir a temperatura do corpo pela manhã, antes de se levantar, e depois de
dormir no mínimo cinco horas. Deve anotar as temperaturas num gráfico3.
A temperatura pode ser verificada por via oral, retal ou vaginal. A temperatura oral deve ser verificada colocando-se o termômetro
embaixo da língua e mantendo-se a boca fechada, pelo tempo mínimo de 5 minutos. A temperatura retal ou vaginal deve ser verificada por,
no mínimo, 3 minutos. Uma vez escolhida a via de verificação da temperatura, esta deve ser mantida durante todo o ciclo4.
A aplicabilidade do método da temperatura basal depende de seu uso correto e da cooperação de ambos os parceiros. O
casal que não deseja engravidar deve evitar as relações sexuais com penetração vaginal no período de quatro a cinco dias antes da
data prevista da ovulação até o quarto dia da temperatura alta3.
O ACS deve explicar à paciente que alguns fatores afetam a temperatura como: a mudança de horário da verificação, o
consumo de bebidas alcoólicas, perturbações no sono, presença de patologias, a mudança de ambiente, o cansaço e a alimentação
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próxima da hora de dormir. O ACS também deve solicitar que a paciente compareça ao serviço de saúde uma vez por mês no primeiro semestre de uso do método5.
Muco cervical
Este método baseia-se na demarcação do período fértil pela mudança das características observadas do muco cervical
(secreção produzida pelo colo do útero, que umedece a vagina e, às vezes, aparece na calcinha) e da sensação de umidade na vagina
durante o ciclo menstrual. A observação do muco cervical requer disciplina, conhecimento do funcionamento do corpo e observação
minuciosa3.
Deve-se saber que posteriormente ao fluxo menstrual é o período denominado seco e compreende do 1º ao 7º ou 10º dia do
ciclo. É o período antes da ovulação. Passado esse período, surge o muco cervical, assinalando o começo do período úmido. O muco
cervical inicialmente é escasso, opaco e viscoso, aumentando aos poucos a quantidade e tornando-se claro, transparente e elástico,
como a clara de ovo crua. No dia que corresponde ao pico do hormônio estrogênio, o muco atinge o máximo dessas características,
sendo conhecido como o dia ápice do muco e corresponde à máxima fertilidade. Após a ovulação, o muco perde a elasticidade e
diminui muito em quantidade6.
A mulher precisa detectar a presença ou não do muco, examinando diariamente sua secreção cervical colocando o dedo
na vagina e, em seguida, observar o tipo de secreção presente, além de observar a sensação de umidade vaginal. Assim que sentir a
presença de secreção, deve considerar-se fértil. Após perceber o dia do ápice do muco, deverá permanecer sem penetração vaginal
por 3 dias. Do 4º dia após o ápice, até novamente perceber umidade vaginal, o casal pode manter relações sexuais vaginais, até o
dia que ela perceber novamente o período úmido, durante o qual o casal deve evitar manter relações sexuais vaginais. Inicialmente,
recomenda-se examinar 2 ou 3 vezes ao dia, após a aquisição de prática, uma única vez ao dia é suficiente; aconselha-se a realização
do procedimento na mesma hora do dia. É sabido que a ovulação pode ocorrer no período do fluxo menstrual, além do que durante
a menstruação é difícil verificar as secreções cervicais.Devido a isso, os casais devem evitar relações sexuais vaginais durante os
dias de fluxo menstrual. Durante o período livre para relações vaginais, o casal não deve tê-las por dois dias seguidos, pois, o sêmen
prejudica a observação do muco6.
O ACS deve orientar a mulher a anotar as características do muco cervical diariamente além de aconselhar o casal a evitar
relações sexuais, nos primeiros 15 dias do ciclo menstrual, para assim a mulher identificar melhor as diferenças do muco. Esta
abstinência sexual prolongada justifica-se porque algumas mulheres não têm dias secos entre a menstruação e o período fértil,
devendo o casal evitar relações neste período. O ACS deve esclarecer que as mulheres que apresentam corrimentos devem procurar
o serviço de saúde para tratamento, o que facilita o aprendizado do muco. Em caso de dificuldade, a mulher deverá comparecer ao
serviço de saúde para se certificar se está identificando bem o muco e sabendo anotar suas características5.
Para as mulheres que desejam engravidar elas devem ter relações sexuais quando notar a presença do muco cervical.
Sintotérmico
Método que combina a Tabelinha, Temperatura Basal e Muco Cervical. Cada um destes métodos estão descritos acima.
Coito Interrompido
Consiste na prática de retirar o pênis da vagina na iminência da ejaculação e o sêmen ser depositado longe dos genitais
femininos. Esse método não é recomendado e alguns livros nem o trazem como método contraceptivo porque exige do homem um
autocontrole grande.
Por ser uma prática muito usada, é importante o ACS orientar o casal de que deve recorrer a este método em situações de
emergência, nas quais, por alguma razão, não se dispõe de outro método contraceptivo e não é possível evitar a relação sexual. Por
ser um método que traz alta possibilidade de falha, o seu uso não deve ser estimulado e sim tratado como último recurso, que deverá
ser rapidamente substituído por outro método contraceptivo mais eficaz7. Diante da ausência de outros métodos contraceptivos,
a relação sexual sem penetração é altamente eficaz tanto para a prevenção de gravidez, como também das Doenças Sexualmente
Transmissíveis - DST/AIDS.
Preservativo Masculino
O preservativo masculino também conhecido como camisinha, é um método usado pelo homem, no momento da relação
sexual. Consiste em uma capa de borracha bem fina (látex), elástico e resistente, que recobre o pênis durante a relação sexual e retém
o esperma após a ejaculação, impedindo o contato com a vagina, assim como impedindo que os microorganismos da vagina entrem
em contato com o pênis ou vice-versa. É um método que, além de evitar a gravidez, reduz o risco de transmissão do HIV e de outros
agentes sexualmente transmissíveis4,5.
As camisinhas devem ser guardadas em lugar fresco, pois o calor danifica a borracha. Caso se perceba alguma anormalidade na camisinha (furo, cheiro diferente, mofo, validade vencida) essa não deve ser usada, devendo-se trocar por outra5.
A camisinha deve ser colocada quando o pênis está ereto (duro), antes de qualquer contato com a região da vagina, porque
algum espermatozóide pode escapar, mesmo antes da ejaculação. Deve-se segurar a camisinha com delicadeza, evitando tocá-la
com as unhas. Desenrolar o preservativo pelo lado correto (face enrolada com a borda para cima), tendo o cuidado de comprimir
o reservatório situado na sua extremidade fechada, com a ponta dos dedos, para evitar que o material se rompa durante a relação
sexual. Imediatamente após a ejaculação, o pênis deve ser retirado da vagina. Segurar bem nas beiradas do preservativo, para não
deixar vazar o líquido. Ao se desprezar, antes de jogá-lo no lixo, deve ser dado um nó na sua base para aprisionar o seu conteúdo.
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Em caso de ruptura, orientar anticoncepção de emergência6.
É papel do ACS recomendar o uso da camisinha em todas as relações sexuais, mesmo que a mulher esteja fora do período
fértil. Orientar que a vagina deve estar bem lubriﬁcada, para que a camisinha não se rompa. Ensinar ao paciente que, caso aconteça
algum imprevisto, como o rompimento, deslocamento ou erro ao retirar, a mulher não deve realizar lavagem vaginal, pois ela empurra o espermatozóide para o útero; recomenda-se a procura do serviço de saúde para uso de método emergencial5.
Preservativo Feminino
O preservativo feminino, também conhecido como camisinha feminina, é um dispositivo que é colocado na vagina antes
da relação sexual, e impede que o sêmen entre em contato direto com a mucosa genital feminina. Consiste em um tubo de plástico
fino, transparente, com dois anéis, sendo um preso na borda e o outro móvel que adapta o preservativo ao fundo vaginal. Uma grande
vantagem desse método é a proteção às DST’s que ele confere ao casal6.
Deve-se orientar a mulher de que o preservativo feminino não deve ser utilizado em associação com o preservativo masculino porque o atrito aumenta o risco de rompimento. Deve-se orientar a manter o preservativo em um local fresco e de fácil acesso
e solicitar que ela observe a integridade da embalagem e o prazo de validade do produto, além de ensinar a mulher como se insere a
camisinha, orientando-a a colocar a camisinha feminina em uma posição que ela achar mais confortável, e com os dedos polegar e
médio, apertar a camisinha pela parte de fora do anel interno, formando um oito; com a outra mão ela deve abrir os grandes lábios e
empurrar o anel interno da camisinha com o dedo indicador, até sentir o colo do útero. Após este procedimento deve-se recomendar
que a mulher introduza um ou dois dedos na vagina para ter certeza que a camisinha não ficou torcida e que o anel externo ficou do
lado de fora, cobrindo os grandes lábios3,6.
O ACS deve esclarecer que cada camisinha pode ser usada uma única vez. Depois de usada, deve-se dar um nó na camisinha,
embrulhá-la em papel higiênico e colocá-la no lixo. Quando a camisinha feminina ou masculina se rompe ou ocorre vazamento do
esperma, a mulher pode tomar a pílula anticoncepcional de emergência para evitar a gravidez. Esta pílula pode ser adquirida nos
serviços de saúde.
Diafragma
O diafragma consiste em uma capa flexível de borracha ou de silicone, com uma borda em forma de anel, que é colocada
na vagina para cobrir o colo do útero. Ele evita a gravidez, servindo como uma barreira mecânica e dessa forma, impede que os
espermatozóides penetrem no útero3.
O papel de orientador do ACS é indispensável, pois irá ensinar a mulher como utilizar o método, explicando como colocar e
retirar o diafragma corretamente. O ACS deve orientar a paciente a observar o diafragma contra a luz, verificando se o produto possui
defeitos, além de recomendar a urinar antes do procedimento, pois a bexiga cheia dificulta a inserção do diafragma5.
O diafragma tem um tamanho individual e deve ser medido pelo médico. Durante a consulta, o profissional de saúde deve
ensinar à mulher a colocar o espermaticida no fundo do diafragma e o espalhar. Após este procedimento, deve-se pegar o diafragma
pelas bordas e apertar no meio, formando um oito, com a outra mão deve-se inserir o diafragma na vagina, introduzindo profundamente; o dispositivo se acomoda naturalmente no fundo da vagina. Para verificar se o diafragma está bem colocado, deve-se orientar
a paciente a tocar com o dedo o colo do útero, e verificar se o mesmo está inteiramente envolvido pelo diafragma. Para retirar este
preservativo, é preciso encaixar o dedo na borda e puxar o diafragma para baixo e para fora5. É importante lavar as mãos antes de
manusear o diafragma e introduzi-lo na vagina.
O ACS deve orientar a mulher quanto ao momento de se inserir e de retirar o dispositivo, explicando que o diafragma deve
ser colocado um pouco antes do ato sexual e só deve ser retirado no mínimo oito horas após, sendo que uma permanência prolongada
pode causar irritação no colo do útero e na vagina. O dispositivo pode permanecer na vagina, no máximo, um dia. Após esse prazo,
caso a paciente queira continuar com ele, ela precisa retirá-lo para lavar e renovar o espermaticida. Caso a mulher não tenha mais
espermaticida, pode continuar usando o diafragma, porém o método diminuirá sua eficácia8.
O ACS deve explicar à mulher como higienizar o diafragma, orientando a lavar sempre com água fria e sabão neutro. Caso
não possua o sabão neutro, deve-se usar somente água. Secar bem o dispositivo. Armazená-lo longe do calor e da luz. A troca do
diagragma deve ser feita de acordo com o prazo recomendado pelo proﬁssional. E se a borracha ﬁcar enrugada o diafragma deve ser
trocado imediatamente5.
Espermicida ou Espermaticida
São substâncias químicas que devem ser inseridas na vagina e cobrem o colo do útero, impedindo que os espermatozoides
penetrem no útero, imobilizando-os ou destruindo-os. Pode ser usado sozinho ou combinado com o diafragma e preservativo6.
O ACS deve orientar que os espermicidas são colocados com um aplicador, que deve ser introduzido na vagina o mais
profundo possível. O aplicador deve ser lavado com água e sabão após cada uso. Deve-se colocar o produto novamente caso ocorra
mais de uma relação sexual e se o homem não ejacular dentro do período de aproximadamente uma hora após a aplicação5.
Devido ao risco de contrair DST’s não se recomenda o uso do espermicida para as mulheres que têm mais de um parceiro
sexual ou cujos parceiros têm outros parceiros/parceiras e que não usam camisinha em todas as relações sexuais.
Dispositivo Intrauterino (DIU)
É um método mecânico e consiste em um objeto feito de plástico especial, de formato variável, que é inserido através do
colo uterino na cavidade uterina, com objetivo de evitar a gestação.
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Este dispositivo é inserido pelo médico dentro do útero da paciente. O DIU pode ser colocado após seis semanas, no caso
de parto normal ou cesariana. A colocação do DIU é simples e rápida. O DIU tem um tempo de validade (cerca de 6 a 10 anos). Após
este período, ele deve ser retirado ou substituído5.
O ACS deve orientar que, antes de colocar o DIU, é necessário um exame ginecológico. É necessário explicar que este
dispositivo pode ser retirado quando a mulher desejar, e a retirada deve ser realizada por um médico. Deve-se alertar quanto ao prazo
de validade do produto. Orientar que, caso o organismo expulse o DIU, deve-se procurar um médico imediatamente. Cólicas após a
colocação do DIU são normais, e caso ocorra uma persistência dessas cólicas, a mulher deve procurar um serviço de saúde. Voltar à
consulta com 6 meses e 1 ano após a colocação5.
Anticoncepcionais Hormonais Orais
Os métodos hormonais representam o método anticoncepcional mais utilizado em todo o mundo. São comprimidos feitos
com substâncias químicas semelhantes aos hormônios encontrados no corpo da mulher. Elas impedem a ovulação, evitando a gravidez. Este método só faz efeito se tomado de forma correta5.
Existem diferentes tipos de pílulas. As mais usadas vêm em cartelas com 21 comprimidos. As mulheres que desejam iniciar
com a pílula devem tomar o primeiro comprimido no 1º dia da menstruação. Continuar tomando 1 comprimido por dia, de preferência na mesma hora até terminar todos os comprimidos da cartela. A quantidade de dias em que se fará a pausa depende da quantidade
de hormônio da cartela, variando de 4 a 7 dias. Para as cartelas com 21 comprimidos, começar nova cartela 7 dias após a tomada do
último comprimido, independente do dia da menstruação. Caso não ocorra a menstruação no intervalo entre as cartelas, a mulher
deve iniciar uma nova cartela e procurar o serviço de saúde para descartar a hipótese de gravidez.
As mulheres devem ser orientadas a utilizar o método nos intervalos preconizados, sempre no mesmo horário ou situação.
No caso de esquecimento de um comprimido por menos de 24 horas, deve-se tomar imediatamente o comprimido esquecido e a
pílula regular deverá ser ingerida no horário habitual ou ainda a ingestão das duas pílulas no mesmo horário. Caso a paciente esqueça
mais de dois comprimidos, deve-se recomendar que ela utilize preservativos, tomando as pílulas restantes de forma habitual.
Na ocorrência de relação sexual desprotegida neste período, orientar a mulher para o uso de anticoncepção de emergência.
Vale ressaltar que não há necessidade de interromper o uso do método para descanso, pois não existe amparo científico que o justifique, sendo causa frequente de ocorrência de gestações. Também é importante que a mulher faça o exame clínico-ginecológico
todo ano e saiba que alguns medicamentos podem diminuir a eficácia anticonceptiva da pílula, principalmente nos tratamentos
prolongados. Em caso de dúvida, procurar o profissional de saúde4.
Nos casos de vômitos e/ou diarreias, com duração de dois ou mais dias, as relações sexuais devem ser evitadas ou deve-se usar
o preservativo, pois existem possibilidades da não absorção dos esteroides da pílula, com consequente perda da ação anticonceptiva.
Minipílulas
Consistem na administração oral de comprimidos que possuem doses baixas de um progestagênio. Por não conterem o
componente de estrogênio, estas pílulas são indicadas preferencialmente em situações em que há contraindicação para o uso de
estrogênios, ou durante a amamentação, pois esta pílula parece não afetar a produção de leite. Este método promove o espaçamento
do muco cervical, dificultando a penetração dos espermatozoides6.
Nas lactantes, o uso do método deve começar somente após 6 semanas do parto, e nas não-lactantes, seu uso é contínuo
após o término da cartela (35 comprimidos). Portanto, não deve haver interrupção entre uma cartela e outra, nem durante a menstruação. É necessário que o usuário tome as pílulas em horário habitual3.
O ACS deve alertar a mulher sobre as possíveis alterações no padrão menstrual, explicando que este método pode modificar
o intervalo, a duração da menstruação. O ACS deve também explicar à paciente que, em caso da ocorrência de vômito dentro de
uma hora após tomar a pílula, é preciso ingerir outra pílula. Caso ocorra um atraso na ingestão da pílula, a usuária precisa tomar a
pílula esquecida, assim que possível, e continuar tomando uma pílula por dia, além de usar preservativos ou evitar relações sexuais
no mínimo por dois dias3.
É importante que a mulher no pós-parto que faz uso deste método seja acompanhada por um profissional de saúde, uma vez
que a diminuição da amamentação exclusiva ou o retorno da menstruação devem ser avaliados.
Anticoncepcionais hormonais injetáveis
Esse método inibe a ovulação, aumenta a viscosidade do muco cervical, dificultando a passagem dos espermatozoides. A
medicação é apresentada sob forma de ampola e deve ser aplicada nos primeiros cinco a sete dias do ciclo menstrual. É uma injeção
aplicada por via intramuscular profunda. É importante repetir a injeção a cada intervalo definido pelo profissional de saúde3.
Os intervalos podem ser de um mês ou a cada três meses, de acordo com a fórmula do medicamento.
Os injetáveis mensais contêm estrogênio associado ao progestagênio. O contraceptivo age impedindo a ovulação, atrofiando o endométrio e tornando o muco cervical espesso, além de impedir o crescimento folicular. Após a primeira injeção, as aplicações
subsequentes devem ocorrer a cada 30 dias6.
O anticoncepcional injetável trimestral contém apenas progestogênio em frasco-ampola. A efetividade deste método é
garantida quando administrada uma vez a cada trimestre após a primeira aplicação e pode ser usado por lactantes após seis semanas
do parto. O retorno da fertilidade ocorre progressivamente, cerca de nove meses após a última injeção trimestral9.
O ACS deve aconselhar que a paciente seja cuidadosa quanto a data marcada para a aplicação do produto, e caso ocorra
atraso de mais de três dias para a nova injeção, a paciente deve ser orientada para o uso do preservativo, ou evitar relações sexuais
até a próxima injeção. O ACS deve alertar a paciente a ir à unidade de saúde rapidamente, caso perceba algum sintoma anômalo
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como cefaleia intensa ou perda breve da visão3.
Anticoncepção de emergência
Também conhecida como pílula do dia seguinte, é um uso alternativo da anticoncepção hormonal oral para evitar uma
gravidez depois da relação sexual desprotegida. Ela atua inibindo a ovulação, interferindo na capacitação espermática e possivelmente na maturação do ovócito. Além disso, pode interferir na produção hormonal normal após ovulação. Este método não possui
nenhum efeito após a implantação ter se completado. Não interrompe uma gravidez3.
Após ser avaliada por um médico ou enfermeiro, a mulher deve ser orientada de que este método é indicado em casos de
emergência, tais como: evitar a gravidez após relação sexual desprotegida, a utilização inadequada de anticoncepcionais orais ou injetáveis, o rompimento do preservativo, o deslocamento do diafragma ou sua retirada antes do tempo indicado após a última relação
sexual, o deslocamento ou expulsão do DIU ou, ainda, em caso de estupro. Não é recomendada a utilização com frequência10.
A mulher deve ingerir a pílula até 72 horas após uma relação sexual sem proteção anticoncepcional, mas quanto mais precocemente se administra, maior a proteção. O segundo comprimido deve ser ingerido 12 horas após o primeiro.
O ACS deve explicar que a menstruação se desregulará neste mês e que a anticoncepção de emergência não protege contra
posteriores relações sexuais desprotegidas, e deverá, portanto, utilizar algum método regular de anticoncepção4 para futuras relações
sexuais. Além disto, a anticoncepção oral de emergência não protege contra as DST.
Laqueadura Tubária
Entre os métodos cirúrgicos realizados em mulheres para esterilização, o mais utilizado é a laqueadura, que impede de
forma definitiva, a concepção. Consiste em uma cirurgia realizada nas trompas, para impedir o encontro do óvulo com o espermatozóide, evitando assim, a gravidez6.
O ACS deve orientar as mulheres que irão realizar a operação, cuidando para que estejam psicologicamente preparadas e
bem informadas sobre as consequências da operação. Deve-se explicar os possíveis riscos e complicações cirúrgicas. Explicar que
a operação é feita logo após a menstruação, para se ter certeza de que a mulher não está grávida e que para ligar as trompas não têm
que fazer cesária, e que uma cesária traz risco para a mulher e para o bebê. É necessário esclarecer que há uma operação semelhante
para o homem e que os métodos cirúrgicos são definitivos. Deve estar claro para o casal que a laqueadura é definitiva e existem
outros métodos contraceptivos5.
Vasectomia
A vasectomia é o método cirúrgico contraceptivo masculino permanente, feita no órgão genital do homem (canal deferente), que impede a passagem de espermatozóides (células reprodutoras do homem). Esta operação impede a passagem de espermatozoides. Mesmo fechando o canal deferente, o homem continua expelindo um líquido, o sêmem, que não contém os espermatozóides e, portanto, não fecunda a mulher. A esterilização masculina é definitiva e, mesmo que possa ser revertida por operações
mais complexas, ainda poderá resultar uma queda de fertilidade5.
O ACS pode orientar ao homem de que a operação é bastante simples, dura poucos minutos. Após a cirurgia deve-se orientar o paciente a não realizar exercícios físicos e seguir corretamente as orientações médicas. Deve-se também recomendar a utilização da camisinha em até 2 meses após a cirurgia. Caso o paciente sinta sintomas ou tenha sinais como dor, inchaço, sangramento
ele deve procurar o serviço de saúde5.
Pontos de destaque
Este capítulo de livro é apenas um direcionamento para os ACS que, ao abordar a comunidade, deve respeitar os aspectos
culturais, o conhecimento popular local e desta forma possibilitar a discussão de qual método contraceptivo mais atenderá as necessidades das pessoas. É preciso considerar o desejo da pessoa, a efetividade do método escolhido e a acessibilidade a este método.
Um público que precisa ser melhor incluído nos serviços de atenção básica são os adolescentes. As pesquisas têm mostrado
um início precoce da vida sexual somado ao risco de uma atividade sexual desprotegida, trazendo como consequência uma gravidez não planejada ou uma DST. O adolescente tem direito à educação sexual, acesso à informação e aos métodos contraceptivos, à
confidencialidade e ao sigilo sobre sua atividade sexual. Desta forma, o ACS, juntamente com o restante da equipe de saúde, pode
desenvolver estratégias criativas de se alcançar este público através de encontros realizados nas unidades de saúde, escolas, grupos
que os adolescentes frequentam, redes sociais dentre outros.
Outro ponto que deverá ser considerado nas orientações dos ACS é a mudança da dinâmica familiar em que os divórcios/
separações fazem com que as pessoas iniciem novos relacionamentos e desejam ter filhos deste novo relacionamento. Desta forma,
um método contraceptivo definitivo tem se mostrado desinteressante para pessoas muito novas.
Não se pode esquecer que planejamento familiar também inclui a orientação para pessoas que desejam engravidar. Neste caso, é
importante o agendamento de uma consulta na unidade de saúde para que exames e suplementação vitamínica (ex. ácido fólico)
sejam avaliados.
Recomendações
O ACS tem o importante papel de orientação, informando quais os recursos, a Unidade Básica de Saúde possui e a forma de acesso
até estes recursos. Para a efetividade do planejamento familiar é imprescindível o trabalho em equipe em que as possibilidades de
educação continuada e discussão sejam momentos frequentes.
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Cuidados Básicos na Gestação e Puerpério
Ramon Wellison da Silva Leite
Luciana Fernandes Amaro Leite
Resumo
Desde a expansão numérica da Estratégia de Saúde da Família (ESF) ocorreu uma ampliação da cobertura pré-natal no Brasil1. Não
obstante, mantém-se elevada a incidência de sífilis congênita e hipertensão arterial, esta permanecendo como a principal causa de
morbimortalidade materna e fetal2 .Tais dados demonstram comprometimento da qualidade dos cuidados pré-natais no País2. No
entanto as gestantes visitadas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) iniciaram o pré-natal mais precocemente e realizaram
um maior número de consultas e de exames clínicos e laboratoriais4. Demonstrando a importância do trabalho deste profissional no
impacto na assistência pré-natal.Este capitulo busca padronizar as ações dos Agentes Comunitários de Saúde, para que haja uma
melhoria na Assistência PréNatal e Puerpério.Será relatado o papel deste profissional e as recomendações para a sistematização dos
cuidados básicos na gestação e Puerpério.
Objetivo do capítulo
Busca-se uma padronização das atividades dos ACS que são de grande valia em todo o processo de cuidado no pré e pós natal.
Devem ser orientados a realizar ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, proporcionando atendimento humanizado e
viabilizando o estabelecimento do vínculo
Papel do ACS nos cuidados básicos na gestação e puerpério
Quando buscamos o papel do ACS na gestação e puerpério, o Manual Técnico do Ministério da Saúde, Cadernos de Atenção Básica,
n° 32. Brasília – DF2012, ressalta que as atribuições destes profissionais são fundamentais em todo o processo:
- Territorialização;
- Mapeamento da área de atuação da equipe;
- Identificação das gestantes;
- Atualização contínua de informações;
-Realização do cuidado em saúde prioritariamenteno âmbito da unidade de saúde, do domicílio e dos demais espaços comunitários (escolas,associações, entre outros).
Desenvolvimento do assunto
Desde a “grande expansão numérica da ESF, especialmente a partir de1998, com ampliação quantitativa e geográfica da cobertura
pelo progressivo aumento do número de municípios, estados e regiões no País1,” ocorreu uma ampliação da cobertura pré-natal no
Brasil. Não obstante, mantém-se elevada a incidência de sífilis congênita e hipertensão arterial, esta permanecendo como a principal
causa de morbimortalidade materna e fetal. Tais dados demonstram comprometimento da qualidade dos cuidados pré-natais2. No
entanto as gestantes visitadas pelos ACS iniciaram o pré-natal mais precocemente e realizaram um maior número de consultas e de
exames clínicos e laboratoriais4. Demonstrando a importância do trabalho deste profissional no impacto na assistência pré-natal.
Desde 2007 houve redução apenas discreta das principais causas de morte materna: hipertensão, hemorragia, infecção puerperal,
aborto e doenças do aparelho circulatório complicadas pela gravidez, pelo parto e pelo puerpério2.
Percebemos então, que para alcançarmos a meta do quinto Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM), o Brasil deverá apresentar mortalidade materna (RMM) igual ou inferior a 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos (NV) até 20152, o que dependerá de
ações conjuntas de todos os envolvidos no processo, inclusive uma padronização de ações dos ACS. São portanto, atribuições dos
ACS, segundo Ministério da Saúde (MS):
No Pré-Natal2:
1. Orientar as mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da vacinação, da amamentação1 e da via de parto.
1.1 Importância do pré-natal2:
Diminuição da mortalidade materno infantil.
Avaliação dinâmica das situações de risco e prontidão para identificar problemas de forma a poder atuar, a depender do problema
encontrado, de maneira a impedir um resultado desfavorável.
1.2 Orientação vacinal:
1.2.1Vacina dupla do tipo adulto – dT (difteria e tétano)2
A vacina dT é indicada para a proteção da gestante contra o tétano acidental e a prevenção do tétano neonatal.
Deve-se iniciar o esquema o mais precocemente possível, independentemente da idade gestacional. No esquema recomendado
constam três doses, podendo ser adotado um dos esquemas da tabela abaixo:
Tabela1-Esquema vacina dT adulta
1ᵃ dose
Precoce
Precoce

2ᵃdose
30 a 60 dias depois da 1ª dose
60 dias depois da 1ª dose

3ᵃ dose
30 a 60 dias depois da 2ª dose
60 dias depois da 2ª dose

Fonte: (BRASIL, 2001a)2.

Para as vacinadas anteriormente com 3 (três) doses das vacinas DTP, DT ou dT, deve-se administrar reforço dez anos após a data da
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última dose. Em caso de gravidez e ferimentos graves, deve-se antecipar a dose de reforço, sendo a última dose administrada a mais
de 5 (cinco) anos.A última dose deve ser administrada no mínimo 20 dias antes da data provável do parto.
Gestante vacinada:
- Gestante sem nenhuma dose registrada: inicie o esquema vacinal o mais precocemente possívelcom 3 doses, com intervalo de 60
dias ou, no mínimo, 30 dias.
- Gestante com esquema vacinal incompleto (1 ou 2 doses): em qualquer período gestacional,deve-se completar o esquema de três
doses o mais precocemente possível, com intervalo de 60 dias ou, no mínimo, 30 dias entre elas.
- Gestante com menos de 3 doses registradas: complete as 3 doses o mais precocemente possível com intervalo de 60 dias ou, no
mínimo, 30 dias.
- Gestante com esquema vacinal completo (3 doses ou mais) e última dose há menos de cinco anos: não é necessário vaciná-la.
- Gestante com esquema completo (3 doses ou mais) e última dose administrada há mais de cinco anos e menos de 10 anos: deve-se
administrar uma dose de reforço tão logo seja possível,independentemente do período gestacional.
- Gestante com esquema vacinal completo (3 doses ou mais), sendo a última dose há mais de 10 anos: aplique uma dose de reforço.
1.2.2 Vacina contra influenza (fragmentada)2
A vacina contra a influenza é recomendada a todas as gestantes em qualquer período gestacional.
1.2.3 Vacinação contra hepatite B (recombinante)2
Após o primeiro trimestre de gestação, independentemente da faixa etária.
O esquema desta vacinadeve ser seguido conforme os calendários de vacinação do adolescente e do adulto.
A seguir, destaca-se a recomendação de acordo com a situação apresentada:
- Gestantes com esquema incompleto (1 ou 2 doses): deve-se completar o esquema.
- Gestantes com esquema completo: não deve vaciná-las.
1.2.4 Vacina contra raiva humana
Em situações de pós-exposição, a vacina contra raiva humana não é contraindicada durante a gestação2.
Na pré-exposição, a gestante também pode ser vacinada, mas deve evitar a exposição devido aos risos de efeitos adversos2.
1.2.5 Vacina contra febre amarela (atenuada)
Deve ser evitada, mas em situações de surto e se a gestante reside ou vai se deslocar para área com recomendação de vacinação para
febre amarela2.Ela deve ser vacinada se o risco de adoecer for maior do que o risco de receber a vacina2.
Tabela 2- Vacinação de rotina para gestantes
Imunobiológico
Vacina dupla do tipo adulto
– dT (difteria e tétano)

Vacina contra influenza
(fragmentada)
Vacina contra hepatite B

Recomendações
Gestantes em qualquer período gestacional.

Gestantes em qualquer período gestacional.
Gestantes após o primeiro trimestre de
gestação.

Esquema
Três doses com intervalo de 60 dias entre
elas. Também é possível considerar o
intervalo de 30 dias entre as doses, para
não se perder a oportunidade de vacinação.Caso a gestante tenha recebido a
última dose há mais de 5 (cinco) anos,
deve-se antecipar o reforço tão logo seja
possível. A última dose deve ser feita
até no máximo 20 dias antes da data
provável do parto
Dose única durante a Campanha Anual
contra Influenza.
Três doses com intervalo de 30dias entre
a primeira e a segunda e de 180 dias
entre a primeira e a terceira. Na impossibilidade dese realizar a sorologia antiHBs,deve-se avaliar o estado vacinal da
gestante e vaciná-la, se for o caso.

Fonte: (BRASIL, 2001a)2.

1.3 Rotina de Consultas no Pré-Natal
Tabela 3 - Calendário de Consultas
Idade Gestacional
Até 28ᵃ semana
Da 28ᵃ até a 36ᵃ semana
Da 36ᵃ até 41ᵃ semana

Frequência das Consultas
Mensalmente
Quinzenalmente
Semanalmente

Diante das atribuições previstas ao ACS segue as seguintes instruções:
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Vale ressaltar especial atenção:
- Início do pré-natal antes da 12ᵃ semana de gestação.
- Ao completar idade gestacional de 41 semanas confirmadas, a gestante deverá ser encaminhada à Urgência/Emergência Obstétrica.
- Deverá ser realizado um mínimo de 6 consultas no pré-natal (1 no 1ᵒ trimestre, 2 no 2ᵒ trimestre e 3 no 3ᵒ trimestre).
Tabela 4 - Exames Laboratoriais
Trimestre
1ª consulta ou 1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

Exames Laboratoriais
Hemograma
Tipagem sanguínea e fator Rh
Coombs indireto (se for Rh negativo)
Glicemia em jejum
Teste rápido de triagem para sífilis e/ou VDRL/RPR
Teste rápido diagnóstico anti-HIV
Anti-HIV
Toxoplasmose IgM e IgG
Sorologia para hepatite B (HbsAg)
Urocultura + urina tipo I (sumário de urina – SU, EQU)
Ultrassonografia obstétrica
Citopatológico de colo de útero (se for necessário)
Exame da secreção vaginal (se houver indicação clínica)
Parasitológico de fezes (se houver indicação clínica)
Teste de tolerância para glicose com 75g, se a glicemia estiver
acima de 85mg/dl ou se houver fator de risco (realize este
exame preferencialmente entre a 24ª e a 28ª semana)
Coombs indireto (se for Rh negativo)
Hemograma
Glicemia em jejum
Coombs indireto (se for Rh negativo)
VDRL
Anti-HIV
Sorologia para hepatite B (HbsAg)
Repita o exame de toxoplasmose se o IgG não for reagente
Urocultura + urina tipo I (sumário de urina – SU)
Bacterioscopia de secreção vaginal (a partir de 37 semanas de
gestação)

Fonte: Brasil, 2005e2

1.4 Amamentação:
- Amamentação exclusiva até os seis meses de vida5.
- Aleitamento materno até dois ou mais anos de vida5.
- Realizar visitas domiciliares para a identificação das gestantes e para desenvolver atividades de educação em saúde tanto para as
gestantes como para seus familiares, orientando-os sobre os cuidados básicos de saúde e nutrição, cuidados de higiene e sanitários;
- Banho pelo menos uma vez ao dia.
- Escovar os dentes após todas as refeições.
- Alimentação variada, incluindo frutas, verduras, legumes e proteínas animal magra.
- Ingerir água em quantidade suficiente, pelo menos, dois litros ao dia.
- Encaminhar toda gestante ao serviço de saúde, buscando promover sua captação precoce para a primeira consulta, e monitorar as
consultas subsequentes2;
- Conferir o cadastramento das gestantes no SisPreNatal, assim como as informações preenchidas no Cartão da Gestante2;
- Acompanhar as gestantes que não estão realizando o pré-natal na unidade básica de saúde local mantendo a equipe informada sobre
o andamento do pré-natal realizado em outro serviço2;
- Orientar as gestantes sobre a periodicidade das consultas e realizar a busca ativa das gestantes faltosas2;
- Informar o(a) enfermeiro(a) ou o(a) médico(a) de sua equipe, caso a gestante apresente algum dos sinais de alarme: febre, calafrios, corrimento com mau cheiro, perda de sangue, palidez, contrações uterinas frequentes, ausência de movimentos fetais, mamas
endurecidas,vermelhas e quentes e dor ao urinar2.
- Identificar situações de risco e vulnerabilidade e encaminhar a gestante para consulta de enfermagem ou médica, quando necessário2;
Sinais de alerta:
		Sangramento vaginal;
		
Dor de cabeça;
		Transtornos visuais;
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		Dor abdominal;
		Febre;
		Perdas vaginais;
		
Dificuldade respiratória e cansaço.
- Realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e puerperal, acompanhar o processo de aleitamento, orientar a mulher
e seu companheiro sobre o planejamento familiar2.
Preparo para o parto2:
- Planejamento individual, considerando-se o local, o transporte, os recursos necessários para o parto e para o recém-nascido, o
apoio familiar e social2;
- Orientações sobre a via de parto, orientando e esclarecendo todas as dúvidas da gestante e familiares2.
Importante evidenciar as indicações obstétricas de parto normal:
- Absolutas: desproporção céfalo-pélvica, cicatriz uterina prévia corporal, situação fetal transversa,herpes genital ativo, prolapso de
cordão, placenta prévia oclusiva total, morte materna com feto vivo.
- Relativas: feto não reativo em trabalho de parto, gestante HIV positivo (dependendo da carga viral), descolamento prematuro
de placenta (dependendo do estágio do parto),apresentação pélvica, gravidez gemelar (depende da relação entre os fetos), cesárea
prévia, macrossomia fetal, cérvice desfavorável à indução do parto, psicopatia.
Apresentamos vantagens e desvantagens do parto normal ou cesáreo para auxiliar a gestante na sua decisão.
Tabela 5-Vantagens e desvantagens do parto normal ou cesáreo

Prematuridade
Respiração do Bebê
Dor no trabalho de parto
Pode ser controlada com preparo
psicológico, apoio emocional ou com
anestesia
Dor na hora do parto
Dor após o parto
Complicações
Infecção Puerperal
Aleitamento Materno
Recuperação
Custo
Cicatriz
Risco de Morte
Futuras Gestações

Parto Normal
Menor
Favorece
Pode ser dolorosa, com gradações
Idem

Parto Cesáreo
Maior
Não Favorece

Também pode ser controlada com anestesia É sempre controlada com anestesia
Menor
Maior
Menos Freqüente
Acidentes anestésicos e hemorragias são
mais comum
Mais rara
Mais frequente
Mais fácil
Mais difícil
Mais rápida
Mais Lenta
Menor
Maior
Menor (episiotomia)
Maior
Muito Baixo
Pequeno, porém maior que no parto
normal
Menor risco
Maior risco

Fonte: Brasil, 19952.

• Orientações e incentivo para o parto normal, resgatando-se a gestação, o parto, o puerpério e o aleitamento materno como processos fisiológicos2;
• Incentivo ao protagonismo da mulher, potencializando sua capacidade inata de dar à luz2;
• Orientação e incentivo para o aleitamento materno e orientação específica para as mulheres que não poderão amamentar2;
• Importância do planejamento familiar num contexto de escolha informada, com incentivo à dupla proteção2;
• Sinais e sintomas do parto2;
• Cuidados após o parto com a mulher e o recém-nascido, estimulando o retorno ao serviço de saúde2;
No Puerpério2:
• Avaliar o estado de saúde da mulher e do recém-nascido;
• Orientar e apoiar a família para a amamentação;
• Orientar os cuidados básicos com o recém-nascido;
• Avaliar a interação da mãe com o recém-nascido;
• Identificar situações de risco ou intercorrências e conduzi-las;
• Orientar o planejamento familiar;
• Agendar consulta de puerpério até 42 dias após o parto.
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Para o Recém-Nascido (RN)2:
• Observar e orientar a mamada, reforçando as orientações dadas durante o pré-natal e na maternidade, destacando a necessidade do
aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida do bebê, não havendo a necessidade de oferecer água, chá ou qualquer outro
alimento ao bebê;
• Observar e avaliar a mamada para a garantia do adequado posicionamento e da pega da aréola;
• Observar a criança em geral: o peso, a postura, a atividade espontânea, o padrão respiratório, o estado de hidratação, as eliminações
e o aleitamento materno,as características da pele (presença de palidez, icterícia e cianose), o crânio, as orelhas, os olhos, o nariz,
a boca, o pescoço, o tórax, o abdômen (as condições do coto umbilical),a genitália, as extremidades e a coluna vertebral. Caso seja
detectada alguma alteração,solicite avaliação médica imediatamente;
• Identificar o RN de risco ao nascer;
• Realizar o teste do pezinho e registrar o resultado na Caderneta da Criança;
• Verificar se foram aplicadas no RN, na maternidade, as vacinas BCG e de hepatite B. Caso não tenham sido, encaminhar o RN, na
unidade, e registrar no prontuário e na Caderneta de Saúde da Criança;
• Agendar as próximas consultas de acordo com o calendário previsto para o seguimento da criança: no 2º, 4º, 6º, 9º, 12º, 18º e 24º
meses de vida.
Critérios para a identificação de fatores de risco para o recém-nascido2:
Para a identificação de fatores de risco para o RN, seguimos os seguintes critérios:
• Baixo peso ao nascer (menor do que 2.500g);
• Recém-nascidos que tenham ficado internados por intercorrências após o nascimento;
• História de morte de criança com menos de 5 anos de idade na família (assim como histórico de RN de mãe portadora de HIV);
• História de morte de criança, aborto ou malformações congênitas por sífilis congênita.
Critérios associados (dois ou mais dos critérios mostrados a seguir):
• Família residente em área de risco;
• RN de mãe adolescente (com menos de 16 anos de idade);
• RN de mãe analfabeta;
• RN de mãe portadora de deficiência ou distúrbio psiquiátrico ou drogadição que impeça o cuidado da criança;
• RN de família sem fonte de renda;
• RN manifestamente indesejado;
Caso sejam identificados alguns desses critérios, solicite a avaliação médica.
Aspectos legais e direitos na gestação:
- A gestante tem direito ao atendimento gratuito e de boa qualidade nos hospitais públicos e nos conveniados ao Sistema Único de
Saúde (SUS)2.
- Cartão da Gestante: a paciente deve recebê-lo na primeira consulta de pré-natal2.
- Por ocasião do parto, a puérpera tem os direitos de ter a criança ao seu lado em alojamento conjunto, amamentar e receber orientações sobre amamentação2.
- No momento da alta hospitalar, a puérpera tem o direito de receber orientações sobre quando e onde deverá fazer a consulta de
pós-parto e o controle da saúde do bebê2.
- A gestante tem direito à acompanhante de sua escolha durante toda sua permanência na maternidade, inclusive durante o parto,
independentemente de sexo (Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005)2.
- Prioridade nas filas para atendimento em instituições públicas ou privadas2.
- Prioridade para acomodar-se sentada em transportes coletivos2.
- Os pais têm o direito de registrar o seu bebê (Certidão de Nascimento) gratuitamente em qualquer cartório2.
- A mulher tem direito à creche para seus filhos nas empresas que possuírem em seus quadros funcionais pelo menos trinta mulheres
com mais de 16 anos de idade2.
- O artigo 7º, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias garante atoda empregada gestante direito à
estabilidade no emprego, desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após do parto. A confirmação da gravidez deve ser
atestada por meio do exame laboratorial e médico2.
- O artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal garante à empregada gestante o direito à licença maternidade, correspondente a 120
(cento e vinte) dias, após o nascimento de seu filho, sem prejuízo do emprego, dos salários e dos demais benefícios. O médico fornecerá
atestado do nascimento, que deverá ser encaminhado ao empregador com a comunicação da data do início do afastamento.
- A licença-maternidade poderá ocorrer a partir do 8º mês da gestação. Neste caso, o atestado médico indicará a data do afastamento2.
- Além da licença-maternidade, que é necessária à saúde da mãe e do filho, antes e depois do parto, a gestante tem direito ao período
de 2 (duas) semanas para descanso, nos termos previstos no artigo 392, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O médico
fornecerá atestado depois de verificadas tais condições2.
- A licença-maternidade pelo período de 180 dias, antes de sancionada a Lei nº 11.770, de 9de setembro de 2008, já vinha sendo
aplicada em algumas cidades e estados, que estabeleciam tal período mediante a aprovação de leis estaduais e municipais2.
- No caso de aborto, a mulher tem direito a 2 (duas) semanas de repouso, ficando assegurados seus salários e suas funções exercidas. A prova do abortamento espontâneo faz-se por intermédio do atestado médico oficial, que a empregada deverá encaminhar ao
empregador2.
- O artigo 396 da Consolidação das Leis do Trabalho assegura à mãe o direito a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora cada um,
durante a jornada de trabalho, para a amamentação de seu filho, até que complete 6 (seis) meses de idade2.
- A nova lei sobre planejamento familiar permite a realização da laqueadura em mulheres com mais de 25 anos e dois filhos. A
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laqueadura só poderá ser feita durante a cesárea ou logo após o parto em mulheres que apresentarem problema grave de saúde ou
que tenham feito várias cesarianas2.
- A mulher que não realizou a laqueadura durante o parto e deseja realizá-la, tendo mais de 25 anos e dois filhos, poderá fazê-la
depois de 42 dias do parto2.
- A mulher tem o direito de ser informada sobre todos os outros métodos anticoncepcionais antes da opção pela laqueadura de trompas2.
- Nos casos de estupro, a mulher tem o direito a atendimento especial e poderá solicitar a interrupção da gravidez sem precisar de
autorização do juiz. É recomendável que ela faça o Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia logo após ter sofrido o abuso sexual2.
- Em tais situações, a mulher tem o direito de realizar o aborto gratuitamente, de forma segura e com um atendimento respeitoso e digno2.
Recomendações
Para a padronização das ações dos ACS recomenda-se:
No Pré-Natal:
• Captar precocemente as gestantes para o pré-natal2;
• Realizar visita domiciliar para monitoramento das gestantes2;
• Realizar as ações educativas2;
• Realizar a busca ativa das faltosas3.
No Puerpério:
•Uma visita domiciliar na primeira semana após a alta hospitalar do recém-nascido, e se este foi classificado como alto risco esta
visita deve ser realizada em até três dias2.
• Higiene, alimentação, atividades físicas;
• Atividade sexual, informando-a a respeito de prevenção de DST/Aids2;
• Cuidados com as mamas, reforçando a orientação sobre o aleitamento (considerando a situação das mulheres que não puderem
amamentar)2;
• Cuidados com o recém-nascido2;
• Direitos da mulher (direitos reprodutivos, sociais e trabalhistas)2;
• Orientações sobre o planejamento familiar e método contraceptivo2;
Para o Recém-Nascido (RN):
• Observar e orientar a mamada, reforçando as orientações dadas durante o pré-natal e na maternidade, destacando a necessidade do
aleitamento materno exclusivo até o sexto mêsde vida do bebê, não havendo a necessidade de oferecer água, chá ou qualquer outro
alimento ao bebê2;
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Cuidados Básicos com o recém-nascido
Rayana Santos Cristianismo
Carliaine Aparecida Siqueira
Resumo
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é uma das principais políticas adotadas pelo País responsável pela redução da mortalidade infantil
nos últimos anos por meio de uma expressiva expansão da cobertura populacional1. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem
papel decisivo na identificação precoce de situações de risco, encaminhamento hábil para atendimento na ESF, no acompanhamento
domiciliar e na realização de ações educativas preventivas frente aos cuidados com o recém-nascido (RN), designação de toda criança
do nascer até o 28º dia de vida.Durante essa fase, o ser humano encontra-se vulnerável, biológica e emocionalmente, necessitando de
cuidados especiais, fato que exige uma abordagem diferenciada em relação às outras faixas etárias2.
Objetivo do capítulo
Informar e atualizar o ACS acerca dos principais cuidados prestados ao RN para que este possa orientar a população.
Papel do ACS no cuidado ao recém-nascido
Uma vez no domicílio, a puérpera e o RN devem receber a visita do ACS nas primeiras 24 horas após a alta, este, deve desempenhar
o papel de orientador frente à população sobre os cuidados prestados ao RN, detectando os possíveis riscos à saúde2.
Desenvolvimento do assunto
Ações do 5º dia
1.Teste do pezinho/triagem neonatal;
Consiste na retirada de gotas de sangue do calcanhar do bebê para exame no laboratório, é uma estratégia para o diagnóstico precoce de algumas doenças que podem causar retardo mental ou problemas graves por toda a vida: Fenilcetonúria, hipotireoidismo
congênito, doença falciforme, fibrose cística, hiperplasia adrenal e deficiência de biotinidase.
2.Vacinação do RN contra BCG e Hepatite B;
São indicadas a partir do nascimento e podem ser feitas também na maternidade ou na Unidade de Saúde no 5º dia de vida do
RN.
3.Verificação de Icterícia;
Se o RN apresentar forte coloração amarelada nos olhos e na pele, especialmente abaixo da cintura, encaminhar à ESF.
4.Avaliação do puerpério;
É importante verificar se a puérpera apresenta sinais de infecção (febre, dor e vermelhidão nos pontos, secreção vaginal com mau
cheiro) e sinais de anemia (palidez, tontura), caso haja, deve ser garantido o tratamento o mais rápido possível.
5.Vacinação contra a Rubéola;
Toda mulher deve estar com a vacina contra a rubéola em dia para estar protegida2.
Higiene do RN
_ Orientar o banho diário e a limpeza, secando bem para evitar assaduras no RN;
_ Orientar a verificação da temperatura da água no antebraço antes do banho do RN;
_ Orientar a juntar todo material que será usado durante e após o banho do RN;
_ Orientar a lavar as mãos antes de manipular o RN;
_ Orientar que não se deve usar perfume, lenços umedecidos e talco no RN;
_ Orientar a limpeza da região anal e perineal a cada troca de fraldas para evitar lesões na pele;
_ Explicar que, nas meninas, a higiene da região anal e perineal deve ser feita no sentido da vulva para o ânus2,3.
Cuidados com o coto umbilical
_ Explicar a importância de cuidar adequadamente do coto umbilical para evitar infecções;
_ Manter o coto umbilical sempre limpo e seco;
_ Após o banho, depois de secar bem o umbigo, envolvê-lo em uma gaze embebida com álcool absoluto;
_ Não cobrir o umbigo com faixas ou esparadrapo;
_ Desaconselhar o uso de moedas, fumo ou qualquer outra substância para “curar” o umbigo2,3.
Higiene do ambiente
_ Cuidar das roupas do RN, mantendo-as limpas;
_ Ferver a água do banho, se essa não for tratada e esperar mornar para dar o banho no RN;
_ Manter limpo o lugar em que o RN dorme;
_ Evitar animais dentro de casa;
_ Manter a casa arejada e usar mosquiteiros, se necessário2,3.
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Sinais gerais de perigo com o RN
_ Convulsões;
_ Bebê mais “molinho”, parado e com choro fraco;
_ Gemente;
_ Não pega o peito ou não consegue se alimentar;
_ Febre (temperatura igual ou maior a 38ºC);
_ Temperatura baixa (igual ou menor que 35,5ºC);
_ Diarreia;
_ Umbigo vermelho e/ou com pus;
_ Pústulas na pele;
_ Pele amarelada;
_ Placas brancas persistentes na boca2,3.
Aleitamento materno
Considera-se em aleitamento materno exclusivo o bebê que se alimenta apenas de leite humano, sem qualquer outro complemento,
inclusive chás ou sucos. Atualmente é preconizado até os seis meses de vida.Os efeitos positivos do aleitamento materno proporcionam:
_ Redução da mortalidade infantil, principalmente por diarreia e por infecções respiratórias.Lactentes menores, exclusivamente
amamentados, que residem em locais de pobreza,sem acesso à água potável, e que recebem alimentos de má qualidade são os que
mais se beneficiam;
_ Redução do número de internações hospitalares. O aleitamento materno, além de proteger, também diminui a incidência e a
gravidade das doenças.
_ Redução de manifestações alérgicas, especialmente durante a amamentação exclusiva;
_ Redução da incidência de doenças crônicas, tais como aterosclerose, hipertensão arterial,diabetes, doença de Crohn, colite
ulcerativa, doença celíaca, doenças auto-imunes e linfoma;
_ Melhora do desenvolvimento neuropsicomotor, especialmente nos prematuros, tendo uma relação direta com o tempo de amamentação;
_ Proteção à nutriz contra o câncer de mama pré-menopausa e de ovário em qualquer idade. Na amamentação exclusiva, ocorre o
rápido retorno ao peso pré-gestacional e há um efeito contraceptivo, principalmente na mulher que se mantém amenorreica (ausência de menstruação);
_ Promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho;
_ Proteção contra problemas de oclusão dentária, síndrome do respirador bucal e distúrbios dos órgãos fono-articulatórios;
_ Economia familiar, pois a alimentação artificial é onerosa para a maioria da população;
_ Benefício para a sociedade como um todo, pois a criança, ao adoecer menos, reduz o número de falta dos pais ao trabalho, necessita de menos atendimento médico, medicações e hospitalizações e se torna mais saudável nos aspectos psíquico e social.
Dicas importantes para o sucesso da amamentação:
- Quanto mais o bebê mamar, mais leite a mãe terá;
- O bebê deve esvaziar um peito antes de sugar o outro, para mamar o leite anterior (que mata a sede) e o leite posterior (que mata
a fome e engorda);
- A amamentação deve ser em livre demanda, isto é, respeitando a vontade do bebê;
- O bebê deve estar na posição correta para mamar, para que ele sugue bem ele precisa abocanhar a aréola (parte escura do peito),
ele tem que estar totalmente voltado para a barriga da mãe, assim o leite sai na quantidade suficiente, o bebê engole tranquilamente
e a mãe não sente dor ao amamentar e nem rachaduras no peito;
- Para evitar rachaduras, não precisa lavar os mamilos antes e depois das mamadas, basta o banho diário;
- Tomar banho de sol nas mamas;
- Não usar cremes e nem pomadas nos mamilos;
- Trocar o sutiã quando estiver molhado;
- Evite que a mama fique muito cheia, com massagens circulares na mama em direção ao mamilo, a mãe pode fazer ordenha do
seu leite;
- Orientar ao não uso de chupetas, chuquinhas, bicos e mamadeira;
- O bebê não pode ser amamentado por outra mulher, para não contrair doenças contagiosas.
Situações em que há restrições ao aleitamento materno:
- Mães infectadas pelo HIV;
- Mães infectadas pelo HTLVI e HTLV2;
- Uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação;
- Criança portadora de galactosemia (doença rara em que ela não pode ingerir leite que contenha lactose);
- Infecção por herpes, quando há vesículas na pele da mama, a amamentação deve ser mantida na mama sadia;
- Varicela;
- Doença de Chagas, na fase aguda da doença ou quando houver sangramento mamilar evidente;
- Abcesso mamário, a amamentação deve ser mantida na mama sadia;
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- Consumo de drogas1,3.
A importância da puericultura
A puericultura, voltada principalmente para os aspectos de prevenção e de promoção da saúde, atua no sentido de manter a criança
saudável para garantir seu pleno desenvolvimento, de modo que atinja a vida adulta sem influências desfavoráveis e problemas
trazidos da infância. Suas ações priorizama saúde em vez da doença. Seus objetivos básicos contemplam a promoção da saúde infantil,prevenção de doenças e educação da criança e de seus familiares, por meio de orientações antecipatórias aos riscos de agravos
à saúde, podendo oferecer medidas preventivas mais eficazes. Seus objetivos gerais são:
a) vigiar o crescimento físico e o desenvolvimento neuropsicomotor e intelectual;
b) ampliar a cobertura vacinal;
c) promover a educação alimentar e nutricional;
d) promover a segurança e a prevenção de acidentes;
e) promover a prevenção de lesões intencionais,principalmente no ambiente doméstico;
f) estimular a promoção da saúde e a prevenção das doenças mais comuns na comunidade;
g) promover a higiene física e mental e a prática de atividades de lazer adequadas às faixas etárias;
h) propiciar a socialização, estimulação cultural e adaptação da criança e do adolescente em seu meio social4.
Roteiro durante a visita domiciliária do ACS
O que orientar/fazer
-conferir se o RN já está cadastrado no SIAB, se não providenciar;
- saber se realizou o “teste do pezinho”, se não, agendar;
- conferir se tem cartão da criança e checar se: a criança está sendo acompanhada pela puericultura e com a data da próxima consulta
agendada; se está com o cartão de vacina em dia e com a data da próxima vacina marcada;
- conferir o cartão de vacinação da mãe e conferir se a mesma já realizou a consulta do puerpério, se não, agendar;
- avaliar cuidados com o coto umbilical;
- observar sinais de icterícia;
- observar a amamentação da criança, atentando se a mãe está tendo alguma dificuldade ou dúvida;
- avaliar condições de higiene e cuidados gerais da mãe com o RN, e condições do lar;
- avaliar riscos para acidentes domésticos;
- observar ambientação da criança;
- observar exposição a situações de risco à saúde da criança (condição socioeconômica precária, carência de higiene, exposição a
pessoas tabagistas e etilistas, quarto mofado, contato com animais, casa sem condições adequadas de saneamento básico, e outros);
- observar o envolvimento dos pais e familiares na aceitação e cuidado com a criança e a mãe;
- incentivar estímulo para crescimento e desenvolvimento5.
Como acompanhar
- identificar todos os recém nascidos que surgirem em sua área de abrangência, através das visitas domiciliares o mais precocemente
possível e comunicar a ESF;
- cadastrar o RN no SIAB e preencher o relatório de visita e o impresso do SIAB;
- sempre estar informando a equipe mediante situações de dúvidas ou de risco5.
O que orientar
- reforçar a importância do aleitamento materno;
- os cuidados gerais com a criança;
- cuidados com o coto umbilical;
- o funcionamento e a importância da puericultura;
- quando procurar a unidade de saúde5.
Quando comunicar prontamente ou solicitar o atendimento domiciliar de outro membro da equipe
- mãe com dificuldade de amamentar;
- mães com dúvidas sobre os cuidados com a criança;
- crianças com cinco ou mais dias de vida que ainda não realizaram o teste do pezinho;
- pais e/ ou responsáveis resistentes em levar a criança na puericultura;
- pais e/ ou responsáveis que não estão seguindo as orientações da ESF;
- família convivendo em situações precárias de higiene;
- condições socioeconômicas precárias que colocam em risco a saúde da criança;
- ambiente familiar deturpado que exponha a criança e a mãe em risco5.
Quando encaminhar para a ESF
- suspeita de sinais de icterícia;
- crianças com cinco ou mais dias de vida que ainda não realizaram o “teste do pezinho”;
- famílias expostas a situações de risco para a saúde5.
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Recomendações
Atentar para situações de febre, infecções respiratórias, diarreia, pedidos de exames e receitas, campanhas de vacinas, sempre orientar quanto à importância de carregar os documentos e cadernetas da puérpera e do RN.
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Vigilância do desenvolvimento infantil no contexto da atenção primária à saúde
Rosane Luzia de Souza Morais
Gabriella Morais de Souza
Resumo
É indiscutível que nas últimas décadas os indicadores relativos à infância, no Brasil, principalmente relacionados ao bem-estar e
sobrevivência, avançaram. A partir disto, é importante garantir também a estas crianças, melhores possibilidades de alcançarem
sucesso escolar e atingirem suas capacidades plenas quando adultas. Desta forma, o presente capítulo discorre sobre a Vigilância
do Desenvolvimento Infantil no contexto da atenção primária, mais especificamente voltado ao Agente Comunitário de Saúde,
aquele que exerce papel fundamental nesta ação, por apresentar relevante proximidade à comunidade. São abordados conceitos
básicos em desenvolvimento infantil e as razões pelas quais é importante investir principalmente nos primeiros anos de vida.
Além disto, são discutidas questões relativas à avaliação e intervenção no desenvolvimento infantil no contexto da atenção
primária.
Objetivo do capítulo
Fortalecer as competências dos Agentes Comunitários de Saúde na Vigilância do Desenvolvimento Infantil.
Papel do ACS na Vigilância Do Desenvolvimento Infantil
Estar sempre atento aos fatores de risco e reconhecer sinais de atraso no desenvolvimento quando a criança estiver na Unidade
Básica de Saúde ou em domicílio; realizar orientações domiciliares e encaminhamentos necessários.
Desenvolvimento do assunto
No Brasil a criança tem os seus direitos garantidos pela Constituição de 1988, que estabeleceu em seu artigo 227 a infância e
a adolescência como prioridade absoluta. O Estatuto da Criança e do Adolescente veio para reforçar a consolidação destes direitos.
Desta forma, observa-se ao longo das últimas décadas a ampliação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à sobrevivência e bem-estar na infância1,2. Na década de 1990 houve a implantação do Programa de Saúde da Família (PSF), hoje denominado
Estratégia da Saúde da Família (ESF), e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) que fortaleceram a execução
das ações básicas na atenção integral à saúde da criança, propostas na década de 1980 pelo Ministério da Saúde (MS). Estas ações
constituem o centro da atenção a ser prestada em toda a rede básica de serviços de saúde: (1) promoção do aleitamento materno;
(2) imunizações; (3) prevenção e controle das doenças diarreicas e (4) prevenção e controle das infecções respiratórias agudas; (5)
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento3.
É indiscutível que, nas últimas décadas, vários indicadores principalmente relativos ao bem-estar e sobrevivência na infância,
como a queda na taxa de mortalidade infantil e na desnutrição, avançaram4. Isto devido a vários fatores como: a ampliação de saneamento básico no Brasil5, programas governamentais de transferência de renda (por exemplo, Programa Bolsa Família)6 e uma
série de melhorias nas condições de vida e atenção à saúde da criança. Houve a concretização de muitas ações básicas de saúde pela
ESF e PACS, como: melhora na atenção pré-natal, incentivo ao aleitamento materno, divulgação da reidratação oral e intensificação
dos programas de vacinação4. Estudos recentes têm demonstrado associação entre maior cobertura da ESF e PACS e diminuição da
mortalidade infantil e na infância por causas como diarreia e doenças respiratórias7,8.
Assim, uma vez que o país tem avançado nos indicadores de saúde e bem estar, é preciso maior atenção à ação básica “acompanhar o desenvolvimento infantil”. Embora desde a década de 1990 o desenvolvimento infantil faça parte da agenda de prioridades
do MS na atenção à criança, este tem sido um aspecto pouco explorado9. Desde 1984 as curvas de crescimento e os marcos do
desenvolvimento foram incluídos no Cartão de Saúde da Criança. Entretanto, os dados sobre desenvolvimento infantil geralmente
são incorretamente preenchidos ou negligenciados10. Além disto, há falhas no conhecimento e na atenção dispensada pelos profissionais ao abordar questões referentes ao desenvolvimento da criança no momento das consultas ou dificuldades por parte desses
profissionais na implantação da Vigilância do Desenvolvimento Infantil no contexto da atenção primária11,12.
É importante permitir não apenas a sobrevivência destas crianças, mas também melhores oportunidades para que alcancem
o máximo potencial ao longo da vida. O investimento no desenvolvimento proporciona as crianças melhores possibilidades de alcançarem sucesso escolar e se tornarem adultos realizados e socialmente produtivos13. Estratégias voltadas para o desenvolvimento
desde os primeiros anos de vida favorece a interrupção do ciclo intergeracional da pobreza, favorecendo não apenas ao indivíduo,
mas promovendo retorno econômico e social para o país13.
O presente capítulo irá discorrer sobre a Vigilância do Desenvolvimento Infantil no contexto da atenção primária, mais especificamente voltado para o Agente Comunitário de Saúde (ACS), aquele que exerce fundamental papel nesta ação, por apresentar
relevante proximidade à comunidade. Inicialmente pretende-se discutir a importância de se estar vigilante ao desenvolvimento
principalmente nos primeiros anos de vida. Em seguida serão apresentados os conceitos relacionados ao tema. Na próxima seção
serão discutidas as formas de se avaliar o desenvolvimento infantil no contexto da atenção primária. No final serão apresentadas
estratégias de intervenção junto às famílias das crianças, por meio de orientações domiciliares e encaminhamento para serviços ou
profissionais especializados.
A IMPORTÂNCIA DE SE INVESTIR NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA
Estudos científicos demonstram que em determinados períodos a criança tem melhor capacidade para desenvolver algumas
habilidades, estes são denominados “períodos críticos” do desenvolvimento14,15. Isto acontece porque há diferentes eventos cerebrais ocorrendo ao longo de toda infância. Entretanto, a ocorrência destes eventos varia conforme a área do cérebro e a idade da
criança. Por exemplo, as áreas cerebrais responsáveis pelo o desenvolvimento sensorial e motor ocorre principalmente nos primeiros
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dois anos de vida15. É neste período extrauterino que se observa, do ponto de vista macroscópico, maior crescimento e maturação do
cérebro. É possível observar que o crânio do bebê nasce sem o fechamento de suas suturas (fontanelas), permitindo o crescimento
cerebral após o nascimento. No acompanhamento das medidas de perímetro cefálico observa-se que a circunferência craniana praticamente dobra desde o nascimento até o segundo ano de vida, apresentando um aumento intenso até os dezoito meses, crescendo
mais lentamente a partir de então16.
Mesmo após este período, observa-se que eventos microscópicos importantes, principalmente relacionados a partes do cérebro
responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo/ linguagem, continuam ocorrendo ao longo da infância, principalmente nos primeiros
seis anos de vida14,15. Portanto, são nos primeiros anos de vida que a criança melhor responde aos cuidados e estímulos que recebe
do ambiente, por outro lado, fatores de riscos existentes no ambiente podem gerar fortes agravos com repercussões negativas a curto
prazo (durante a própria infância) e longo prazo (adolescência e fase adulta)17.
CONCEITOS BÁSICOS EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Embora a ação básica estabelecida pelo MS seja “acompanhar o crescimento e desenvolvimento”, estes dois conceitos
fazem parte do mesmo processo, são interdependentes, mas não são sinônimos. O CRESCIMENTO se expressa por aumento
da massa corporal e o DESENVOLVIMENTO pela aquisição de habilidades progressivamente mais complexas. Exigem,
portanto, abordagens diferentes e específicas, tanto para medir como para intervir, no CRESCIMENTO e DESENVOLVIMENTO18.
O DESENVOLVIMENTO HUMANO é um processo de mudanças e continuidades nos diferentes aspectos do comportamento
humano que ocorre desde a concepção até a morte do indivíduo19. Quando se estudam essas transformações durante o período da
infância, utiliza-se o termo DESENVOLVIMENTO INFANTIL. A figura 1 representa os diferentes aspectos ou domínios do desenvolvimento infantil: COGNITIVO, MOTOR, PSICOSSOCIAL.

Figura 1- Domínios do desenvolvimento infantil

-DESENVOLVIMENTO COGNITIVO: refere-se ao desenvolvimento da atenção, memória, raciocínio e linguagem da criança19.
- DESENVOLVIMENTO MOTOR: está relacionado às mudanças nas HABILIDADES MOTORAS GROSSAS, como por exemplo, sentar, engatinhar e andar. Também está relacionado às mudanças nas HABILIDADES MOTORAS FINAS, ou seja, no uso
progressivo dos braços e mãos para alcançar, pegar e manipular objetos, brinquedos e instrumentos de vida diária19.
DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL: refere-se ao desenvolvimento das habilidades interpessoais (sociais), emocionais e
afetivas que se transformam ao longo da infância19.
Estes domínios são interligados, mas muitas vezes didaticamente separados para melhor compreensão, dada a complexidade
do tema. Os termos DESENVOLVIMENTO GLOBAL ou DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR são muito encontrados
na literatura e se referem a todos os domínios agrupados20. No entanto, para a intervenção no desenvolvimento infantil, seja global
ou em seus diferentes domínios, é importante saber responder a seguinte pergunta. “Afinal, o que leva ou quais são os fatores
responsáveis pelo desenvolvimento infantil?” O desenvolvimento ocorre a partir da interação daquilo que a criança traz dela
mesma, ou seja, fatores genéticos e/ou hereditários, com FATORES BIOLÓGICOS e FATORES AMBIENTAIS21. Os FATORES
BIOLÓGICOS são aqueles eventos relacionados à história da vida intrauterina, do nascimento e da saúde da criança, como por
exemplo, a idade gestacional, peso ao nascimento, saúde e o estado nutricional22. Os FATORES AMBIENTAIS ou CONTEXTO
AMBIENTAL é considerado como uma condição fora da criança como, por exemplo, as experiências relacionadas à vida em
FAMÍLIA, no AMBIENTE EDUCACIONAL (creche ou escola) ou VIZINHANÇA21.
Influência da Família
O bebê humano não pode crescer e se desenvolver como um indivíduo solitário é, portanto, função dos pais promover
proteção e suprir suas necessidades básicas para sobrevivência. No entanto, não basta ser trocado, alimentado e aquecido,
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para um desenvolvimento favorável é fundamental pais sensíveis para compreender e responder prontamente aos seus sinais.
Capazes de oferecer aceitação e segurança, permitindo assim, que a criança estabeleça vínculos afetivos seguros23. Os pais
também são responsáveis por organizar uma variedade de experiências dentro de casa e na comunidade que favorecem o
desenvolvimento infantil. São rotinas, brincadeiras e atividades, bem como oferta de brinquedos, livros e materiais que promovem um ambiente apropriadamente estimulante. Na comunidade os pais introduzem os filhos em ambientes de convívio
social, como praças e parquinhos, ou ambientes sociais habituais da família, como grupos de atividades religiosas, passeios e
encontros com parentes24.
Influência do Ambiente Educacional
Entrar para a creche ou escola significa, para muitas crianças, formar as primeiras relações com outros adultos fora do ambiente da
família, aprender a interagir com outras crianças e receber estímulos, além daqueles oferecidos em casa, para o seu desenvolvimento25.
No entanto, para que o ambiente educacional exerça uma boa influência sobre o desenvolvimento infantil, é necessário que seja de
boa qualidade. Geralmente os fatores (indicadores) relacionados à qualidade do ambiente educacional são: adequada estrutura física;
adequada formação ou capacitação dos educadores; uma equipe duradoura, que não esteja a todo tempo modificando; um programa
didático adequado para a idade da criança; uma relação adequada de quantidade de crianças por educador e o envolvimento da família26.
Influência da Vizinhança
A vizinhança pode influenciar no desenvolvimento da criança e de adolescentes por meio dos recursos e políticas presentes como
praças, centros comunitários, creches, unidades básicas de saúde, ou ainda por meio da organização social da comunidade. No entanto,
existem outras formas mais subjetivas de influências, como por exemplo, um comportamento negativo dos vizinhos influencia fortemente ou espalha para os outros; ou ainda vizinhos podem competir por recursos escassos da comunidade; ou ainda, as condições da
vizinhança afetam os indivíduos por meio da avaliação de sua própria situação em relação aos seus vizinhos27. Desta forma, observa-se
que apesar do ambiente educacional e da vizinhança exerçam influências, o ambiente familiar está sempre envolvido nesta relação,
principalmente no caso de crianças pequenas. É importante ressaltar que toda família apresenta competências, ou seja, comportamentos, práticas e habilidades que facilitem ou promovam o desenvolvimento de suas crianças. No entanto, algumas famílias, mais do que
outras, necessitam de ajuda para fortalecer as competências já existentes, porém fragilizadas por fatores de risco ambientais9. Fortalecer
as competências familiares é, portanto, uma importante meta do ACS dentro da Vigilância do Desenvolvimento Infantil.
VIGILÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
A Vigilância do Desenvolvimento compreende todas as atividades relacionadas à promoção do desenvolvimento infantil sem intercorrências, ou seja, de um desenvolvimento típico (normal). Refere-se ainda à detecção de problemas no
desenvolvimento durante a atenção primária à saúde da criança. É um processo contínuo, flexível, envolvendo informações
dos profissionais de saúde, pais, professores e outros28. Portanto, para que se possa realizar a Vigilância do Desenvolvimento
Infantil várias ações devem ser observadas pelo ACS: (1) reconhecimento de fatores de risco biológicos e ambientais; (2)
realização de triagem do desenvolvimento infantil; (3) atenção para o desenvolvimento motor típico e seus sinais de alerta;
(4) encaminhamento para profissionais ou serviços especializados e (5) orientações básicas domiciliares para o favorecimento
do desenvolvimento infantil.
RECONHECIMENTO DOS FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Fatores de risco são aqueles motivos pelos quais o profissional deve estar vigilante, pois podem colocar a criança em desvantagem para atingir o seu potencial de desenvolvimento. Os riscos podem ser biológicos ou ambientais, conforme apresentados na
tabela 1. A Caderneta de Saúde da Criança (CSC)29 também apresentam os principais fatores de risco do desenvolvimento infantil,
com maior ênfase para os riscos biológicos.
Tabela 1. Exemplos de Fatores de Riscos Biológicos e Ambientais para o Desenvolvimento Infantil.
Fatores de Risco
Biológicos
Ambientais
- falta de acompanhamento pré-natal;
- condições de higiene inadequada;
- uso de drogas lícitas, ilícitas e álcool durante a gravidez;
- falta de saneamento e água tratada;
- prematuridade ao nascimento;
- ambiente pouco seguro ou acolhedor;
- baixo peso ao nascimento;
- cuidados familiares deficientes;
- ingestão calórica deficiente (desnutrição);
- pais adolescentes;
- carências nutricionais (ferro, vitaminas, cálcio, iodo, etc.);
- família monoparental feminina (só a mãe);
- doenças congênitas;
- depressão materna;
- doenças adquiridas durante ou após ao nascimento.
- baixa escolaridade dos pais;
- falta de estímulos/objetos para brincar.
A maioria das crianças que apresentam fatores de risco biológicos, por exemplo, aquelas crianças com doenças congênitas ou
adquiridas, com desnutrição e prematuridade, necessitam ser encaminhadas, o mais cedo possível, para acompanhamento especializado, pois considerando o “período crítico” do desenvolvimento, apresentam melhor resposta ao tratamento quanto mais cedo
iniciarem18. Este aspecto é denominado de “intervenção precoce”.
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O ambiente em que a criança vive pode ser favorável ou apresentar risco para o seu desenvolvimento. Algumas famílias são
consideradas fragilizadas, ou seja, mais expostas à violência, alcoolismo, drogas, abuso sexual, trabalho infantil, gravidez na adolescência, entre outros. Na presença destes fatores o ACS deve estar mais atento e intervir contribuindo para o fortalecimento das
competências destas famílias, por meio de orientações domiciliares e encaminhamento para acompanhamento especializado30.
REALIZAÇÃO DE TRIAGEM DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO CONTEXTO DA SAÚDE PRIMÁRIA
Uma das dificuldades para a efetivação da Vigilância do Desenvolvimento Infantil na atenção primária é que o desenvolvimento
não pode ser avaliado de forma direta e objetiva como o crescimento. Para medir o crescimento, um estadiômetro, uma balança
e curvas padronizadas de crescimento são suficientes, independente da idade da criança16. O desenvolvimento infantil entretanto,
não pode ser mensurado diretamente, mas por meio da observação do comportamento motor, cognitivo e psicossocial da criança.
Este comportamento modifica-se constantemente ao longo da idade, isto significa que as tarefas a serem testadas quase sempre são
diferentes ao longo dos meses/anos da criança. Existem diferentes instrumentos para se avaliar os diferentes domínios ou o desenvolvimento global31. No contexto da saúde primária, por se adequarem melhor, duas propostas têm sido mais utilizadas: a Vigilância
do Desenvolvimento Infantil da CSC29 e o Manual de Vigilância do Desenvolvimento Infantil da Atenção Integrada das Doenças
Prevalentes da Infância (AIDIP)22. Embora o Brasil seja um país de dimensões continentais, com diferentes hábitos e costumes,
ressalta-se a importância da padronização de instrumentos na saúde primária para melhor referência, além de facilitar investigações
diagnósticas e levantamento de indicadores para posteriores execuções de políticas públicas.
O Cartão da Criança sempre foi o principal instrumento utilizado nacionalmente para o acompanhamento da saúde da criança.
Em 2005 foi revisado e transformado na CSC com o objetivo de promover a vigilância à saúde integral. A CSC traz dados ampliados
sobre as condições de saúde do recém-nascido, sobre a gravidez, o parto, orientações importantes sobre alimentação saudável,
gráficos de perímetro cefálico por idade, peso e de estatura. Apresenta também: orientações sobre a saúde auditiva, visual e
bucal; prevenção de acidentes; acompanhamento do desenvolvimento global; suplementação profilática de ferro e de vitamina A;
calendário básico de vacinação. Além disto, houve a ampliação da faixa etária para o acompanhamento, antes até 5 anos no Cartão
da Criança, agora contemplando crianças até os 10 anos de idade18,29. É importante a valorização da CSC como instrumento de saúde
integral por parte dos profissionais, preenchendo-o corretamente e incentivando a família a fazer leitura e seguir as orientações. Este
procedimento permite o registro detalhado do histórico de saúde da criança, facilita a comunicação entre profissionais de saúde e
fortalece as competências familiares, considerando as informações importantes existentes18.
O Manual de Vigilância do Desenvolvimento Infantil da AIDIP foi desenvolvido inicialmente para suprir a necessidade de
capacitação dos profissionais que atuavam na atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde de Belém-PA em desenvolvimento
infantil. Dado ao seu sucesso, ou seja, do encaminhamento de diversas crianças com alterações no desenvolvimento, este
manual passou a ser utilizado em diversas unidades de serviço de saúde do Brasil e países da América do Sul22. A Vigilância do
Desenvolvimento Infantil existente tanto na CSC como na AIDIPI, é um conjunto de itens retirados de outros testes padronizados
já existentes na literatura32,33. As duas são de fácil aplicação, não requer treinamento prévio, apenas leitura atenta do seu conteúdo
explicativo, além disto, são acessíveis, podendo ser adquiridos gratuitamente pela internet22,29. No entanto, apresentam fragilidades
por não terem estudos científicos prévios de validade e confiabilidade que embasem a sua aplicação33. Existe atualmente uma
comissão do MS estudando sobre avaliação do desenvolvimento infantil na atenção primária, com propostas de reformulações
futuras32.
Ressalta-se ainda que são testes de triagem, ou seja, não tem uma finalidade diagnóstica, mas de detectar possíveis casos de
crianças com desenvolvimento fora do esperado. Uma vez detectado um possível atraso no desenvolvimento a criança deverá ser
encaminhada para um serviço ou profissional especializado a fim de se realizar uma avaliação mais profunda32,33.
A interpretação e orientação de conduta da CSC e a AIDIPI são semelhantes, ou seja, são levados em consideração três principais aspectos: marcos do desenvolvimento presentes ou ausentes; fatores de risco presentes ou ausentes, medidas do perímetro cefálico dentro ou
fora do esperado22,29. Embora haja semelhanças entre as duas triagens, estudos realizados em ESF tem demonstrado uma baixa correlação
dos resultados encontrados entre elas33. A tabela 2 apresenta uma comparação entre as triagens do desenvolvimento da AIDIPI e da CSC.
Tabela 2. Comparação entre a Vigilância do desenvolvimento infantil da Caderneta da Criança e da AIDIPI

O que avalia
Faixa etária

Material

Como funciona

Caderneta de Saúde
Desenvolvimento Global
0 a 36 meses, diferentes tarefas para cada
mês.

01 objeto (chocalho); 06 cubos; 01 xícara de plástico com alça; 01 fralda ou
qualquer tecido semelhante; um punhado
de jujubas ou bolinha de papel; um lápis;
uma bola.
testa tarefas correspondentes a cada mês,
destacadas em amarelo no gráfico de
desenvolvimento infantil.

AIDIPI
Desenvolvimento Global
0 a 24 meses, divididos em faixas etárias:
0 a 2 meses; 2 a 4 meses; 4 a 6 meses; 6 a
9 meses; 9 a 12 meses; 12 a 15 meses; 15
a 18 meses; 18 a 21 meses; 21 a 24 meses.
01 chocalho; 01 pompom vermelho; 03 cubos; 01 xícara de plástico com alça; 01 fralda
ou qualquer tecido semelhante; um punhado
de grãos de milho ou feijão secos; um lápis;
uma bola de mais ou menos 15 cm.
testa as tarefas apresentadas, para cada
faixa de idade em meses, descritas no
manual.
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Resultado encontrado e conduta

- Desenvolvimento Adequado (elogiar a
mãe);
- Desenvolvimento Adequado com Fatores de Risco (informar a mãe sobre
sinais de alerta);

- Desenvolvimento Normal (elogiar a
mãe);
- Desenvolvimento Normal com Fatores
de Risco ou Possível Atraso no Desenvolvimento (informar a mãe sobre os
sinais de alerta; orientar e marcar retorno
para 30 dias);

- Alerta para o Desenvolvimento (informar a mãe sobre os sinais de alerta; orientar e marcar retorno para 30 dias);
- Provável Atraso no Desenvolvimento (encaminhar para avaliação neuropsicomotora
com profissional ou serviço especializado).

- Provável Atraso no Desenvolvimento
(encaminhar para avaliação neuropsicomotora com profissional ou serviço especializado).

ATENÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MOTOR TÍPICO E SINAIS DE ALERTA
Embora haja estudos demonstrando o sucesso da aplicação de triagens do desenvolvimento infantil, por exemplo, a AIDIP pelo
ACS34, em muitos casos, a orientação é de que estas sejam aplicadas pelos profissionais de saúde na consulta de puericultura na
Unidade Básica de Saúde (UBS)18,33. Assim, é importante que o ACS, como alternativa, saiba reconhecer os marcos do desenvolvimento motor típico. O desenvolvimento de todos os domínios ocorre sempre ao mesmo tempo, no entanto, no primeiro ano de vida,
o desenvolvimento motor chama a atenção por expressar-se de forma rápida e evidente. Basta lembrar que um bebê recém-nascido
mal consegue sustentar a sua cabeça, mas, ao final do primeiro ano de vida, já está dando os seus primeiros passos35. Além disto,
muitos estudos tem demonstrado que o desenvolvimento motor no primeiro ano é de fundamental importância para o desenvolvimento dos outros domínios do desenvolvimento36,37.
A tabela 3 apresenta um resumo dos principais marcos do desenvolvimento (ênfase no motor) nos dois primeiros anos de
vida. Assim, o reconhecimento dos marcos do desenvolvimento motor típico é uma importante ferramenta que poderá ser realizado
a qualquer momento de interação do ACS com a criança na UBS ou em visita domiciliar. Em todo tempo o ACS deve estar atento
ao atraso nas aquisições motoras (tabela 3), comportamentos estereotipados e repetitivos, apatia frente a estímulos do ambiente,
dificuldade em fixar visualmente o rosto das pessoas, objetos do ambiente, ausência de resposta aos estímulos sonoros, engasgos
frequentes e dificuldades para engolir líquidos, entre outros38.
Tabela 3. Desenvolvimento motor típico e sinais de alerta35.
Idade
Recém-Nascido

1 a 3 meses

Comportamento motor esperado
- a criança dorme a maior parte do tempo;
- gosta de observar face humana, quando
alerta e com suas necessidades básicas
satisfeitas (alimentação, troca de fralda,
colo e afeto);
- posição flexora fisiológica, ou seja,
braços e pernas dobrados junto ao corpo
e cabeça geralmente rodada para um dos
lados;
- mãos fechadas, mas abre ao movimentar
o corpo;
- reflexo da preensão palmar: quando o
examinador estimula a palma da mão do
bebê com o próprio dedo indicador, o
bebê responde agarrando-o fortemente;
- reflexo da procura e reflexo da sucção:
quando estimulada a região dos lábios (mamilo da mãe ou dedo do examinador) leva a boco e, em seguida, suga.
- mesmo comportamento anterior,
porém a criança vai ficando mais alerta
e interessada em olhar para as coisas e
pessoas;
- sorri em resposta aos estímulos e sorrisos das pessoas;
- vai perdendo progressivamente a flexão
fisiológica.

Sinais de alerta
- não se interessa por fixar (olhar) a face
das pessoas;
- braços e pernas muito “moles” (os quatro membros ou apenas um deles) ou muito rígidos, esticados demais;
- mãos fechadas o tempo todo;
- não suga.
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4 meses

5 e 6 meses

7 meses

8 e 9 meses

10 a 12 meses

13 a 18 meses

- cabeça alinhada com o corpo, ou seja,
queixo encaixado no peito;
- mãos juntas na linha média (no meio);
- joelhos dobrados;
- pode agarrar objetos/brinquedos quando
oferecidos próximos ao corpo dele;
- quando de “barriga para baixo” sustenta
a cabeça e pode rolar para a posição de
“barriga para cima”.
Descrição de 4 meses, acrescentando:
barriga para cima:
- pega um ou os dois pés, podendo leva-los à boca;
- alcança brinquedos e manipula;
- rola para posição de lado e, com mais algumas semanas de treino, para a posição
de “barriga para baixo”;
barriga para baixo:
- Mantém a cabeça bem erguida, alcança
e manipula brinquedos, pivoteia (gira
em torno do próprio eixo corporal), etc.
sentado:
- fica sentado com o apoio dos próprios
braços à frente (pouco tempo).
- prefere ficar de barriga para baixo ou
sentado;
- de “barriga para baixo”, brinca, pivoteia,
alguns bebês arrastam ou passam para a
posição de quatro apoios (ainda não se locomovem);
- pode ficar sentado sem apoio por algum
tempo (ainda precisa de supervisão);
- puxa-se para de pé no berço ou apoiando
em uma pessoa.
- não gosta mais de ficar deitado de “barriga para cima”, quando acordado;
- rola para a posição de “barriga para
baixo” depois para quatro apoios (gato);
- engatinha;
- passa para a posição sentada a partir de gato;
- pode ser deixado sentado sozinho com
segurança;
- passa para de pé, com apoio no berço ou
sofá ou pessoas.
- engatinha;
- passa para sentado e para de pé;
- fica de pé com apoio (alguns sem apoio);
- dá passos quando apoiados (moveis ou
pessoas);
- pode estar iniciando os primeiros passos
sem apoio (geralmente com as pernas
afastadas e passos descoordenados).
- aprimorando os “primeiros passos”, ou
seja, cerca de 3 meses depois do inicio,
passa a cair menos; pernas mais juntas e
passos um pouco mais coordenados;
- passa para de pé sozinho, sem segurar, a
partir do chão;
- gosta de brincar agachados;
- escala (sobem e descem móveis).

Mesmos sinais anteriores, acrescentando:
- não tenta pegar objetos quando oferecidos próximos a ela;
- manipula o objeto apenas com uma mão,
a outra fica ao lado do corpo sem função;
- cabeça rodada para um dos lados;
- pernas esticadas, duras;
- quando de “barriga para cima”, rola para
deitado de lado só esticando o corpo todo
para trás;
- não levanta e não mantém a cabeça
elevada quando “de barriga para baixo”,
chora;
- quando sentado no colo da mãe não sustenta direito a cabeça/tronco.

Mesmos sinais anteriores acrescentando:
- não passa para sentado sozinho;
- não fica sentado sem apoio;
- não alcança ou manipula objetos;
- não se puxa para de pé.
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18 a 24 meses

- anda bem;
- corre (andar rápido) e dá passos para
trás;
- chuta bola.

INTERVENÇÃO: ORIENTAÇÕES DOMICILIARES E ENCAMINHAMENTOS
Uma vez ciente dos fatores de risco e dos atrasos no desenvolvimento infantil, o ACS poderá intervir junto à família da criança.
O fluxograma abaixo, na figura 2, apresenta qual o caminho a ser seguido na Vigilância do Desenvolvimento Infantil.

Figura 2. Fluxograma da Vigilância do Desenvolvimento Infantil.

Uma vez detectados fatores de risco, a criança deverá ser avaliada por meio dos testes de triagem ou observação dos marcos
do desenvolvimento motor. Caso haja atraso é importante encaminhar para atendimento por um profissional especializado e/ou
centro especializado18,22, por exemplo, projeto “Viva Vida” do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios do Alto Vale
do Jequitinhonha (CISAJE). As orientações domiciliares deverão ser feitas sempre que houver fatores de riscos existentes. É
importante ressaltar que as famílias apresentam suas competências para cuidados e estímulos necessários para o desenvolvimento
infantil9. No entanto, muitas vezes, algumas acreditam que o desenvolvimento é algo inato, ou seja, que irá acontecer de qualquer
forma independente dos estímulos ou oportunidades ambientais. No entanto, os estudos científicos atuais tem demonstrado que
a criança apresenta o potencial genético, mas é o ambiente que irá ser responsável pelo desencadear do desenvolvimento infantil14. Por exemplo, todas as fases do desenvolvimento motor, como engatinhar, sentar, andar é usualmente verificado em bebês
da espécie humana. Porém, se a criança ficar no berço a maior parte do dia quando acordada, é provável que não vá engatinhar
ou atrasará para andar.
Outro fator importante a ser discutido é sobre a importância do brincar. É brincando que a criança compreende o mundo físico
e o mundo social dos adultos. O bebê inicialmente observa atentamente e leva à boca os brinquedos, porque está aprendendo sobre
as propriedades das coisas, ou seja, sentindo a temperatura, textura, rigidez, etc. Também leva as mãos em diferentes partes do corpo
e as mãos e pés à boca, pois está reconhecendo o seu corpo no espaço. Ele continua este reconhecimento quando está engatinhando
ou se locomovendo de outra forma no espaço. Por isto é importante que a criança tenha espaço para se movimentar e brinquedos,
mesmo que simples, de acordo com a sua idade9,35.
Em diálogo com a família e sempre respeitando suas crenças e valores, o ACS poderá discutir algumas orientações básicas35, 39,
que serão apresentadas a seguir.
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Uma vez que o Brasil tem avançado em indicadores de sobrevivência e bem-estar da criança é necessário maior esforço em
se atingir a meta de acompanhamento do desenvolvimento infantil. Assim todas as crianças, terão oportunidade de apresentarem
sucesso escolar nos anos seguintes e desenvolverem de forma plena.
Recomendações
O ACS é um aliado na vigilância do desenvolvimento infantil e espera-se que ele esteja atento aos fatores de riscos, detecte possíveis
atrasos, encaminhe para profissionais especializados e fortaleça as competências familiares por meio de orientações.
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Doenças Crônicas não transmissíveis
Paola Aparecida Alves Ferreira
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Resumo
O processo da Transição Epidemiológica, ocorrido no Brasil a partir da década de 1960, trouxe transformações demográficas,
sociais e econômicas e substituição das doenças transmissíveis por Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT). Os principais
fatores de risco para as DCNT são o uso de tabaco, consumo abusivo de álcool, a alimentação não saudável e a inatividade física. As DCNT de maior impacto mundial são: doenças cardiovasculares, diabetes, insuficiência renal crônica, câncer e doenças
respiratórias crônicas. Diante do aumento das DCNT e de seus efeitos para o país, o Ministério da Saúde do Brasil protagonizou
a construção do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, 20112022. Almeja-se, nos próximos anos, o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas efetivas para a prevenção e o
controle das DCNT e seus fatores de risco.
Objetivo do capítulo
O objetivo desse capítulo constitui-se em reforçar os conhecimentos dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) quanto às Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), de maneira a melhorar a sua competência na prática profissional, assim como torná-los mais
atentos para casos novos destas doenças através da busca ativa.
Papel do Agente Comunitário de Saúde em relação às DCNT
O ACS tem acesso ao domicílio das pessoas em sua área de abrangência, o que configura uma rica oportunidade de conhecer melhor
a realidade e contribuir na identificação de possíveis demandas de saúde, favorecendo a prevenção e o controle das DCNT.
Desenvolvimento
O aumento da prevalência das DCNT é uma das principais características do processo de transição epidemiológica, ocorrido primeiramente nos países desenvolvidos e que vem ocorrendo de maneira rápida no Brasil a partir da década de 19601.
Nos países industrializados, com a melhoria das condições econômicas e sociais, houve uma diminuição dos coeficientes de
mortalidade e natalidade e um aumento da expectativa de vida com o consequente envelhecimento proporcional dessas populações.
Um novo padrão de saúde-doença foi estabelecido, no qual as enfermidades agudas e infecciosas foram substituídas pelas crônicas
e não transmissíveis. Dessa forma, os indivíduos ao prolongarem sua existência têm uma maior possibilidade de permanecerem
cronicamente doentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até o ano de 2020, as condições crônicas serão responsáveis por
60% da carga global de doença nos países em desenvolvimento2,3.
O consumo de tabaco, o alcoolismo, a alimentação não saudável e o sedentarismo são os principais fatores de risco para
as DCNT, sendo responsáveis, em grande parte, pela epidemia de sobrepeso e obesidade, pela elevada prevalência de hipertensão
arterial e pelo colesterol alto. As DCNT de maior impacto mundial são4:
•
Doenças cardiovasculares,
•
Diabetes,
•
Insuficiência renal crônica,
•
Câncer e
•
Doenças respiratórias crônicas.
Doenças cardiovasculares
Doenças Cardiovasculares (DCV) são as doenças do coração e vasos sanguíneos, caracterizadas pela redução na chegada de sangue a diversos órgãos do corpo. Cerca de 80% da mortalidade diz respeito à doença coronariana isquêmica (infarto
do miocárdio), acidente vascular cerebral, doença hipertensiva e insuficiência cardíaca congestiva. Ao longo da última década,
as DCV se tornaram as principais causas de mortalidade em todo o mundo, representando cerca de 30% de todas as mortes e
até 50% da mortalidade pelo conjunto das DCNT. Fatores de risco como uso de tabaco, inatividade física e má alimentação são
responsáveis por 80% das DCV5.
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) constitui a principal causa da mortalidade cardiovascular precoce, sendo uma
DCNT de grande magnitude e um problema grave de saúde pública mundial, responsável por, pelo menos, 40% das mortes por
acidente vascular cerebral e 25% das mortes por doença arterial coronariana. Quando em combinação com o diabetes é responsável
por 50% dos casos de insuficiência renal crônica. Pode ser definida farmacologicamente como pressão arterial sistólica (PAS) maior
ou igual a 140 mmHg e diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg, verificada duas vezes em momentos distintos. É uma
síndrome que apresenta muitos fatores e causas e o seu aparecimento está relacionado ao estilo de vida inadequado, considerando
também os fatores constitucionais, como: sexo, idade, raça/cor; história familiar; e fatores ambientais, como: sedentarismo, estresse,
tabagismo, alcoolismo, alimentação inadequada e obesidade6,7,8.
O excesso de peso e a obesidade podem levar à hipertensão arterial. Atualmente, nos países desenvolvidos e também naqueles
em vias de desenvolvimento que se encontram no estágio de transição nutricional, verifica-se uma diminuição do número de casos da
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desnutrição e um aumento do número de pessoas com excesso de peso e obesidade. Esse quadro está relacionado ao padrão alimentar
da população brasileira, rico em açúcar, gorduras e sal. A ingestão excessiva de sal tem ocasionado o desenvolvimento de HAS9,10.
O controle da HAS é importante para que as complicações da doença sejam evitadas, mas a adesão ao tratamento por
grande parte das pessoas hipertensas ainda é insatisfatória. As maiores dificuldades encontradas para manter os níveis pressóricos
normais são a ausência dos sintomas na grande maioria dos casos, a ausência de “cura”, além da necessidade de tratamento a longo
prazo e de mudanças no estilo de vida, o que envolve a educação dos pacientes8,11.
Diabetes mellitus
Assim como a HAS, o Diabetes mellitus (DM) é um importante problema de saúde coletiva no Brasil, por acometer um
grande número de pessoas, pelas complicações agudas e crônicas a que dão origem e por representar fatores de risco associados às
doenças cardiovasculares, acarretando elevadas taxas de morbidade e mortalidade, além de altos custos sociais e econômicos decorrentes do uso de serviços de saúde, faltas ao trabalho, aposentadoria precoce e incapacidade para o trabalho4.
O DM é uma doença de fundo metabólico na qual existe, por parte do organismo, incapacidade total ou parcial de retirar
a glicose (além de outras substâncias) do sangue e levá-las para dentro das células, provocando e mantendo níveis sanguíneos altos
dessas substâncias. O descontrole dos níveis de glicose no sangue tem como causa a baixa sensibilidade à insulina ou a produção
insuficiente deste hormônio pelo pâncreas5.
Há dois tipos de Diabetes Mellitus; o diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e o diabetes mellitus tipo 2 (DM2).
O DM1 é caracterizado pela redução total ou parcial na produção de insulina e é o distúrbio endocrinometabólico crônico mais
frequente na infância. O diagnóstico ocorre principalmente na adolescência, mas pode ocorrer também em crianças. O adequado
controle metabólico no DM1 é fundamental para prevenir a ocorrência de episódios agudos de hiperglicemia ou hipoglicemia,
como também para impedir ou retardar o desenvolvimento de complicações como obesidade, doenças do sistema nervoso, renal e
cardiovascular12.
O DM2, que acomete pessoas mais velhas, é o mais frequente, responsabilizando-se por mais de 90% dos casos e suas complicações
podem levar a outras condições graves, tais como, as DCV, a cegueira e a insuficiência renal crônica5.
Insuficiência renal crônica
A insuficiência renal crônica (IRC) é uma perda progressiva e irreversível da função renal que provoca desequilíbrio metabólico e hidroeletrolítico. Os primeiros sintomas que o paciente percebe são cansaço, halitose (cheiro desagradável na boca), falta
de apetite, vômito e diarreia. É uma doença de alta prevalência no Brasil e considerada um problema de saúde pública mundial, sendo observado aumento progressivo da morbidade e mortalidade. Os principais fatores de risco para IRC são: diabetes, hipertensão,
história familiar da doença e envelhecimento. Estima-se que existam mais de dois milhões de brasileiros portadores de algum grau
de disfunção renal13,14.
Os rins são órgãos fundamentais para a manutenção da homeostase do corpo humano, sua principal função é remover os
resíduos e o excesso de água do organismo. Dessa forma, a diminuição progressiva da função renal, leva a um acúmulo de líquidos
e resíduos no organismo e afeta a maioria dos sistemas e funções do corpo, como a produção de glóbulos vermelhos, o controle da
pressão arterial, a quantidade de vitamina D e a saúde dos ossos e implica em comprometimento de essencialmente todos os outros
órgãos. A doença renal crônica piora lentamente com o tempo. Nos primeiros estágios, pode não apresentar sintomas, quando a
pessoa percebe, ela já costuma estar com o funcionamento dos rins completamente comprometido15.
A Sociedade Brasileira de Nefrologia classifica a Insuficiência Renal em condição Aguda e Crônica. A Insuficiência Renal
Aguda é quando, os rins param de funcionar de maneira rápida, porém temporária, enquanto a Insuficiência Renal Crônica (DRC)
é a perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais. A função renal é avaliada pela filtração glomerular (FG), sendo sua
diminuição observada na DRC, associada à perda das funções regulatórias, excretórias e endócrinas do rim15.
A meta do tratamento é manter a função renal e a homeostase pelo maior tempo possível. O tratamento conservador da DRC consta
de recomendações dietéticas, controle da pressão arterial, uso de medicamentos e condutas especiais para que a progressão da DRC
seja evitada e retarde o início da Terapia Renal Substitutiva13.
Alguns tratamentos podem incluir medicamentos especiais usados para diminuir os níveis de fósforo no sangue, tratamento
para anemia e suplementação de cálcio e de vitamina D. O momento para começar a diálise depende de diferentes fatores, como
os resultados dos exames de laboratório, a gravidade dos sintomas e a disposição do paciente para as sessões. O transplante de rim
surge como uma das últimas opções para um paciente com insuficiência renal crônica. O tratamento ideal da DRC é baseado em três
pilares de apoio: 1) diagnóstico precoce da doença, 2) encaminhamento imediato para tratamento nefrológico e 3) implementação
de medidas para preservar a função renal16.
Os benefícios do encaminhamento precoce incluem a identificação e o tratamento das causas reversíveis da insuficiência renal; o
diagnóstico e correção de fatores que pioram a função renal; a estabilização da taxa de filtração glomerular; a identificação e a correção das complicações na doença renal; a obtenção de melhores parâmetros bioquímicos, psicológicos e físicos no início da Terapia
Renal Substitutiva (hemodiálise)16.
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Os indivíduos que realizam hemodiálise passam por mudanças nos contextos familiar, ocupacional e social. Dentre as mudanças,
estão aquelas relacionadas ao tratamento dietoterápico. Essa intervenção nutricional constitui o elemento principal para a promoção
da qualidade de vida, sendo necessário que o indivíduo cultive hábitos e atitudes saudáveis, a fim de garantir o estado nutricional
adequado e de reduzir o risco de piora da doença17.
É importante conhecer a vivência do paciente em tratamento hemodialítico, pois a doença renal crônica afeta toda a família
e gera momentos difíceis. Essa condição, pode também provocar isolamento social e emocional, principalmente se a família não
tem conhecimento sobre a doença, o tratamento e os recursos disponíveis, aumentando significativamente seus níveis de estresse e
ansiedade. As alterações na vida dos pacientes são incômodas e contínuas, eles se sentem excluídos por precisarem restringir líquidos e alguns alimentos, usarem medicamentos continuamente e pela necessidade de fazer hemodiálise15.
Câncer
Outra Doença Crônica não transmissível de grande impacto mundial é o câncer: multiplicação anormal de células em determinados órgãos do corpo, afetando as células normais e produzindo novos focos invasivos à distância, as metástases5.
O câncer é uma doença multifatorial que tem uma frequente associação com os fatores ambientais, particularmente os
relacionados aos hábitos e ao estilo de vida (tabaco, álcool, sol e dieta). Há mais de 100 tipos de câncer, com fatores de risco
igualmente múltiplos e estima-se que no final da presente década ocorrerão 17 milhões de novos casos da doença. O câncer é a
segunda principal causa de morte no mundo, representando em torno de oito milhões de mortes anuais. São raros os casos de câncer
que se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos, apesar de o fator genético ser bastante relevante5,18.
O diagnóstico de câncer causa grande impacto emocional ao paciente e seus familiares, principalmente quando evolui para
um estágio avançado, sem nenhuma esperança de cura. Quando o paciente atinge estágio terminal, o cuidado passa a ser a voltado
para o conforto e tratamento da dor no fim da vida e a preservação da dignidade do indivíduo19.
Diante da magnitude do câncer é necessário identificar fatores que possam estar associados à melhora ou à piora de sua
qualidade de vida, o que permitirá o planejamento de ações por meio das quais se maximizem os fatores que possam influenciar a
melhora da qualidade de vida dos pacientes, com o intuito de prevenir, eliminar ou minimizar os que contribuem para piorá-la18.
Doenças respiratórias de natureza crônica
Como quarta doença crônica não transmissível de grande magnitude, tem-se as Doenças Respiratórias de natureza crônica que afetam as vias aéreas e também outras estruturas dos pulmões. As mais comuns são:
•
Asma,
•
Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC),
•
Estados alérgicos,
•
Hipertensão pulmonar,
•
Algumas doenças relacionadas ao processo de trabalho.
Juntas, elas representam cerca de 7% da mortalidade global, causando 4,2 milhões de óbitos anuais. Somente a DPOC, associada geralmente ao hábito de fumar, afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, representando de 4 a 8% das mortes
nos países mais ricos e até mais do que isso nos mais pobres5.
A DPOC, assim como as outras doenças crônicas não transmissíveis, gera um grande impacto econômico para o país. Não faltam
evidências de impactos negativos das DCNT e de seus fatores de risco no âmbito do mercado de trabalho, mostrando que as mesmas
acarretam a redução da participação na força de trabalho, o quantitativo de horas trabalhadas, a maior rotatividade de empregos, as
aposentadorias precoces, bem como o comprometimento dos salários5.
O Ministério da Saúdedo Brasil frente às DCNT e as Atribuições do Agente Comunitário de Saúde.
O impacto socioeconômico das DCNT está afetando o progresso das Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDM), que
abrangem temas como saúde e determinantes sociais (como educação e pobreza). Essas metas têm sido afetadas, na maioria dos
países, pelo crescimento da epidemia de DCNT e seus fatores de risco20.
Estima-se que produzir reduções nos riscos das DCNT, em torno de 2% ao ano, possa aumentar o crescimento econômico em
até 1% ao ano, após uma década. No Brasil, isso traria ganhos anuais estimados em 16 bilhões de dólares, muito mais do que seria gasto
com as principais intervenções de prevenção e tratamento. Assim, intervenções em DCNT podem contribuir para o progresso rumo aos
Objetivos do Milênio. Ao contrário, a incapacidade ou o retardo em implementá-las afetará o progresso negativamente. Estima-se que
múltiplos benefícios para o desenvolvimento poderão surgir com o investimento e controle adequados das DCNT5.
A mudança no perfil epidemiológico ocorrida no país provocou a necessidade de reestruturar a rede de assistência, com todas as implicações políticas e históricas. Isso significa enfrentar grandes desafios e redesenhar estratégias que permitam reformular o modelo
de assistência existente no Brasil, considerando o surgimento das DCNT6.
O Ministério da Saúde iniciou a vigilância de DCNT em 2003. O principal objetivo do Ministério é implantar esta vigilância em to-
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das as esferas do Sistema Único de Saúde (SUS) e para tanto, desde aquele mesmo ano, realiza o monitoramento dos fatores de risco
e proteção para estas doenças por meio de inquéritos periódicos. Realiza ainda a análise da morbimortalidade das DCNT e agravos
na população brasileira. Além disso, a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico
(Vigitel) é realizada anualmente, desde 2006. Para o enfrentamento dessas doenças e agravos, é fundamental que o setor Saúde não
trabalhe isoladamente21,22,23.
Diante do aumento das DCNT e de seus efeitos para o país, o Ministério da Saúde protagonizou, junto a outras instituições
de relevância nacional e internacional, a construção do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas
Não Transmissíveis no Brasil, 2011-2022, lançado em 2011. Almeja-se, nos próximos anos, o desenvolvimento e a implantação de
políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e seus fatores
de risco, incluindo o fortalecimento dos serviços de saúde, a partir da vigilância, informação, avaliação e monitoramento, promoção
da saúde e cuidado integral24.
A atenção primária à saúde (APS) é o primeiro nível do sistema de serviços de saúde, devendo funcionar como porta de
entrada preferencial, tentando resolver os problemas de saúde, trabalhando junto com os outros níveis, formando uma rede integrada
de serviços. Para organização deste nível de atenção e frente à crise vivenciada no setor de saúde, o Ministério da Saúde implantou
o Programa Saúde da Família (PSF), hoje denominado como Estratégia Saúde da Família (ESF), com o objetivo de proceder à
reorganização da prática assistencial a partir da atenção básica à saúde, atuando em locais destinados exclusivamente aos cuidados
primários de saúde, envolvendo ações de prevenção, promoção e assistência, enquanto os serviços de assistência ficariam destinados
apenas aos casos agudos e emergenciais6,25,26.
A ESF teve início com a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), pelo Ministério da Saúde, em
1991, e foi a partir daí que começou a se preocupar com a família e não somente com o indivíduo. Nesse contexto, os agentes comunitários de saúde (ACS) têm sido considerados personagens-chave na implantação das políticas voltadas para a reorientação do
modelo de atenção em saúde e são o principal elo entre a ESF e a comunidade, permitindo o fortalecimento do vínculo com a família,
proporcionando a aproximação das ações de saúde ao contexto domiciliar, aumentando, com isso, a capacidade da população de
enfrentar os problemas27,28,29.
Recomendações
A principal abordagem do ACS é baseada no controle de doenças crônicas e na prevenção de outros agravos, através do esclarecimento
de dúvidas, da criação de vínculos de confiança, do reforço à solidariedade e escuta das demandas. Por meio da visita domiciliar e do
acolhimento é possível que os ACS identifiquem os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, realizem orientações quanto
ao cuidado da saúde para a prevenção das doenças e de seus agravos e os encaminhem para o tratamento necessário. Dessa maneira,
o controle das doenças será mais eficaz e o seu papel estará sendo cumprido28,29.
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Diabetes Mellitus: uma doença crônica prevalente
Kelly Fernandes da Silveira
Paola Aparecida Alves Ferreira
Leida Calegário de Oliveira
Resumo
O Diabetes Mellitus constitui um dos principais problemas de saúde pública, sendo que sua incidência e prevalência têm aumentado
em todo o mundo. A sua natureza crônica, a gravidade de suas complicações e os meios necessários para controlá-la tornam essa
doença muito onerosa para o Sistema de Saúde. Quando não controlada e tratada corretamente, pode produzir um enorme impacto
epidemiológico que é representado nas sequelas como cegueira, retinopatia diabética, insuficiência renal e amputações de extremidades inferiores. O diagnóstico, tratamento e acompanhamento desta doença deve ser realizado prioritariamente no nível primário
de atenção, incluindo-se como ação programática na Estratégia de Saúde da Família. Portanto, a atenção primária deve funcionar
como porta de entrada preferencial de uma rede integrada de serviços.
Objetivo do capítulo
Este capítulo tem como principal objetivo atualizar os Agentes Comunitários de Saúde sobre Diabetes, sua natureza crônica, classificação etiológica, tratamento e acompanhamento, bem como orientá-los quanto à importância do seu trabalho para o acompanhamento do indivíduo diabético.
Papel do ACS em relação à Diabetes Mellitus
Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) têm um papel importante nas orientações aos indivíduos com Diabetes Mellitus, pois são
estes que realizam as visitas domiciliares aos diabéticos e às suas famílias¹.
Desenvolvimento
Definido como um dos principais problemas de saúde pública, o Diabetes Mellitus (DM) tem tido a sua incidência e
prevalência aumentadas mundialmente. Os indivíduos acometidos tendem a agravar seus sintomas, principalmente pelo fato do DM
se apresentar como uma doença progressiva e de difícil controle².
Em 2002 havia cerca de 173 milhões de adultos com DM no mundo, projeta-se que em 2030 esse número chegue a 300
milhões, sendo que dois terços desses indivíduos vivem em países em desenvolvimento, onde a epidemia tem maior intensidade com
crescente proporção de pessoas afetadas em grupos etários mais jovens³.
A natureza crônica do DM, a gravidade de suas complicações e os meios necessários para controlá-la tornam essa doença
muito onerosa, não apenas para os indivíduos portadores e suas famílias, mas também para o Sistema de Saúde. Em 2011, estimativas mostraram que o tratamento ambulatorial dos indivíduos diabéticos pelo Sistema Único de Saúde – SUS brasileiro custam US$
2.108,00 por paciente ao ano4. Os indivíduos portadores são afetados não apenas economicamente, mas também pela dor, ansiedade,
inconveniência e perda da qualidade de vida, sendo esses, difíceis de quantificar5.
Como definição do DM, temos que este é considerado como um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em
comum a hiperglicemia, sendo essa, o resultado de defeitos na ação ou na secreção da insulina ou em ambas6.
A Classificação atual do DM não é mais baseada no tipo de tratamento, mas na etiologia da doença. O que deixa em desuso
os termos “DM Insulinodependente” e “DM Insulinoindependente”, os quais devem ser eliminados da categoria classificatória. A
Classificação proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Associação Americana de Diabetes (ADA) inclui quatro
classes clínicas: DM tipo 1, DM tipo 2, outros tipos de DM e DM gestacional. Além dessas, há ainda a glicemia de jejum alterada
e a glicose diminuída, que são categorias referidas como pré-diabetes, sendo que ambas não são entidades clínicas, mas fatores de
risco para o desenvolvimento de DM e doenças cardiovasculares5.
O DM tipo 1 (DM1) está presente em 5% a 10% da população portadora de Diabetes e é resultado da destruição de células beta pancreáticas ocasionando a deficiência da insulina. Na maioria dos casos essa destruição das células beta é mediada pelas
células do Sistema Imunológico (autoimunidade), porém existem casos em que não há evidências de processo autoimune, sendo
referidos, portanto, como forma idiopática de DM17.
A taxa de destruição das células beta pancreáticas é variável, sendo que a doença progride mais rapidamente em crianças
e mais lenta e progressivamente em adultos e por esse motivo é referida como diabetes autoimune latente do adulto (LADA – sigla
referente ao nome em inglês “latent autoimune diabetes in adults”). Os indivíduos acometidos por essa forma de DM necessitam de
insulina exógena para sobreviverem5,7.
Já a segunda categoria adotada pela OMS é denominada como DM tipo 2 (DM2), essa categoria do diabetes é responsável
por 90% a 95% dos casos, sendo caracterizada por defeitos na ação e secreção da insulina. A maioria dos indivíduos com esse tipo
de DM apresenta sobrepeso ou obesidade. O DM2 pode ocorrer em qualquer idade, mas a maioria dos diagnósticos se dá após os 40
anos. Os indivíduos não dependem de insulina exógena para sobreviver, porém podem necessitar de tratamento com insulina para
obter o controle metabólico adequado5,7.
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O termo “outros tipos específicos de DM” é usado para formas menos comuns de manifestação dessa doença. Estão incluídos nessa
categoria defeitos genéticos na função das células beta e da insulina, doenças do pâncreas como a Pancreatite, neoplasia, fibrose
cística ou traumas sofridos nesse órgão5.
Já o DM gestacional é definido como qualquer intolerância à glicose de magnitude variável com início ou diagnóstico
durante a gestação. Assemelha-se ao DM2 por associar-se tanto à resistência à insulina quanto à diminuição da função das células
beta. O DM gestacional ocorre de 1% a 14% de todas as gestações, sendo relacionada com o aumento da morbidade e mortalidade
perinatais8.
Outra doença, o Diabetes insipidus, embora tenha esse nome, nada tem a ver com a ação ou secreção da insulina. Consiste em um
distúrbio de controle hídrico no organismo, onde os rins não conseguem reter adequadamente a água que é filtrada. Como consequência, o indivíduo apresenta o quadro de poliúria (aumento no volume normal de urina), também presente no DM. O Diabetes
insipidus difere, portanto, no processo causador, pois o DM é ocasionado por defeitos na produção e,ou secreção de insulina, já o
Diabetes insipidus é causado por um distúrbio na síntese, secreção ou ação do ADH (hormônio anti-diurético) que atua sobre os
rins geralmente ocasionado por tumores5,9.Portanto, por tratarem-se de doenças diferentes, o Diabetes insipidus não será detalhado
neste texto.
De acordo com a OMS e a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) são três os critérios aceitos para o diagnóstico de DM
utilizando a glicemia. Sendo eles:
Urina em excesso (poliúria), sede em excesso (polidipsia) acrescidos de glicemia casual > 200 mg/dL. Por glicemia casual
entende-se que é aquela realizada a qualquer hora do dia independente dos horários das refeições5,10.
A glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL, sendo que em casos de pequenas elevações da glicemia, o diagnóstico deve ser confirmado pela repetição desse teste em outro dia5.
-

Glicemia de 2 horas pós sobrecarga de 75g de glicose > 200 mg/dL5.

Em 2009 foi proposta a utilização de hemoglobina glicada (HbA1c) como critério para o diagnóstico de DM5. Os valores
para o diagnóstico são11:
•

Diabetes: HbA1c > 6,5% a ser confirmada em outra coleta. Dispensável em caso de sintomas ou glicemia > 200 mg%

•

Indivíduos com alto risco para o desenvolvimento de diabetes – HbA1c entre 5,7% e 6,4%.

O valor de 6,5% foi escolhido com base no ponto de inflexão para a prevalência de retinopatia. O valor de 5,7% apresenta
significância para o desenvolvimento de diabetes mellitus nos seis anos subsequentes5.
Para o tratamento do DM e seu controle, além dos medicamentos orais prescrevidos pelos médicos e da aplicação de insulina exógena, há também a recomendação de mudanças no hábito de vida que incluem a realização de atividade física, bem como a orientação
nutricional para uma alimentação correta12.
A ciência, por sua vez, tem evidenciado a importância fundamental da terapia nutricional na prevenção, tratamento e
gerenciamento do DM. A terapia nutricional tem como alvo o bom estado nutricional, saúde fisiológica e qualidade de vida dos
indivíduos, bem como a prevenção e tratamento das complicações a curto e longo prazo5.
O acompanhamento nutricional realizado por especialista favorece o controle glicêmico promovendo redução de 1% a 2% nos níveis
de hemoglobina glicada, independente do tipo de diabetes e do tempo de diagnóstico2.
Quando associado a outros componentes do cuidado em diabetes, o acompanhamento nutricional pode melhorar ainda mais
os parâmetros clínicos e metabólicos dessa doença. Alcançar as metas propostas no tratamento dessa doença crônica requer esforços
que envolvem toda a equipe de saúde13.O foco deve ser o indivíduo, portanto a conduta nutricional deve considerar todas as fases da
vida, diagnóstico nutricional, hábitos alimentares e socioculturais, não diferindo dos parâmetros estabelecidos para a população em
geral, considerando também o perfil metabólico e uso de medicamentos5.
Os portadores de DM tipo 1, tipo 2 e seus familiares devem ser inseridos em um programa de educação nutricional a partir
do diagnóstico, mediante conscientização da importância do auto cuidado e da independência quanto às atitudes e decisões em
relação à alimentação para o controle da doença5.
A alimentação está relacionada com questões psicossociais e culturais que devem estar incluídas no processo educativo, os quais
devem englobar estratégias educacionais em grupos operativos, oficinas e palestras².
Os profissionais responsáveis pelo processo educativo devem ser treinados não somente sobre o DM, mas principalmente em educação em saúde/nutrição. As características dos indivíduos, como idade, escolaridade e tempo de diagnóstico devem ser levadas em
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consideração na aplicação das técnicas educativas. O processo é contínuo e seus principais objetivos são5:
-

adesão ao plano alimentar prescrevido;

-

independência quanto às trocas alimentares;

atitudes e decisões em situações não rotineiras e conscientização da influência das escolhas alimentares no controle glicêmico e na prevenção de complicações agudas e crônicas.
Indivíduos portadores de DM tipo 2 devem ser estimulados a mudarem seu estilo de vida, a partir de programas educativos baseados
em perda moderada de peso corporal e prática semanal de atividades física².
As principais estratégias educacionais incluem atividades em grupos operativos, oficinas e palestras. A educação nutricional é a
estratégia que confere melhor qualidade de vida e redução de custos institucionais5.
Já as estratégias nutricionais incluem redução energética e de gorduras, ingestão de fibras por meio de alimentos integrais, leguminosas, hortaliças e frutas e eliminação da ingestão de bebidas açucaradas14.
A ingestão de bebidas alcoólicas deve ser evitada, principalmente em conjunto com uma refeição que inclua carboidrato, pois pode
levar inicialmente a maiores níveis glicêmicos em pacientes com DM tipo 2. Dependendo da natureza do carboidrato na refeição, ou
em período de jejum, poderá ocorrer hipoglicemia reativa, o que pode prolongar-se por até 16 horas nos adolescentes15.
Em portadores de DM adultos a ingestão diária de bebida alcoólica deve ser limitada a uma dose ou menos para mulheres e duas doses ou menos para homens. Sendo que uma dose, nesse caso, é considerada como 150 ml de vinho (1 taça) ou 360
ml de cerveja (1 lata pequena) ou 45 mL de destilados (1 dose com dosador padrão). Nesses casos, a bebida alcoólica, deve ser
ingerida com carboidrato antes e,ou durante a sua ingestão, sendo necessário em alguns casos o ajuste na dose de insulina (caso
ela seja usada no tratamento). Caso a ingestão da bebida seja acompanhada de atividade física, o monitoramento da glicemia
deverá ser feito durante a noite e no dia seguinte5. É importante ressaltar que esses valores, mesmo sendo estabelecidos como a
ingestão diária, podem trazer enormes malefícios para os indivíduos portadores de DM. A ingestão alcoólica acima de três doses/
dia está associada, na população saudável, à elevação da incidência de diabetes em 43%, além do alto risco de desenvolvimento
de distúrbios metabólicos, ganho de peso, declínio cognitivo com a idade e perda da saúde óssea. A ingestão excessiva de álcool
é associada com a elevação da resistência à insulina e aumento da pressão arterial, podendo também ser fator de risco para acidente vascular cerebral (AVC)5,16.
Segundo a OMS, Ministério da Saúde (MS) e Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o consumo de sódio deve ser
limitado a 2.000 mg/dia, o que equivale a 5 g do sal de cozinha. O consumo acima dessa meta é causa importante para a hipertensão
arterial. As recomendações da American Diabetes Association (ADA) ressaltam que portadores de DM possuem risco aumentado
para hipertensão e doenças cardiovasculares devendo, portanto, adotar uma dieta que inclui redução no consumo de sódio5,15,17.
O plano alimentar deve ser fracionado em pelo menos seis refeições, sendo três principais e três lanches, dando preferência
aos grelhados, assados, cozidos no vapor ou até mesmo crus. Alimentos diets, light ou zero podem ser indicados no contexto do
plano alimentar, mas não devem ser utilizados de forma exclusiva. Devem ser respeitadas, sobretudo, as preferências individuais e
o poder aquisitivo da família².
A prática de atividade física também contribui para a prevenção do DM, principalmente nos grupos de maior risco como os
obesos e os familiares de diabéticos. Entretanto, é sabido que portadores de DM apresentam menor condição aeróbica, menos força
muscular e menos flexibilidade do que pessoas com a mesma idade e sexo sem a doença7.
O exercício físico atua de forma específica sobre a resistência insulínica, independente do peso corporal. A prescrição de
exercício deve respeitar as particularidades da doença. No caso dos indivíduos diabéticos, a recomendação de atividade aeróbica
diária ou pelo menos a cada dois dias é reforçada para que os benefícios sejam alcançados5.
O DM produz um enorme impacto epidemiológico, quando não é devidamente tratado e controlado, o qual é representado
nas crescentes taxas de morbidade e mortalidade e nas consequentes sequelas sendo elas a cegueira, a retinopatia diabética, a insuficiência renal e as amputações de extremidades inferiores18.
O manejo desta doença deve ser realizado prioritariamente no nível primário de atenção, incluindo-se como ação programática na Estratégia de Saúde da Família14. Cabe à Atenção Primária a detecção e o diagnóstico precoce, o acompanhamento
multiprofissional de casos não complicados e de seus familiares, bem como a dispensação dos medicamentos19.
O atendimento secundário é realizado pela Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS) e pelo Ambulatório Regional de Especialidades que por sua vez, devem garantir o atendimento especializado pelo cardiologista, endocrinologista e,ou outra especialidade que
se fizer necessária. A este nível de atendimento são encaminhados os indivíduos que possuem diabetes de difícil controle e os casos
mais graves ou com complicações crônicas20.
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Quando as imprescindíveis mudanças no hábito de vida não são feitas ou há um desconhecimento do indivíduo sobre a sua doença,
este pode vir a apresentar um estado crítico21, o qual deve ser tratado no nível terciário de atendimento, caracterizado pelas Urgências e Emergências (Hospitais, Prontos-socorros e Unidades de Pronto-atendimento (UPA). Cabe ao nível terciário de atendimento
o tratamento das complicações e a internação desses indivíduos, caso necessária22.
Portanto, a Atenção Primária à Saúde (APS) deve funcionar como porta de entrada preferencial com ações e soluções
sobre os problemas de saúde. A APS deve articular-se com os demais níveis de complexidade, formando uma rede integrada de
serviços. Os profissionais, por sua vez, devem oferecer um atendimento cooperativo e participativo. Mantendo um diálogo aberto e
igualitário, valorizando os demais profissionais e confirmando assim uma das características da prática multiprofissional. As ações
desenvolvidas na rede e o envolvimento dos profissionais na construção de uma assistência de melhor qualidade irão otimizar a
saúde em nossa sociedade23.
Recomendações
Por meio da visita domiciliar é possível que os ACS identifiquem quais portadores de Diabetes Mellitus, bem como suas famílias,
necessitam de acompanhamento mais frequente ou especial. Além de realizarem a orientação destes quanto ao cuidado com a saúde
e quanto ao pé diabético24.
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Hipertensão Arterial Sistêmica
Sueli Ferreira da Fonseca
Resumo
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a mais prevalente das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). É também o principal
fator de risco para as complicações mais comuns como acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio, além da doença
renal crônica. Por ser na maior parte do seu curso assintomática, seu diagnóstico e tratamento é frequentemente negligenciado.
Modificações no estilo de vida são fundamentais no controle e prevenção da HAS. Alimentação adequada, sobretudo quanto ao
consumo de sal, controle do peso, prática regular de atividade física, abandono do tabagismo e restrição do etilismo são fatores
de risco que devem ser adequadamente abordados e controlados, uma vez que, sem os quais, mesmo em doses progressivas de
medicação anti–hipertensiva, valores ideais de pressão arterial (PA) não serão alcançados.
Objetivo do capítulo
Definir HAS e explicar sua epidemiologia e classificação. Além de identificar seus fatores de risco e discutir aspectos relacionados
ao papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) na prevenção, tratamento e controle da doença.
Papel do ACS na Hipertensão Arterial Sistêmica
O ACS desempenha papel importante nas estratégias de prevenção e controle da HAS, através da informação e educação da comunidade sobre os fatores de risco para HAS, bem como no rastreamento, cadastramento e acompanhamento do paciente hipertenso.
Pressão Arterial
O coração funciona como uma bomba que, quando bate, impulsiona o sangue pelas artérias. A passagem do sangue nas artérias
cria pressão devido aresistência que esses vasos oferecem. A PA refere-se à pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias1,2.
A PA é descrita sempre com dois valores, denominados pressão arterial sistólica (PAS) conhecida popularmente como pressão
máxima e pressão arterial diastólica (PAD), conhecida como pressão mínima.De forma simplificada, a PAS é gerada pelo coração
no momento da contração cardíaca e a PAD é gerada no momento em que o coração relaxa3.
Definição da Hipertensão Arterial Sistêmica
A HAS, também conhecida como pressão alta, é uma doença crônica controlável e um importante fator de risco para o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares como acidente vascular encefálico e infarto agudo do miocárdio, além da doença
renal crônica. É considerada um problema de saúde pública no Brasil e no mundo4.
A HAS é, portanto, definida como uma PAS maior ou igual a 140 mmHg e uma PAD maior ou igual a 90 mmHg, em indivíduos que
não estão fazendo uso de medicação anti-hipertensiva5,6.
Epidemiologia da Hipertensão Arterial Sistêmica no Brasil
Segundo dados recentes da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) em convênio com o Ministério da Saúde (MS)4, cerca de 40% da população adulta brasileira, o equivalente a 57,4 milhões
de pessoas, possui pelo menos uma DCNT.As DCNT são responsáveis por mais de 72% das causas de mortes no Brasil. A HAS, é
a DCNT que apresenta maior prevalência no país, atingindo 31,3 milhões de pessoas acima de 18 anos, o que corresponde a 21,4%
da população. A doença aparece mais no sexo feminino, com prevalência em 24,2% das mulheres e 18,3% dos homens.
Além disso, a pesquisa mostrou ainda que o acompanhamento da Atenção Básica tem sido fundamental para reduzir os desfechos
mais graves da doença. De acordo com a PNS, 69,7% dos hipertensos receberam assistência médica no último ano, sendo que 45,9%
foram tratados em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
Classificação da Pressão Arterial
A PA pode ser classificada de acordo com os valores de PAS e PAD. Os valores de referência de PA considerados ótimos
são definidos como PAS menor que 120 mmHg e PAD menor que 80mmHg, sendo que valores maior ou igual 140mmHg (PAS) e/
ou maior ou igual 90mmHg (PAD) são considerados como HAS. Desta forma, a HAS pode ser classificados em 3 estágios de acordo
com o valor da PA: a) estágio 1: PAS = 140 – 159 mmHg e PAD = 90 – 99 mmHg, b) estágio 2: PAS = 160 – 179 mmHg e PAD =
110 – 109 mmHg e c) estágio 3: PAS ≥ 180 mmHg e PAD ≥ 110 mmHg5,6. Entretanto, é preciso ter cautela antes de rotular alguém
como hipertenso, tanto pelo risco de um diagnóstico falso-positivo, como pela repercussão na própria saúde do indivíduo e o custo
social resultante7. Para que o indivíduo seja considerado hipertenso, o diagnóstico deve basear-se em múltiplas medições de PA, em
períodos diferentes e em pelo menos 3 ocasiões diferentes antes de caracterizar a presença de HAS4. Portanto, em caso de suspeita
de HAS, é preciso o aconselhamento do indivíduo para comparecer a Unidade Básica de Saúde (UBS) para que o diagnóstico seja
realizado por profissional competente.
Consequências e sintomas da Hipertensão Arterial Sistêmica
Por ser na maior parte do seu curso assintomática, o diagnóstico e tratamento da HAS é frequentemente negligenciado por
parte do paciente7 e, como consequência, o paciente julga desnecessário tratar uma doença que não apresenta sintomas8.
Por isso, a HAS é conhecida como “assassina silenciosa”, pois geralmente não causa qualquer tipo de sintoma durante muitos anos
até que um órgão vital seja afetado9.Estes são os principais fatores que determinam um controle muito baixo da HAS aos níveis
considerados normais em todo o mundo, a despeito dos diversos protocolos e recomendações existentes e maiores acessos a medicamentos7.
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Em alguns casos, o indivíduo que apresenta HAS grave e não tratada, pode relatar a presença de dores de cabeça, dores na nuca, tonturas, dispneia ou falta de ar, agitação, visão borrada, mal estar e sangramento do nariz3,10. Sendo que o ACS deve entrar em contato
com a equipe de saúde para informar este tipo de acontecimento e encorajar o indivíduo a procurar auxílio na UBS.
A PA alta danifica os vasos sanguíneos e artérias. Os quais são recobertos internamente por uma camada fina e delicada, que é
“machucada” quando o sangue está circulando com pressão muito alta. Com isso, os vasos e artérias se tornam endurecidos e estreitados e podem, com o passar dos anos, sofrerem obstrução ou rompimento. Por isso, se não tratada, a PA elevada pode provocar ruptura
ou obstrução dos vasos sanguíneos cerebrais, dando origem aos acidentes vasculares encefálicos (“derrame cerebral”), bem como dos
vasos renais, causando a insuficiência renal, ou dos vasos de outros órgãos vitais, produzindo cegueira, surdez, infarto do miocárdio
entre outros. Por outro lado, também pode representar carga excessiva para o coração, levando a insuficiência cardíaca3,11.
Fatores de Risco para Hipertensão Arterial Sistêmica
A maioria dos indivíduos com HAS desconhece a causa da doença. Porém, vários são os fatores que podem estar associados
à elevação da PA como a idade, etnia, excesso de peso e obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool, sedentarismo e fatores,
genéticos5,12. Existem alguns outros fatores que podem ter alguma influência no aumento da PA – tais como cafeína, fumo, má
alimentação, estresse3,12 e anticoncepcionais orais7,13 que podem se apresentar concomitantes ou não no mesmo indivíduo. Importante
ressaltar que quanto maior o número de fatores de risco maior a chance de o evento ocorrer14.
Os fatores de risco para a HAS podem ser separados em fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Os fatores de risco
modificáveis incluem o etilismo, tabagismo, sedentarismo e obesidade podendo ser modificados durante a vida do indivíduo através
de mudanças de hábitos de vida. Já os fatores de risco não modificáveis (idade, raça e fatores genéticos) não é possível intervir,
apenas buscar meios de mantê-los sob controle14.
O rastreamento da HAS deve ser realizado levando-se em consideração os fatores de risco modificáveis e não modificáveis.
Diante disso, é preciso compreender que a idade e a PA apresentam uma relação direta e linear15, sendo que a proporção de hipertensos
no Brasil aumenta com o passar da idade4. Entre os jovens, de 18 a 29 anos, o índice é de apenas 2,8%; dentre as pessoas de 30 a 59
anos é de 20,6%, passando para 44,4% entre 60 e 64 anos, 52,7% entre 65 e 74 anos e 55% entre as pessoas com 75 anos ou mais4.
Quanto à cor, a HAS é duas vezes mais prevalente em indivíduos de cor não branca4.
A contribuição de fatores genéticos para a HAS também está bem estabelecida na população13,16, ou seja, se houverem familiares
portadores de HAS, as chances do indivíduo também desenvolver a doença tornam-se maiores, sendo necessário, portanto, o controle vigoroso dos demais fatores de riso a fim de prevenir a HAS.
Tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica
A HAS é caracterizada como uma condição clínica que não tem cura, desta forma, o seu controle é baseado mediante a
instituição do tratamento farmacológico e não farmacológico. Esse último tem como base a mudança nos hábitos de vida com ênfase
nos fatores de risco modificáveis, que podem ser alcançados através de ações educativas, incluindo a restrição da ingestão de sal,
combate a obesidade, aumento da atividade física, diminuição do estresse, alimentação saudável, restrição da ingestão de álcool e
eliminação do tabagismo7,13.
O tratamento farmacológico consiste no uso de medicação anti-hipertensiva visando à redução da PA. Sendo que os diferentes
agentes anti-hipertensivos o fazem por diferentes mecanismos3,13. Assim, torna-se importante a orientação do hipertenso quanto à
necessidade de prescrição médica para o uso da medicação anti-hipertensiva. Podendo, a automedicação acarretar o agravamento
da doença.
É preciso ter em mente que a manutenção da motivação do paciente em não abandonar o tratamento é talvez uma das
batalhas mais árduas que os profissionais de saúde enfrentam em relação ao paciente hipertenso7. Além disso, muitos pacientes
hipertensos também apresentam outras comorbidades, como diabetes e dislipidemia, que possuem isoladamente alto potencial
deletério ao organismo e quando se somam a HAS aumenta de modo expressivo, a chance de evento cardiovascular maior17. Desta
forma, são necessárias ações conscientizadoras para auxiliar no controle de um conjunto de condições crônicas, cujo tratamento
exige perseverança, motivação e educação continuada do paciente.
Orientações: tratamento não farmacológico
As mudanças no estilo de vida devem ser vigorosamente recomendadas no tratamento da HAS. Mudanças de estilo de vida
reduzem a PA, bem como a mortalidade cardiovascular18,20. Hábitos saudáveis de vida devem ser encorajados desde a infância e a
adolescência, respeitando-se as características regionais, culturais, sociais e econômicas dos indivíduos. As principais recomendações
não medicamentosas que devem ser estimuladas para prevenção da HAS são: alimentação saudável, consumo controlado de sódio
e de álcool e combate ao sedentarismo e ao tabagismo13. Este desafio é, sobretudo, da Atenção Básica, notadamente da Saúde da
Família, espaço prioritário e privilegiado de atenção à saúde que atua com equipe multiprofissional e cujo processo de trabalho
pressupõe vínculo com a comunidade, levando em conta diversidade racial, cultural, religiosa e os fatores sociais envolvidos21.
Alimentação saudável
Um dos principais fatores de risco modificáveis para o controle e prevenção da HAS é a alimentação. A alimentação saudável, rica
em frutas, fibras e minerais, hortaliças e laticínios com baixos teores de gordura, açúcar e sal mostra benefícios significativos para
o controle da PA13. As pessoas estão consumindo menos frutas, legumes e fibras alimentares (como cereais integrais), que são os
principais componentes de uma dieta saudável.
Orientar a escolha de alimentos in natura, que são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofreram qualquer alteração
após deixarem a natureza, em vez de alimentos processados, ou seja, alimentos fabricados pela indústria com a adição de sal ou açúcar para torná-los mais agradáveis ao paladar22 são importantes para o controle e prevenção da HAS. Desta forma, a conscientização
quanto à redução do consumo de gordura saturada, colesterol e gordura total, preferindo carnes magras, aves e peixes, além da
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inclusão de frutas e hortaliças, laticínios desnatados ou semidesnatados; alimentos integrais, como pães, cereais e massas integrais,
evitar a adição exagerada de sal e açúcar aos alimentos; diminuir ou evitar o consumo de doces13; optar por água, leite e frutas no
lugar de refrigerantes, bebidas lácteas e biscoitos recheados; não trocar comida feita na hora (caldos, sopas,saladas, molhos, arroz
e feijão, refogados de legumes e verduras e farofas)por produtos que dispensam preparação culinária(sopas “de pacote”, macarrão
“instantâneo”, pratos congelados prontos para aquecer, sanduíches, frios e embutidos, maioneses e molhos industrializados, misturas prontas). A adição de sal ou açúcar, em geral em quantidades muito superiores estão associados além da HAS a outras doenças
do coração, obesidade e outras doenças crônicas22. Adicionalmente, é preciso o aconselhamento para o estabelecimento de horários
para as refeições para que o indivíduo não permaneça por muito tempo sem alimentação, evitando comer excessivamente em uma
só refeição.
Consumo de sal
O sódio (principal componente do sal) é um nutriente essencial necessário para a manutenção do volume do plasma, equilíbrio ácido-base, a transmissão de impulsos nervosos e a função celular normal23. Entretanto, além de estar relacionada ao aumento da PA,
a ingestão excessiva de sódio é responsável por vários outros efeitos nocivos ao organismo. A elevada ingestão de sal aumenta a
massa do ventrículo esquerdo, engrossa,endurece e causa estreitamento das artérias, incluindo as artérias coronárias e renais. Além
disso, aumenta o número de acidentes vasculares encefálicos e a gravidade da insuficiência cardíaca24. O sal é usado para temperar
e cozinhar alimentos, seu impacto sobre aqualidade nutricional da alimentação dependerá essencialmente da quantidade utilizada
nas preparações culinárias22.
Desta forma, a orientação e conscientização da população quanto a estratégias que visem à diminuição do sal na alimentação tornam-se extremamente importantes como: diminuir a quantidade de sal na comida e retirar o saleiro da mesa, evitar consumir alimentos industrializados com muito sal como hambúrguer, salsicha, linguiça,presunto, mortadela, salgadinhos industrializados (amendoim, batata frita, castanhas com sal etc.), conservas de vegetais, sopas, molhos, enlatados, margarina ou manteiga com sal e temperos
prontos. Evitar também carnes muito salgadas, como bacalhau, carne-seca e defumados. O ideal é a utilização de temperos naturais
como cheiro verde, alho, orégano, cebola e ervas frescas ou suco de frutas, como limão, para temperar e valorizar o sabor natural dos
alimentos22,25. Contudo, alguns fabricantes de alimentos processados, estão reformulando receitas para reduzir o teor de sal dos seus
produtos e os consumidores devem ser encorajados a ler os rótulos dos alimentos para a escolha de produtos de baixo teor de sódio.
A quantidade de sal por dia deve ser no máximo, uma colher de chá rasa (5 gramas), por pessoa, distribuída em todas as refeições.A
maioria das pessoas consomem muito sal, em média, 9-12 gramas por dia, ou cerca de duas vezes o nível máximo recomendado de
ingestão.A ingestão de sal inferior a 5 gramas por dia para adultos ajuda a reduzir a PA e o risco de doença cardiovascular, acidente
vascular encefálico e infarto13,22. Além disso, é importante a utilização de somente sal iodado. Não sendo recomendada a utilização
de sal destinado ao consumo de animais, que é prejudicial à saúde humana.
Prática regular de atividade física
O sedentarismo também constitui importante fator de risco para a HAS, já estando bem estabelecida a ocorrência de maior taxa de
eventos cardiovasculares e maior taxa de mortalidade em indivíduos com baixo nível de condicionamento físico26. A atividade física
reduz a incidência de HAS, mesmo em indivíduos pré-hipertensos, bem como sua mortalidade6,13. Além disso, tem sido demonstrado
que a realização de exercício físico pode promover queda pressórica abaixo dos valores observados no período pré-exercício,
fenômeno este denominado como hipotensão pós-exercício (HPE). A HPE pode serbenéfica para o controle da PA especialmente
em hipertensos27.
Desta forma, indivíduos hipertensos devem ser estimulados a realizar atividade física regular, pois o exercício continua sendo a
terapia fundamental na prevenção, tratamento e controle da HAS6.
Atualmente, para manter uma boa saúde cardiovascular e qualidade de vida, todo adulto deve realizar pelo menos 30 minutos de
atividade física moderada de forma continua ou acumulada, na maior parte dos dias da semana (5 dias da semana) desde que em
condições de realizá-la6,13.
O efeito da atividade de intensidade moderada realizada de forma acumulada é o mesmo daquela realizada de maneira contínua, isto
é,os trinta minutos podem ser realizados em uma única sessão ou em duas sessões de 15 minutos (p.ex. manhã e tarde) ou ainda, em
três sessões de dez minutos (p.ex. manhã, tarde e noite). De forma prática, atividade física moderada é aquela que pode ser realizada
mantendo-se conversação. Por exemplo, uma caminhada com o passo acelerado, com a percepção do aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória, sem impedir a possibilidade de diálogo com outra pessoa. Em outras palavras, a atividade não deve
ser fatigante, pois ela deixaria de ser moderada e passaria a ser intensa7.
Em hipertensos, a sessão de treinamento não deve ser iniciada se as pressões arteriais sistólica e diastólica estiverem superiores a
160 e/ou 105 mmHg, respectivamente13. Por isso, é fundamental que o hipertenso realize a sessão de treinamento supervisionado
por profissionais qualificados.
Controle de peso
Existe uma correlação muito direta do excesso de peso com a HAS, alterações metabólicas, e com o aumento do risco cardiovascular28. O sobre peso/obesidade teve sua prevalência aumentada nas últimas décadas em praticamente todos os países do mundo ocasionado, principalmente, pela prática alimentar inadequada associada ao sedentarismo. Além disso, a formação da placa de ateroma
na parede dos vasos sanguíneos associa-se intimamente com determinados fatores de risco cardiovascular, incluindo a obesidade e a
própria HAS29. As placas de ateroma são manifestações da aterosclerose, doença inflamatória crônica e progressiva que acomete as
artérias, e que resulta em obstrução arterial, como consequência pode ocorrer infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico30.
Além disso, vários estudos mostram associação da obesidade com a prevalência da HAS31,34,confirmando a importância da obesidade na HAS. De forma que, seu controle deve fazer parte das estratégias de acompanhamento de pacientes hipertensos. Assim, é
necessária a orientação do indivíduo e da família quanto à importância de manter o peso adequado, através da prática regular de
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exercícios, bem como da adoção de hábitos alimentares saudáveis.
Consumo de álcool e cigarro
A ingestão de álcool por períodos prolongados de tempo pode aumentar a PA e a mortalidade cardiovascular13,35.
A exposição ao cigarro é fator de risco cardiovascular bem demonstrado, e deixar de fumar é, provavelmente,a medida de estilo
de vida singular eficaz para prevenir as doenças cardiovasculares. Adicionalmente, têm sido mostrado que fumantes apresentam
valores diurnos de PA mais elevados do que os não fumantes36,37. Logo, o aconselhamento quanto ao abandono do fumo e álcool
deve ser realizado vivamente, especialmente em indivíduos com HAS instalada e que apresentam outros fatores de risco para o
desenvolvimento futuro da HAS.
Orientações: tratamento farmacológico
Tratamentos não medicamentosos e alterações do estilo de vida têm sido recomendados para o controle da PA, entretanto,
muitas vezes, dependendo dos valores pressóricos, torna-se necessário o tratamento medicamentoso com anti-hipertensivos para
o indivíduo portador de HAS. Neste momento, é fundamental orientar ao portador da HAS que os medicamentos agem na doença
e não na causa da doença, portanto, além da terapia medicamentosa, é primordial promover mudanças nos hábitos de vida. Sendo
possível controlar a PA desde que haja adesão ao tratamento. Para tanto, o hipertenso precisa fazer sua parte: tomar os remédios
corretamente e adotar hábitos de vida saudáveis. Neste contexto, uma dúvida frequente do paciente hipertenso é o uso da medicação
anti-hipertensivade formacontínua e prolongada. Alguns pacientes hipertensos conseguem controlar a PA adotando e mantendo
hábitos de vida saudáveis (reduzindo peso, abandonando o tabagismo e etilismo, realizando atividade física e alimentação saudável)
e, portanto, gradualmente a dosagem da medicação é reduzida pelo médico até que não seja mais necessária. Entretanto, na maioria
dos casos o uso de medicação anti-hipertensiva deve ser contínuo e por tempo prolongado, talvez, por toda a vida.Sendo que, o
abandono da medicação não deve acontecer sem indicação médica, mesmo que ocorra redução da PA.
Os agentes anti-hipertensivos exercem sua ação terapêutica através de distintos mecanismos que interferem na fisiopatologia da
HAS, assim é primordial a prescrição médica para o uso da medicação anti-hipertensiva. Podendo, a medicação por conta própria
(automedicação) acarretar danos ao paciente e o agravamento da doença.
Além disso, o valor dos medicamentos para controle da HAS é uma das causas comuns do abandono ao tratamento medicamentoso8. Assim, o ACS deve orientar ao paciente quanto o Programa Saúde Não Tem Preço, criado pelo governo Federal Brasileiro, que
oferece acesso gratuito a alguns medicamentos para HAS desde fevereiro de 201138.
Hipertensão Arterial Sistêmica em Crianças e adolescentes
Para crianças e adolescentes, é recomendada a medida anual da PA a partir de três anos de idade13. Uma vez que, a prevalência de alta PA tem aumentado significativamente entre as crianças e adolescentes em vários países do mundo39. Além disso, atenção
especial deve ser dada à presença de fatores de risco cardiovascular associados, que representam importante alvo para medidas de
prevenção7. Desta forma, crianças e adolescentes também devem ser investigados e orientados quanto aos fatores de risco cardiovascular, atentando aos adultos sobre a importância da adoção de hábitos saudáveis para a saúde geral das crianças.
Atribuições do ACS na Hipertensão Arterial Sistêmica
Esclarecer a comunidade sobre os fatores de risco para a HAS orientando-a sobre as mudanças necessárias no estilo de
vida como medida de prevenção; rastrear a HAS, mesmo naqueles indivíduos sem queixas e encaminhar à UBS os indivíduos rastreados com suspeitas de HAS. Além disso, verificar o comparecimento dos pacientes hipertensos nas consultas agendadas na UBS
e orientá-los da importância do uso adequado da medicação para o tratamento da HAS, bem como a importância da associação das
mudanças de hábitos de vida com o uso da medicação para o controle da PA; esclarecer a comunidade sobre as consequências da
HAS não tratada e realizar o cadastramento e acompanhamento do paciente hipertenso mantendo a ficha de acompanhamento do
hipertenso atualizada a cada visita.
Recomendações
O ACS deve observar os hábitos de vida da família. Alimentação adequada, sobretudo quanto ao consumo de sal, excesso de peso
corporal, tabagismo e etilismo, bem como o uso de medicação anti–hipertensiva e a presença de sintomas de complicações da HAS.
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Doenças Respiratórias Crônicas: atribuições e competências do Agente Comunitário de Saúde na atenção básica
Camila Danielle Cunha Neves
Resumo
As Doenças Respiratórias Crônicas (DRC) são doenças crônicas do aparelho respiratório, que acometem tanto as vias aéreas superiores quanto as vias aéreas inferiores. Asma, rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) são as DRC mais comuns. A rinite alérgica acomete vias aéreas superiores e é caracterizada pela inflamação da mucosa nasal, induzida pela exposição à
alérgenos. A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores, que provoca
limitação variável da passagem do ar. A DPOC é doença de vias aéreas inferiores, tratável e prevenível, caracterizada por persistente
limitação da passagem do ar nos pulmões. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem participação ativa no processo de educação
dos pacientes com DRC, incluindo o trabalho do desenvolvimento de habilidades de autocuidado e prevenção dos sintomas e das
doenças.
Objetivo do capítulo
Apresentar as características gerais das Doenças Respiratórias Crônicas, bem como, as atribuições e competências do ACS frente a
essas doenças na atenção básica à saúde.
Papel do ACS nas Doenças Respiratórias Crônicas
Trabalhar em conjunto com os profissionais da equipe de Saúde da Família, na identificação, controle e prevenção das Doenças
Respiratórias Crônicas, auxiliando dessa forma na promoção da saúde e na melhora da qualidade de vida dos pacientes.
Desenvolvimento do assunto
As Doenças Respiratórias Crônicas (DRC) são doenças crônicas do aparelho respiratório (Figura 1), que acometem tanto as
vias aéreas superiores (cavidade nasal, faringe e laringe) quanto as vias aéreas inferiores (traqueia, pulmões, brônquios, bronquíolos
e alvéolos pulmonares)¹. As DRC em conjunto com as doenças cardiovasculares, os cânceres e o diabetes mellitus, fazem parte do
grupo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT);caracterizadas por um conjunto de doenças causadas por uma multiplicidade
de fatores de riscos (2).

Figura 1. Aparelho respiratório e sua divisão em tratos respiratórios superior e inferior.

Apesar de na sua maioria serem preveníveis, as DRC estão aumentando em prevalência, principalmente em idosos e
crianças e em países em desenvolvimento. Cerca de 50% dos casos de crianças atendidas na atenção básica, estão relacionados às
doenças respiratórias e um terço dos óbitos por DRC ocorreram nas unidades básicas de saúde, domicílios e vias públicas¹.
Geralmente por serem doenças subdiagnosticadas pelos profissionais de saúde (por apresentarem sintomas comuns entre
si), ou até mesmo não diagnosticadas, pelo fato dos portadores não procurarem atendimento, há falta de controle da incidência e
dos sintomas das DRC¹. Sendo assim, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) como parte integrante da Saúde da Família e como o
profissional mais próximo da comunidade, deve estar atento aos sinais e sintomas respiratórios, de forma a identificar e acompanhar
um paciente respiratório crônico.
O paciente respiratório, seja ele adulto ou adolescente, é definido como o indivíduo que apresenta tosse, associada ou não
a outra alteração respiratória. Já uma criança com doença respiratória, é aquela que apresenta tosse por três meses e/ou sibilância
(chiado, chieira) por uma semana/mês e/ou alteração em raio-x de tórax¹.
A tosse é um dos principais sintomas relatados pelos pacientes respiratórios. A presença de tosse é indicativo da existência
de alguma doença, e portanto, sua causa deve ser investigada. Esta pode ser classificada em: aguda, com até três semanas de duração;
subaguda, de três a oito semanas de duração ou crônica, superior a oito semanas de duração. Além disso, pode ser denominada em
tosse produtiva (na presença de expectoração) ou tosse seca (na ausência de expectoração). Quando a tosse é acompanhada de expectoração, é preciso observar as características do escarro, solicitando ao paciente que expectore sobre uma folha de papel branco.
A presença de escarro abundante, purulento ou mucopurulento, sanguíneo, amarelado ou esverdeado e com mau cheiro, geralmente
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está associada a quadros infecciosos agudos ou crônicos¹.
Além da tosse e da expectoração, os pacientes respiratórios também podem apresentar sibilância, relatada como “chieira”,
“ronqueira” ou “peito-cheio”; taquipnéia (aumento da frequência respiratória) e dispneia, relatada como falta de ar ou respiração
difícil. A dispneia pode ser aguda, quando é instalada a curto prazo de tempo, ou crônica, quando presente por um longo tempo e/
ou quando apresenta piora progressiva. Muitos desses sintomas são comuns a diversas doenças do aparelho respiratório, podendo
indicar desde uma doença aguda, como a pneumonia, até uma doença crônica, como a asma. A asma, a rinite alérgica e a doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) são as DRC mais comuns¹.
A rinite alérgica pode ser considerada a doença de maior prevalência entre as DRC e problema global de saúde pública,
acometendo cerca de 20 a 25% da população em geral. Embora com sintomas de menor gravidade, está entre as dez razões mais frequentes de atendimento na atenção primária a saúde³. Caracterizada pela inflamação da mucosa nasal, a rinite alérgica é uma doença
crônica, induzida pela exposição à alérgenos (substâncias que induzem a reação alérgica), diferentemente da rinite aguda, que é
geralmente desencadeada por um vírus. História familiar, aleitamento materno por poucos meses, contato precoce com alérgenos
domésticos, exposição à fungos, mofo e umidade, tabagismo passivo e mães fumantes durante a gravidez são os principais fatores
de risco para o desenvolvimento da rinite alérgica¹.
Os principais alérgenos desencadeantes e/ou agravantes da rinite são os ácaros da poeira domiciliar, barata, fungos, urina
e saliva de animais (cão e gato), e compostos utilizados em produtos de limpeza e construção. Quando desencadeadas, os pacientes
com rinite alérgica podem apresentar rinorreia aquosa (corrimento excessivo de muco nasal), obstrução ou prurido nasal, espirros
em salvas (vários espirros seguidos), sintomas oculares (vermelhidão, prurido, lacrimejamento), prurido na garganta, apneia do sono
(breves interrupções da respiração durante o sono) e roncos¹.
Associado ao tratamento medicamentoso, o tratamento da rinite alérgica deve incluir a abordagem educacional dos pacientes e familiares. Nesse sentido, o ACS após identificar as condições sociais, o domicílio e os hábitos de vida do paciente e de seus
familiares, tem papel fundamental no auxílio do controle e da redução à exposição aos fatores desencadeantes da rinite, por meio de
orientações básicas, como por exemplo:
- Cessação do tabagismo;
- Evitar fumar dentro de casa (para familiares);
- Manter a casa limpa e bem ventilada; utilizar pano úmido no assoalho e guardar roupas e objetos dentro dos armários;
- Evitar estofados, cortinas, carpetes e cobertores de lã (preferir edredons);
- Não deixar bichos de pelúcia, miniaturas, livros e papéis dentro do quarto;
- Não utilizar produtos com cheiro forte, como removedores, desinfetantes e inseticidas, perfumes e sprays;
- Evitar animais dentro de casa;
- Combater a umidade excessiva e focos de mofo;
- Preferir alimentos integrais, frutas e verduras no lugar de comida industrializada e;
- Praticar atividades físicas.
Por apresentarem muitos fatores desencadeantes em comum, cerca de 15 a 30% dos pacientes com rinite alérgica têm sintomas de asma e cerca de 80% das pessoas com asma têm rinite alérgica. Desta forma, a rinite alérgica é considerada fator de risco
e marcador de gravidade da asma4.
A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores, ou seja, um
aumento supranormal do estreitamento das vias aéreas, que provoca limitação variável da passagem do ar, reversível espontaneamente ou com tratamento. A inflamação crônica das vias aéreas inferiores presente na asma leva a episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse, os quais podem piorar a noite e pela manhã e serem desencadeados durante exercícios físicos
intensos e no frio5.
Considerada um problema de saúde mundial, estima-se que cerca de 300 milhões de indivíduos sejam afetados pela asma
em todo o mundo. Seu desenvolvimento pode estar relacionado tanto à aspectos genéticos como a fatores ambientais, como o baixo
peso ao nascer; exposição à fumaça do cigarro, poluentes e alérgenos; mães fumantes durante a gravidez; infecções virais e obesidade na infância5.
Assim como o tratamento da rinite alérgica, o tratamento da asma é fundamentado na ação educativa dos pacientes e familiares, associada aos cuidados ambientais e ao tratamento farmacológico¹. O ACS em conjunto com a equipe multiprofissional da
Saúde da Família tem participação ativa no processo de educação às pessoas com asma, incluindo o trabalho do desenvolvimento
de habilidades de autocuidado, como a prevenção dos sintomas e crises. Similar à rinite alérgica, os pacientes com asma devem ser
orientados a evitar à exposição as substâncias alérgenas, por meio de medidas e orientações já acima citadas.
Além de evitar à exposição aos alérgenos, os pacientes asmáticos podem ser orientados a tomar os seguintes cuidados:
evitar atividades físicas ao ar livre, especialmente em dias frios; evitar baixa umidade ou exposição em dias com muita poluição;
evitar fumar e evitar ambientes fechados com pessoas fumando; evitar alimentos que provoquem alguma reação alérgica, bem como
a redução de peso para os pacientes obesos¹.
Diferente do que se tem observado, o tratamento do paciente asmático não deve se limitar a crise asmática. A crise asmática, ou a exacerbação da asma, corresponde à agudização do quadro de obstrução e hiperresponsividade das vias aéreas, com o
agravamento dos sintomas. Geralmente, o início de uma crise é marcada pela sensação de aperto no peito, acompanhada de tosse
seca. Há aumento da frequência respiratória e dos batimentos cardíacos e a respiração torna bem audível com presença de chiado,
principalmente durante a expiração5. Os fatores responsáveis pelo desencadeamento da crise asmática são:
- Infecção viral;
- Alérgenos (poeira, ácaros, pólen, pelo de animais, dentre outros);
- Fumaça de cigarro;
- Irritantes químicos e poluição ambiental;
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- Mudanças climáticas;
- Exercícios físicos vigorosos e;
- Estresse emocional.
Devido as características peculiares da asma, há necessidade de envolvimento de vários segmentos dos serviços e profissionais da saúde, com a criação de programas de asma que envolvem o seu tratamento e prevenção. A equipe de Saúde da Família,
em especial os ACS, é fundamental para implantação destes programas, já que conhece sua comunidade local e pode facilmente
reconhecer as pessoas com asma de sua área de abrangência. O início do programa pode se dar pela busca ativa das pessoas com
asma na comunidade, na sala de inalação das unidades de saúde e por meio de contrarreferências dos serviços de urgência, locais
muito frequentados pelas pessoas com asma¹.
Das DRC mais comuns, a última doença a ser citada é a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). A DPOC é uma doença
tratável e prevenível, que diferente da asma, é caracterizada por persistente limitação da passagem do ar nos pulmões. Essa limitação
é causada por uma associação entre a doença de pequenos brônquios (bronquite crônica) e a destruição do tecido pulmonar (enfisema
pulmonar)6. A bronquite crônica é definida pela presença de tosse e expectoração na maioria dos dias por no mínimo três meses/
ano, durante dois anos consecutivos, e o enfisema pulmonar é o aumento dos espaços aéreos, provocado pela destruição do tecido
pulmonar ¹.
A DPOC é a terceira causa de morte de doenças não transmissíveis em todo o mundo, que juntamente com a asma, é responsável pelo óbito de cerca de 4,2 milhões de pessoas por ano7. A prevalência da DPOC aumenta acentuadamente com o aumento
da idade, com maior prevalência em indivíduos acima de 60 anos, em homens e em fumantes e ex-fumantes8. No Brasil, devido às
diferenças de critérios diagnósticos, não se conhece a real prevalência da DPOC, que nos últimos anos tem ocupado a quinta e sexta
posição entre as principais causas de morte no país¹. Até o momento, com base em dados de questionários de sintomas, estima-se
que 12% da população acima de 40 anos apresentem a doença9.
O tabagismo é o principal e mais estudado fator de risco para a DPOC6. Estima-se que 80% de todas as mortes por DPOC
entre as mulheres e cerca de 90% entre os homens, sejam causadas pelo consumo do tabaco10. Além disso, a DPOC está relacionada à exposição cumulativa ao longo da vida da poluição domiciliar (fumaça de lenha, querosene), da exposição em ambientes
de trabalho à poeiras e produtos químicos, poluição ambiente, baixo peso ao nascer, infecções respiratórias recorrentes e a fatores
genéticos6.
Tosse crônica, expectoração crônica e dispneia são os principais sintomas de pacientes com DPOC¹. A dispneia, ou seja, a
falta de ar na DPOC, é descrita como “esforço aumentado para respirar” ou “fraqueza”, e na maioria das vezes é percebida durante a
execução de exercícios físicos ou durante a realização de atividades de vida diária como vestir roupa, calçar sapatos, escovar dentes,
tomar banho ou até mesmo durante a alimentação. Pacientes mais graves, onde a lesão e a inflamação pulmonar são maiores, o sintoma pode ser percebido mesmo em repouso.
Assim como na asma, pacientes com DPOC também podem apresentar exacerbação da doença, com o agravamento dos
sintomas, o que pode levar a progressão da doença e a piora da qualidade de vida. Dessa forma, é imprescindível que o ACS participe
da educação do paciente, orientando-o à redução da exposição à fumaça do tabaco, poeiras ocupacionais e poluentes domiciliares e
ambientais, bem como à vacinação anti-influenza e antipneumocócica. Deve-se ter em mente, que na maioria dos casos, a DPOC é
prevenível e a educação do paciente quanto a cessação do tabagismo é a medida mais eficiente e de melhor custo-efetividade para a
prevenção e controle da doença¹.
Aproximadamente 1,3 bilhões de pessoas fumam atualmente no mundo inteiro, com consumo médio de 6 trilhões de cigarros por ano, sendo que, cerca de 900 milhões dos fumantes (84% do total) vivem em países em desenvolvimento e nas economias
em transição, enquanto que apenas aproximadamente 16% moram em países desenvolvidos, onde o consumo de cigarros caiu acentuadamente durante as últimas décadas7. Por outro lado, nos países em desenvolvimento o consumo vem crescendo desde 1970, em
especial em classes socioeconômicas mais baixas e com menor nível educacional11.
O panorama mundial revela alta prevalência de dependência do tabagismo em adultos de ambos os sexos, tanto nos países
desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, com predomínio de homens fumantes12. No Brasil, um terço da população
adulta é fumante, com estimativa total de 24 milhões de fumantes, representando 18,1% da população acima de 18 anos. Os homens
representam a grande maioria com 21,6% e as mulheres 13,1%, embora o Brasil tem acompanhado as tendências mundiais com
aumento da incidência de jovens e de mulheres fumantes nos últimos anos13.
Considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma pandemia, o tabagismo é a principal causa prevenível de morte
em todo o mundo. Atualmente, cerca de cinco milhões de pessoas morrem por ano em consequência das doenças provocadas pelo
tabaco, e estima-se que em 2030 o número de óbitos poderá elevar-se para dez milhões de pessoas ao ano se a tendência ao uso
persistir14.
A Política Nacional de Promoção da Saúde inclui o controle do tabagismo como um dos temas centrais e incentiva financeiramente as ações para a criação de ambientes mais saudáveis. A Atenção Primária em Saúde é um espaço privilegiado para o
desenvolvimento das ações de estímulo e apoio à adoção de hábitos mais saudáveis e da corresponsabilização pelo cuidado dos
outros e de si próprio. O tabagismo é um problema de saúde pública e as ações de controle requerem esforço ativo e contínuo de
toda a sociedade, em especial dos profissionais da saúde¹.
Ajudar um fumante a deixar de fumar não é uma tarefa complicada, mas o ACS deve saber orientá-lo para lidar com os
aspectos da dependência química e apoiar o processo de mudança de comportamento, que pode exigir várias tentativas consecutivas
para deixar de fumar. É imprescindível que o ACS acrescente pelo menos duas perguntas-chave na rotina de visitas domiciliares:
“Você fuma?” e “Você quer ajuda para deixar de fumar?”.
Pergunte, aconselhe e acompanhe um fumante. Reforce os benefícios da cessação do tabagismo (Tabela 1). Utilize dicas
para auxiliá-lo a parar de fumar, como por exemplo: marcar o dia D (definir o primeiro dia sem cigarros), beber água, iniciar uma
atividade física e ingerir alimentos pouco calóricos e rico em fibras¹.
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Tabela 1. Benefícios após a cessação do tabagismo
- A função pulmonar melhora após dois a três meses
- O risco de câncer de pulmão reduz em 30 a 50%
- O risco de DPOC diminui, assim como o risco de resfriados, gripes e pneumonia
- A tosse, cansaço, falta de ar e congestão dos seios paranasais diminui após dois a três meses
- Diminui o risco de câncer de laringe, bexiga, boca, rim, útero, esôfago, estômago e de doenças cardiovasculares, úlcera péptica
Como visto até aqui, o trabalho do ACS na atenção básica em conjunto com os demais profissionais da saúde é de
fundamental importância para a identificação, o controle e a prevenção das DRC, auxiliando dessa forma na promoção da saúde
e na melhora da qualidade de vida dos pacientes. Com base no que foi exposto, reforça-se que o ACS tem como atribuições e
competências na equipe de Saúde da Família¹:
- Realizar busca ativa de pessoas com sintomas sugestivos de asma ou outra DRC e que nunca foram avaliadas pela equipe;
- Buscar a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à unidade, mantendo a equipe informada sobre a evolução dos
casos;
- Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas relativas ao controle das DRC, de acordo com o
planejamento a equipe;
- Identificar sinais de gravidade e proceder conforme rotina estabelecida pela equipe para aqueles pacientes que já realizam acompanhamento e;
- Acompanhar o médico e/ou enfermeiro durante as visitas domiciliares.
Recomendações
Apesar de na sua maioria serem preveníveis, as DRC estão aumentando em prevalência. O ACS como o profissional mais próximo
da comunidade, deve estar atento aos sinais e sintomas respiratórios, auxiliando na identificação e na educação dos pacientes.
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Princípios do controle da obesidade: atuação dos Agentes Comunitários de Saúde
Mariana Aguiar de Matos
Resumo
A obesidade é considerada uma epidemia mundial que além de impactar diretamente na saúde do indivíduo é um fator de risco para
diversas outras doenças como as cardiovasculares e metabólicas. Devido à maior prevalência da obesidade nas últimas décadas são
altos os custos para o sistema de saúde no cuidado com os indivíduos com excesso peso e suas comorbidades. Dessa forma, a prevenção e a identificação precoce da obesidade são importantes aspectos para a promoção da saúde e redução de morbimortalidade,
não só por ser um fator de risco importante para outras doenças, mas também por interferir na duração e qualidade de vida. Destaca-se que o agente comunitário de saúde tem um papel central no controle do excesso de peso devendo orientar sobre a importância
de uma alimentação saudável e prática de atividade física, assim como acompanhar o estado nutricional e de saúde da população
usuária da atenção básica.
Objetivo do capítulo
Nesse capitulo serão abordados os princípios básicos do controle e prevenção da obesidade, enfatizando-se o papel do agente comunitário de saúde..
Papel do ACS no controle da obesidade
Identificar na comunidade fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade, orientar quanto aos riscos do excesso de peso e
sobre a importância da adoção de hábitos de vida saudáveis.
Obesidade: o que é preciso saber?
A obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal e está relacionada com risco aumentado de mortalidade e
morbidade por diversas doenças como as cardiovasculares1, alguns tipos de cânceres2 e diabetes mellitus do tipo 23-4. De acordo
com Blackburn e colaboradores, adultos obesos têm risco de 50% a 100% maior de morte prematura em comparação com adultos
com um índice de massa corporal entre 20 e 25 kg/m2.5
Nas últimas décadas a obesidade tem alcançado proporções epidêmicas e devido ao risco elevado de doenças associadas tem gerado
grande preocupação no âmbito da saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2008, 1,5 bilhão de adultos, com 20
anos ou mais, estavam acima do peso. Destes, mais de 200 milhões de homens e quase 300 milhões de mulheres foram classificados
como obesos. As projeções para 2015 são de aproximadamente 2,3 bilhões de adultos com sobrepeso e 700 milhões com obesidade 6.
No Brasil a progressão dos índices da obesidade não tem sido diferente. De acordo com o programa nacional de monitoramento de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis por meio de inquérito telefônico (VIGITEL) 7, em 2013,
a frequência de excesso de peso na população adulta foi de 50,8%, sendo maior entre homens (54, 7%) do que entre mulheres (47,4%).
Já a frequência de adultos obesos foi de 17,5% (18% das mulheres e 16% dos homens). Ao analisar os dados dos inquéritos realizados
entre 2006-2013, observou-se um aumento nos índices de excesso de peso e obesidade, mas uma estabilidade entre os anos de 201220137. Destaca-se, no entanto, que apesar dessa estabilidade mais de 50% da população adulta ainda está acima do peso.
Os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (2008-2009) mostram que em 2008, o excesso de peso atingiu 33,5% das crianças de
cinco a nove anos, sendo que desse total 16,6% dos meninos e 11,8% das meninas eram obesos. O aumento de peso em adolescentes de
10 a 19 anos foi contínuo nos últimos 34 anos. No gênero masculino o excesso de peso passou de 3,7% para 21,7% e no feminino de
7,6% para 19,0%. Esse dado é preocupante ao considerarmos que a chance de uma criança obesa tornar-se um adulto obeso é grande8.
A obesidade além de impactar diretamente na saúde do indivíduo e consequentemente na sua qualidade de vida, tem altos custos
para o sistema de saúde9-10. Bahia e colaboradores forneceram uma estimativa dos custos diretos associados ao atendimento ambulatorial e hospitalar de doenças relacionadas com sobrepeso e obesidade na perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS). Os
custos totais estimados em um ano com todas as doenças relacionadas ao excesso de peso e obesidade foram de US$ 2,1 bilhões:
US$ 1,4 bilhões (68,4% do custo total) devido às internações e US$ 679 milhões devido a procedimentos ambulatoriais. Cerca de
10% destes custos é atribuível ao sobrepeso e à obesidade. Os resultados confirmam que o sobrepeso e a obesidade promovem um
grande custo econômico para o sistema de saúde brasileiro e para a sociedade. Destacando- se, portanto, a importância do controle
e/ou prevenção do excesso de peso11.
Considerando os impactos do excesso de peso na saúde, bem como os custos da obesidade e das doenças associadas é
fundamental que se faça um monitoramento contínuo dos indivíduos com excesso de peso e obesidade. Para tal, os profissionais de
saúde devem atuar no sentido de identificar os casos, estratificar o risco e organizar a oferta de cuidado. Ressalta-se que essa conduta
deve e pode ser realizada em todos os pontos de atenção da rede, desde a Atenção Básica até a Atenção Hospitalar11.
O monitoramento dos casos de sobrepeso e obesidade deve fazer parte da rotina da Atenção Básica. A partir de medidas
simples de antropometria pode-se avaliar o estado nutricional dos indivíduos. A antropometria, medida das dimensões corporais,
tem como vantagens ser de baixo custo, não invasiva, de fácil utilização pelos serviços, além de ser aplicável a todas as fases do
curso da vida12,13. Em todas as consultas e em todos os contatos dos usuários com o serviço de saúde é importante que sejam aferidas
as medidas antropométricas e que o estado nutricional seja identificado.
Umas das medidas mais utilizadas para a avaliação do estado nutricional tanto na prática clínica quanto em nível populacional é
o Índice de Massa Corporal (IMC). Este índice é estimado pela relação entre o peso e a estatura14. Para realizar o cálculo deve-se
mensurar o peso e a estatura e posteriormente dividir o valor do peso (quilogramas- kg) pelo quadrado da estatura (metros- m) da
seguinte forma:
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Vamos exemplificar: considere um indivíduo que pese 85 kg e tenha 1,65 m de estatura. Ao realizarmos o cálculo iremos encontrar
um IMC de 31,2 kg/m2.

Para classificar esse indivíduo devemos considerar sua idade, uma vez que, existem diferentes classificações de acordo com
o estágio da vida (criança e adolescente, adultos e idosos e durante a gestação) como apresentado a seguir.
Com base na recomendação da Organização Mundial de Saúde (1995), pode-se classificar o estado nutricional do adulto em baixo
peso, eutrófico (peso normal), sobrepeso e obesidade15. Classifica-se ainda a obesidade em três níveis, grau I, II e III (Quadro 1). Ao
considerarmos o indivíduo do exemplo acima como sendo adulto com um IMC de 31,2 kg/m2 podemos observar que ele se enquadra
na classificação de obesidade grau 1.
Ressalta-se que para avaliação de idosos utilizam-se pontos de corte diferentes dos adultos como sugerido pelo Ministério da
Saúde21. Considera-se como sobrepeso, por exemplo, o IMC maior que 27 kg/m2 17.
O estado nutricional da gestante e o ganho de peso adequado durante a gestação têm repercussões na saúde da mulher e do
bebê. Desta forma, é imprescindível o acompanhamento nutricional da gestante e esse monitoramento deve fazer parte da rotina do
pré-natal15,18. Um dos indicadores utilizados é o IMC por semana gestacional como proposto por Atalahe colaboradores em 199719.
Quadro 1- Classificação do estado nutricional para adultos (20 a 60 anos)

O referencial para classificar o estado nutricional de crianças menores de 5 anos são as curvas de crescimento infantil propostas pela
Organização Mundial da Saúde em 200620, e para as crianças de 5 a 10 anos incompletos a referência da Organização Mundial da
Saúde lançada em 200721. Para avaliação nessa fase considera-se além da idade o sexo da criança. No caso de adolescentes, utiliza-se como referência o National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) em que se considera a distribuição do IMC
segundo a idade e sexo. O valor do IMC, calculado como explicado anteriormente, é comparado com tabelas de percentil de IMC
por idade e sexo16. Para informações detalhadas, incluído as curvas e tabelas de referência, você pode consultar diversos guias do
Ministério da Saúde como “Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade” acessando o site www.saude.gov.
br/bvs ou a publicação do Sisvan do Ministério da Saúde16.
De acordo com as diretrizes do SUS, a Atenção Básica é a porta de entrada do usuário no sistema. O contato próximo que
os profissionais da atenção básica têm com a comunidade acaba privilegiando a atuação na promoção de saúde e no enfrentamento
do excesso de peso que acomete o indivíduo, as famílias e a população22. O monitoramento do estado nutricional através de medidas
antropométricas, facilmente mensuradas, deve fazer parte da rotina da atenção básica. Pode-se, por exemplo, mensurar o peso e a
altura para a classificação do estado nutricional dos indivíduos e questionar sobre os hábitos alimentares durante os atendimentos
de puericultura, pré-natal, acompanhamento de hipertensos e diabéticos. As ações de pesar e medir também podem ser realizadas
na atenção à demanda espontânea, que pode ser um importante momento de captação de usuários com excesso de peso que não frequentam a unidade de saúde nas ações programadas11. Esse monitoramento contínuo pode não somente prevenir novos casos como
também evitar que indivíduos com sobrepeso venham a se tornar obesos21.
Ao identificarem-se indivíduos com excesso peso é importante orientar e promover medidas que possam auxiliar no controle do peso
e consequentemente no surgimento das doenças associadas. A Organização Mundial de Saúde (1998) sugere como medidas para
controle do excesso de peso/obesidade a redução moderada na ingestão de energia como estratégia para redução da massa corporal,
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associada a exercícios físicos e às mudanças nos hábitos cotidianos22.
A atividade física tem um papel central no controle do peso corporal por ser um fator determinante do gasto de energia. Mudanças mínimas nos hábitos de atividade física trazem resultados positivos quanto à melhoria de qualidade de vida e do
bem-estar geral, além de resultados específicos em relação aos riscos de saúde e ao controle das comorbidades11. De acordo com
as recomendações da OMS, deve-se praticar atividades físicas de intensidade leve ou moderada diariamente ou na maior parte dos
dias da semana, sendo que, para a prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer, a recomendação é de
pelo menos 30 minutos e, para o controle do peso, de pelo menos 60 minutos diários de atividade física. Essas atividades podem ser
praticadas de forma contínua (30 ou 60 minutos seguidos) ou acumuladas ao longo do dia24.
A equipe de saúde pode promover atividades coletivas que propiciem a atividade física, considerando as diversas fases do
curso da vida, tais como jogos e brincadeiras com bola e peteca, caminhadas coletivas, gincanas, trabalhos corporais, bailes, festas
folclóricas, capoeira e teatro23. Exercícios de condicionamento físico vigorosos requerem periodização e acompanhamento de profissional especializado, sendo, portanto, uma abordagem recomendada para grupos específicos, mais homogêneos ou para prescrições
individuais a partir da análise da situação clínica e fisiológica do indivíduo para a prática de exercício físico22. Além de orientar e
promover momentos para a realização de exercícios físicos é essencial estimular que as pessoas adotem um estilo de vida mais ativo
no dia-a-dia, como caminhar e subir escadas em vez de usar carro ou ônibus para distâncias pequenas11.
Outro componente que tem um papel central no controle do peso corporal é a alimentação saudável. Uma alimentação saudável deve
ser diversificada e equilibrada ao longo do tempo e fornecer todos os componentes necessários ao desenvolvimento e a manutenção
do organismo, de forma prazerosa e segura21. Para facilitar o controle do peso, o ritmo metabólico pode ser favorecido pelo fracionamento das refeições. Recomenda-se o consumo de quatro a seis refeições por dia (desjejum; merenda; almoço; lanche; jantar e
ceia), evitando consumo de grandes volumes de alimentos em uma única refeição e intervalos prolongados entre as refeições21. A realização de dietas para redução de peso deve ser orientada por profissionais qualificados, assim é fundamental fornecer informações
quanto à importância de uma alimentação balanceada e os perigos de seguir dietas “milagrosas”.
O Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve participar ativamente das estratégias para controle e prevenção da obesidade. São
pontos a serem abordados pelo ACS2,3:
- Realizar aferição de peso e altura nas visitas domiciliares;
- Identificar estratégias para melhoria do estado nutricional na comunidade e na família;
- Estimular a participação comunitária para ações que visem à melhoria da qualidade de vida da comunidade;
- Realizar ações de promoção de saúde, orientação de alimentação saudável e prevenção do excesso de peso, por meio de visitas
domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade;
- Sob supervisão e acompanhamento do Enfermeiro instrutor-supervisor lotado na unidade básica de saúde da sua referência; identificar crianças e famílias em situações de risco;
- Participar e coordenar atividades de educação permanente no âmbito da saúde e nutrição, sob a forma da co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço;
- Participar das reuniões de equipe de planejamento e avaliação.
Recomendações
Identificar fatores de risco do estado nutricional na família, orientar quanto aos riscos da obesidade para a saúde e sobre a importância de se adotar um estilo de vida saudável que inclui a prática de atividade física e hábitos alimentares adequados.
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Resumo
O presente capítulo aborda as possíveis ações a serem desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde diante da problemática
do consumo de drogas na comunidade. Enfatiza os preceitos legais vigentes no âmbito político, educacional e da saúde, assim como,
os aspectos relevantes para a articulação social e formação de rede preventiva ao uso de drogas, a partir da identificação de fatores
de risco e fatores protetivos existentes na comunidade.
Objetivo do capítulo
Instrumentalizar os Agentes Comunitários de Saúde no que diz respeito ao consumo de drogas na área de abrangência sob a sua
responsabilidade, a partir de condutas preconizadas pelas políticas públicas vigentes de prevenção ao uso de drogas e formação de
articulações sociais para a construção de redes.
Papel do ACS na prevenção ao uso de drogas
O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é um dos profissionais da equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF) que tem como
responsabilidade a identificação de fatores de risco para os adoecimentos existentes na comunidade a qual se responsabiliza, para
que sejam estabelecidas, juntamente com o restante da equipe, as ações pertinentes.
Desenvolvimento do assunto
O uso abusivo de drogas é considerado um problema de saúde pública, por acarretar ônus ao sujeito, à família e à sociedade.
A dependência química é definida como o consumo excessivo de uma ou mais substâncias químicas psicoativas com repercussões
negativas em uma ou mais áreas da vida do indivíduo, visto que esse consumo assume prioridade muito maior que outros comportamentos que antes tinham maior valor1.
Além da constante necessidade de busca pela droga, a dependência causa mudanças acentuadas na interação do indivíduo
com seus familiares, afetando suas relações sociais e, até mesmo, profissionais, contudo, romper o ciclo da dependência é algo complexo, pois os indivíduos que se tornam dependentes vivenciam um sofrimento físico e psíquico intensos, tendo sua vida afetada,
bem como suas famílias, amigos e a comunidade2.
As consequências negativas do abuso de drogas são perceptíveis nos campos biológico, psicológico e social do usuário. O uso de
drogas pode provocar complicações agudas como intoxicação e overdose, e crônicas, com alterações duradouras ou até irreversíveis.
Nota-se também o aumento da violência, associada à criminalidade e práticas antissociais e o risco de acidentes, pois as drogas psicoativas reduzem os cuidados de autoproteção. As drogas podem provocar agressividade, euforia, alucinações, sonolência, delírios,
sentimentos de culpa e ansiedade. O dependente pode comprometer a realização de tarefas normais do desenvolvimento, o cumprimento de papéis sociais esperados e aquisição de habilidades essenciais3.
Segundo o II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (II LENAD), realizado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas (INPAD, 2012) estima- se que pelo menos 28 milhões de pessoas vivem
hoje no Brasil com um dependente químico4. Somando-se a este estudo, o Levantamento Nacional de Famílias dos Dependentes
Químicos (LENAD Família), apresentou outro estudo composto por 3.153 famílias de dependentes químicos de todas as regiões do
Brasil, também realizado pelo INPAD, em que a família do dependente químico geralmente se apresenta em situação de vulnerabilidade e de riscos para o desenvolvimento de problemas de saúde e, significativamente, mais sintomas físicos e psicológicos que
a média da população. Mais da metade dos familiares entrevistados relatou que sua habilidade de trabalhar ou estudar foi afetada
com o consumo de substâncias pelo seu familiar, enquanto metade refere que o uso de drogas pelo seu parente incomoda e atrapalha
sua vida social. Quase um terço relatou que seu familiar rouba seus pertences ou pede emprestado e não devolve e 12% já foram
ameaçados pelo parente dependente5.
O consumo de drogas tem tomado proporções alarmantes, não apenas no Brasil como no mundo, trazendo graves consequências para a sociedade, como o agravamento de problemas sociais e de saúde. Este fenômeno há alguns anos exige da sociedade
organização para seu enfrentamento.
No contexto político, em 1998, foi criada a Política Nacional sobre Drogas com o objetivo de reduzir a demanda através de ações de
prevenção do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas que geram dependência. Também aborda as questões referentes ao tratamento,
reinserção social, redução da oferta, atividades de repressão à reprodução não autorizada e do tráfico de drogas ilegais, através do
Conselho Nacional Antidrogas (CONAD), e da Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD). Em 2006, o SENAD, junto com um grupo de parlamentares, aprovou a Lei 11.343/2006 que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD), que
prescreve medidas para a prevenção de uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece
normas para repressão à reprodução não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências6.
O Decreto 6.117/2007, sobre a Política Nacional sobre Álcool, estabelece princípios que ordenem estratégias para
enfrentamento de problemas relacionados ao uso de álcool, combatendo as situações de violência e criminalidade associadas ao
consumo dessa substância trazendo nove categorias, descritas a seguir: Diagnóstico sobre o consumo de bebidas alcoólicas no
Brasil; Tratamento e reinserção social de usuários e dependentes de álcool; Realização de campanhas, Sensibilização e mobilização
da opinião pública, quanto às consequências do uso indevido e do abuso de bebidas alcoólicas; Redução de bebidas alcoólicas por
populações vulneráveis; Segurança pública; Associação álcool e trânsito, “lei seca” 11.705, 19 de junho de 2008; Capacitação de
profissionais e agentes multiplicadores de informação sobre temas relacionados à saúde, à educação, ao trabalho e à segurança
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pública e Estabelecimento de parceria com os múltiplos municípios para recomendação de ações municipais6.
No que se refere à área de saúde, é primordial a organização de estratégias para enfrentar a dependência e os problemas
dela decorrentes, com o crescente aumento de condições clínicas que se acentuam pelo uso de substâncias psicoativas e de repercussões sociais, tais como, a violência urbana, tráfico de drogas, assaltos, prostituição, superlotação das cadeias e de hospitais, além
de grande desprendimento financeiro por parte do governo em ações curativas. Uma avaliação do Conselho Regional de Medicina
(CRM) de São Paulo, realizada em 2010 mostrou que 25,3% dos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) não tinham retaguarda
para emergências médicas; 31,3% deles não tinham retaguarda para emergências psiquiátricas; 42,0% não contavam com retaguarda
para internação psiquiátrica; 27,4% não mantinham articulação com recursos comunitários para a reintegração profissional; 29,8%
não mostraram integração com outros serviços da comunidade; 45,2% dos CAPS avaliados não realizavam capacitação das equipes
de atenção básica e 64,3% não faziam supervisão técnica para os membros dessas equipes; 16,7% não tinham responsável médico
e 69,4% dos entrevistados disseram que a maior dificuldade das equipes era a insuficiência do quadro de pessoal7 .
Atualmente, no Brasil, a política pública de combate ao uso de drogas prevê as ações do projeto “Crack, é possível vencer”, programa do governo federal, com objetivo de prevenir o uso e promover a atenção integral ao uso de crack em níveis Municipal,
Estadual e Federal, bem como, enfrentar o tráfico de drogas. Preconiza a atenção aos seguintes eixos: Eixo Prevenção: Tem como
objetivo reduzir os fatores de risco para uso drogas e fortalecer os fatores protetivos quanto ao uso de drogas. Baseia-se na formação
de uma rede de apoio a partir das escolas em parcerias com os dispositivos que a comunidade local oferece, envolvendo as famílias.
Eixo Cuidado: Trata sobre a estruturação das redes de atenção a saúde e da assistência social no atendimento aos usuários de drogas
e seus familiares, respeitando cada caso, incluindo todas as instituições que atuam nesta temática, promovendo a articulação entre os
dispositivos. Eixo Autoridade: Em síntese é a redução da oferta de drogas ilícitas em todo território brasileiro investindo articulação
das forças de segurança pública, reprimindo o tráfico de drogas ilícitas e crime organizado.
Neste contexto, a função do ACS excede em muito o âmbito de catalogação de problemas e permeia o campo da articulação, discussão, envolvimento social e político em busca do fortalecimento de elos com os dispositivos comunitários existentes.
Visa maximizar os fatores protetivos quanto ao uso de drogas, proceder, juntamente com a equipe, os encaminhamentos adequadamente, interagir com a população em busca de estratégias de enfrentamento, assim como, instrumentalizar a comunidade local
quanto às políticas vigentes e disponíveis para o fortalecimento das ações protetivas ao uso de drogas.
Na prática, a atividade se dá de forma integrada com as demais ações de saúde preconizadas para a execução em ESF, com um olhar
mais atento às situações de risco para o uso de drogas lícitas e ilícitas. Assim sendo, o ACS deve ter conhecimento dos fatores de
risco para o uso. Entende-se por fator de risco situações ou comportamentos que aumentam a chance de resultados negativos para
a saúde, o bem-estar e desenvolvimento social. O livro “Tratamento do usuário de crack” de Laranjeiras cita os seguintes fatores
de risco: a predisposição genética, a baixa de autoestima, o senso de desesperança, a aprovação do uso de drogas por amigos, a
personalidade desafiadora, resistência a autoridade, déficit para lidar com situações conflituosas, dificuldade de relacionamentos
familiares, ambiente familiar caótico, ausência de monitoramento, consumo por membros da família, baixo rendimento escolar,
expectativas irreais, falta de suporte institucional, dentre outros8. Ao passo que, os fatores protetivos são os que favorecem o
crescimento pessoal no âmbito da saúde, educação, profissional, familiar e social, minimizando o acirramento de problemas sociais
e riscos de dependência. Os fatores protetivos são apontados por Laranjeiras: o ambiente familiar construtivo harmônico e seguro,
com regras claras de conduta, envolvimento dos pais na vida dos filhos, crenças, valores morais e religiosos, modelos sociais
intolerantes a condutas desviantes, vínculos comunitários, dentre outros. Ambos os fatores de risco e protetivos existem no âmbito
familiar, escolar, entre amigos, vizinhança e na comunidade. Em termos relacionais, essas questões nos levam a pensar em alguns
fatores de risco e proteção, no âmbito familiar, para a questão do envolvimento do adolescente com o uso de álcool e outras drogas.
O quadro1 apresenta um paralelo entre fatores de proteção e de risco para a dependência química.
A produção de saúde é relacionada à vida comunitária, formação de vínculos e hábitos sociais. Sendo assim, a Saúde da
Família trabalha com a qualidade de vida em seu território. Dessa maneira, os profissionais inseridos nas equipes ocupam um lugar
especial nas políticas sobre drogas, pois trabalham na porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS) - Atenção
Primária à Saúde - próximos dos indivíduos, onde diretamente acontecem os conflitos da vida cotidiana. Deve-se preparar para
acolher os usuários de drogas primeiramente desenvolvendo um trabalho pautado no vínculo e na confiança, pois estes são elementos
primordiais para que estas pessoas se sintam acolhidas e para a promoção da adesão ao tratamento.
O papel das equipes de Saúde da Família fundamentalmente é de atuar:
•
Na prevenção do uso prejudicial de drogas e dos riscos associados a este ato;
•
Na promoção da saúde, especialmente na orientação daqueles que mantém a abstinência;
•
No tratamento dos problemas relativos ao uso, abuso e dependência das drogas.
Neste contexto, o ACS se destaca por ser o elo entre a população e sua equipe e por serem membros da comunidade trabalhando em
contato com os casos de uso de álcool e outras drogas. Durante uma visita domiciliar o ACS poderá identificar os fatores de risco e
as consequências do uso e abuso de substâncias. E, juntamente com a equipe, elaborar uma estratégia para reduzir os danos que o
álcool e outras drogas trazem para esta pessoa.
Levando-se em consideração que os ACS devem conhecer a população sob sua responsabilidade, além dos números, a
acessibilidade que deve ter com as famílias e a interação com a comunidade, buscando a melhoria da saúde em seu contexto maior,
elencamos algumas ações práticas baseadas nas políticas nacionais vigentes a serem desenvolvidas.
Em primeiro lugar, deve-se estabelecer um diagnóstico não somente do consumo de drogas lícitas e ilícitas na sua área
de abrangência, mas das situações de risco que a comunidade e famílias enfrentam. O diagnóstico da situação nada mais é do que
conhecer o problema. Para se obter o diagnóstico dos problemas familiares e da comunidade é preciso se estabelecer o vínculo de
confiança. Faz-se necessário ser acessível à população e demonstrar verdadeiro interesse com a situação de vida apresentada para se
estabelecer o vínculo necessário com os indivíduos, famílias e comunidade. Por tratar-se de uma situação constrangedora vivenciada pelas famílias, com grande potencial para a negação por parte dos familiares, cercado de medos quanto à discriminação, anseios
quanto à exposição da vida pessoal e perseguição por parte de traficantes, o assunto uso de drogas é de difícil abordagem. Requer
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do ACS muita ética profissional, garantindo ao indivíduo, família e comunidade a total segurança quanto ao que for compartilhado
referente às dificuldades vivenciadas nas famílias. Deve haver muito sigilo quanto às informações e em hipótese alguma deixar que
as informações saiam do âmbito da ESF. Algumas informações mais sigilosas devem ser compartilhadas apenas com o coordenador
da ESF, com a permissão do indivíduo, para providências. Também se faz necessário à escuta sem julgamentos. As famílias têm seus
valores, crenças, maneiras de se organizar, deixar transparecer um juízo de valor a respeito das situações vivenciadas, com críticas
a comportamentos e atitudes, podem gerar sentimentos de culpa e inutilidade dificultando a abertura para entender as problemáticas
vivenciadas. Tendo vencido este primeiro desafio, é importante não oferecer aos indivíduos, famílias e comunidade aquilo que não
se pode cumprir. O ACS deve ter o cuidado em se apresentar de forma solícita aos problemas e disposto a colaborar em conjunto
para construção de estratégias.
O problema do uso de drogas está disseminado em todos os lugares: escolas, clubes, condomínios, comunidades, todos
enfrentam essa questão, assim sendo, o próximo passo é a análise das informações objetivando identificar os fatores presentes na
família e na comunidade que facilitam o uso de drogas, fatores de risco. Como são muitos e diversos os fatores que causam os
problemas decorrentes do abuso de drogas, uma ação isolada não é suficiente. São necessárias ações conjuntas, em diferentes níveis,
realizadas e dirigidas para os diversos grupos que compõem a comunidade. Os fatores de risco, seja no âmbito individual, familiar
ou na comunidade necessitam, via de regra, de intervenção multiprofissional. Todas as situações de risco devem ser analisadas com
a equipe da ESF, que deverá proceder aos encaminhamentos necessários e estabelecer um planejamento para direcionar as intervenções individuais e coletivas. As intervenções permeiam a identificação de dispositivos existentes na comunidade para possíveis
parcerias na formação de uma rede protetiva ao uso de drogas.
Muitas vezes, por não saber como abordar o problema, não se toma iniciativa para tentar resolvê-lo. O planejamento para a formação de uma rede protetiva deve visar que os fatores de risco sejam minimizados e os fatores protetivos sejam maximizados. As
intervenções necessárias à formação de uma rede protetiva ao uso de drogas na comunidade envolvem a articulação com diversos
setores governamentais e não governamentais. São necessárias ações que permeiem o âmbito da saúde, educação, assistência social,
segurança pública, dentre outros. A articulação entre os diversos programas e secretarias é essencial para o bom desenvolvimento do
trabalho. Juntamente com a equipe, deve-se buscar a articulação com os dispositivos existentes na comunidade abrindo frentes de
diálogo e propiciando parcerias. Por mais complexo e bem equipado que seja, um serviço de saúde sozinho não consegue dar conta
da atenção integral de forma individual ou coletiva.
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O cuidar de pessoas usuárias de drogas requer muitos saberes e práticas para que ocorra de forma ampliada e contínua.
Sendo assim, é preciso elaborar uma estratégia de trabalho em rede.
Segundo o Ministério da Saúde, a rede de atenção à saúde compreende um conjunto de serviços e equipamentos disponíveis em um território geográfico, seja ele em um município ou em uma região de saúde. Esses serviços são os “nós” da rede:
Unidade Básica de Saúde, Hospital, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Conselho Municipal de Saúde e tantos outros. Mas vale lembrar que somente ter os serviços não resolve muito. É preciso pensar como
esses serviços conversam entre si e como se estabelece a comunicação entre as diversas equipes. Uma rede de atenção só é efetiva se
houver comunicação entre os “nós” e é bom deixar claro que nenhum ponto ou profissional é mais importante que outro, pois todos
devem buscar estabelecer uma construção de cuidado daquele usuário de drogas de forma compartilhada e coletiva. As ações devem
ser complementares e colaborativas, buscando propiciar ao indivíduo autonomia e participação ativa neste processo de melhoria da
saúde. Lembre-se: Pessoas usuárias de drogas têm direito à saúde como qualquer outra e é papel do ACS identificá-las para que não
fique fora da Rede9.
Outro ponto a ser considerado na definição das estratégias de prevenção, é a necessidade de se considerar que as palavras e as
informações não bastam. É importante que todas as pessoas envolvidas tenham oportunidade de refletir sobre seus comportamentos
e sobre suas opções de vida, procurando identificar os caminhos para uma vida mais saudável. Partindo do pressuposto de que para
a formação de uma deve haver parcerias, informação, diálogo, análise de comportamentos pessoais e coletivo e incentivo a boas
práticas, pode-se trabalhar os níveis de prevenção segundo a seguinte classificação:
Prevenção primária – O objetivo é evitar que o uso se instale ou retardar o seu início.
Prevenção secundária – Destina-se às pessoas que já experimentaram ou as que usam moderadamente e tem como objetivo evitar
a evolução para usos mais frequentes e prejudiciais. Isso implica o diagnóstico e o reconhecimento precoce dos que estão em risco
de evoluir para usos mais prejudiciais.
Prevenção terciária – Refere-se às abordagens necessárias no processo de recuperação e reinserção dos indivíduos que já têm
problemas com o uso ou que apresentam dependência.
Os níveis de prevenção são um continuum, sem limites claros, muitas vezes, entre prevenção primária, secundária e terciária. Na infância, as intervenções preventivas abordam a promoção de saúde em uma perspectiva ampla e podem ser feitas com
orientação adequada aos pais e professores, usando a criatividade e diversas atividades para propiciar a aquisição de habilidades e
experiências que tenham efeito protetor. A prevenção voltada para os adolescentes é feita principalmente nas escolas, por ser esse o
local que, idealmente, todos os jovens deveriam frequentar. É mais fácil iniciar um trabalho de prevenção nas escolas, que têm uma
estrutura organizada, voltada para passar informações e dar orientações aos alunos e que mantêm contato com os pais. Entretanto,
não é na escola que a prevenção atingirá os jovens de maior risco. Os jovens com problema de conduta, geralmente, abandonam
a escola e não se envolvem com regularidade em atividades nas quais também podem ser alvo de ações preventivas. Nesse caso,
ações desenvolvidas na comunidade são mais indicadas. O ACS tem então o papel de mobilizar a comunidade para a organização
dessas ações e iniciar algum trabalho em uma instituição da região, que pode ser uma escola a partir da qual, com o envolvimento
dos alunos, pais, professores e funcionários, expandir as ações para a comunidade ao seu redor, envolvendo líderes comunitários,
religiosos e grupos de jovens6.
Outro ponto importante a ser trabalhado é a questão das capacitações dos profissionais e da própria comunidade. As
estratégias determinadas pela equipe da ESF, em conjunto com a comunidade, certamente serão aplicadas por uma equipe de
trabalho. Treinar e cuidar dessa equipe é tão importante quanto conhecer a matéria com a qual se trabalhará. Esse treinamento
inclui: conhecimento científico; disponibilidade de estudar para se manter atualizado; aprendizado na tolerância à frustração e na
ampliação dos próprios limites; trabalhar com grupos; persistência e paciência para implantação de mudanças lentas, graduais e
continuadas; exame dos próprios preconceitos em relação à questão; criatividade para apresentar o material a ser estudado para que
a aprendizagem se faça com a vivência; postura aberta e de reflexão.
Faz-se importante pontuar que as ações a serem trabalhadas na rede devem ser direcionadas aos aspectos de risco e protetivos
identificados, como citado anteriormente. Na rede protetiva devem-se incentivar os bons relacionamentos familiares, o resgate de
valores pessoais, da vida em família e em comunidade, trabalhar a autoestima, os projetos de vida individuais, o incentivo de ações
comunitárias, incentivar a participação de membros da comunidade para o aproveitamento de aptidões e capacidades individuais
na construção de ações que possam repercutir na formação de crianças e jovens. Vale ressaltar que todas as atividades devem ser
desenvolvidas em equipe.
Quanto aos aspectos a serem trabalhados nas famílias, deve-se incentivar o diálogo, a inserção de regras de convivência
e o resgate de valores. Tais aspectos são complexos e requerem que a atuação seja efetuada em equipe, de forma individual ou em
grupos operativos, preferencialmente, com a participação de um assistente social e psicólogo.
Ferreira traz informações relevantes quanto ao comportamento dos pais, responsáveis e professores para a retomada de valores,
direito dos pais, regras e valorização dos integrantes da família, tão importantes para a construção de relacionamentos saudáveis em
família e em todos os seguimentos da sociedade. Enfoca a valorização do ser em detrimento da valorização do ter, tão perdido na
sociedade atual10.
Sabe-se que os adolescentes, principalmente, desafiam a autoridade dos pais e professores como forma de autoafirmação. A falta de
firmeza dos pais na condução dos conflitos familiares pode ser entendida como fraqueza pelos filhos e até falta de amor; por outro
lado o autoritarismo pode ser entendido como falta de amor e intransigência. Em ambos os casos, se desenvolvem no seio familiar
relacionamentos doentios que propiciam o desenvolvimento da dependência química. Para se ter um resultado positivo em relação
a prevenção do uso de drogas e tratamento estes aspectos têm que ser trabalhados pelos profissionais da equipe e o ACS pode ajudar
muito na construção desse processo.
Algumas famílias já podem estar com uma crise familiar instalada e necessitam de intervenção multiprofissional imediata. Todos os membros da família devem ser acompanhados pelos serviços disponíveis de saúde, sociais, de educação, iniciativas
esportivas e outros disponíveis na comunidade. A religiosidade também deve ser incentivada. Estudos comprovam que pessoas que
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frequentam uma religião, têm menos chances de se envolverem com drogas.
São muitas as ações a serem desenvolvidas em uma comunidade e, frequentemente, uma situação está relacionada com
outra. Intervir nos fatores de risco e incentivar os protetivos é um trabalho conjunto que demanda atenção contínua e com resultados
a longo prazo. O importante é o cuidado contínuo acreditando que ele não é em vão.
Recomendações:
O ACS deve:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer a comunidade sob sua responsabilidade;
Criar um vínculo positivo com as famílias;
Observar a ética profissional;
Identificar os fatores de risco para o envolvimento com drogas nas famílias;
Identificar os fatores protetivos para a prevenção ao uso de drogas nas famílias e comunidade;
Discutir juntamente com a equipe as estratégias de atuação;
Participar da mobilização da comunidade para a construção de uma rede protetiva;
Participar das reuniões com as famílias, pais, usuários, crianças e adolescentes por meio de grupos operativos;
Auxiliar nos encaminhamentos, de acordo com as necessidades dos indivíduos/famílias;
Participar de capacitações sobre a temática.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica e curável, que acomete a pele e as terminações nervosas. Quando há falha
no tratamento e atraso no diagnóstico, a doença gera lesões irreversíveis levando às incapacidades físicas. O Brasil constitui-se
endêmico para a hanseníase, apresentando em média 34.000 casos notificados anualmente. Neste sentido, faz-se necessário o fortalecimento das políticas públicas de prevenção e controle da hanseníase, a fim de reduzir o impacto social, econômico e emocional
da doença. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) como membros da equipe multiprofissional têm atribuições fundamentais no
reconhecimento dos sinais e sintomas da hanseníase e busca ativa dos casos suspeitos e contatos familiares e sociais. Este capítulo
pretende subsidiar o trabalho dos ACS e fortalecer as ações de vigilância epidemiológica.
Objetivo do capítulo
Diante da complexidade do tema hanseníase, este capítulo objetiva descrever os principais sinais e sintomas da doença, condutas
clínicas e epidemiológicas, bem como re(construir) e atualizar conhecimentos sobre o assunto em conjunto com os ACS.
Papel do Agente Comunitário de Saúde na Hanseníase
Identificar sinais e sintomas da hanseníase; realizar busca ativa de doentes e contatos domiciliares e sociais para avaliação e realização do autoexame; desenvolvimento de ações educativas e de mobilização social.
O Agente Comunitário de Saúde e a prevenção e controle da Hanseníase
O governo federal brasileiro, em 2011, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)1. Esta surge respeitando
leis, portarias e decretos presidenciais anteriormente deliberados em busca da adequação de normas nacionais para a Atenção Básica. Pretendeu com esta medida a definição de parâmetros mais adaptados e condizentes com a realidade atual do Sistema Único de
Saúde (SUS). Já em 2012, entre outras medidas, promoveu o aumento dos recursos financeiros, atualizou conceitos na política e
reconheceu outras modelagens de equipes para as diferentes populações e realidades do Brasil2.
A nova PNAB assim como a anterior, se orienta no preceito que a Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos
usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde2. Um dos desafios citados
para esta proposta é dotar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de infraestrutura capaz de prover um atendimento orientado “pelos
princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação socia1”1.
Uma das peças desta elaborada engrenagem é a equipe multiprofissional de saúde. Deve ser composta em função da
realidade epidemiológica, institucional e das necessidades de saúde da população. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
integram estas equipes e seguem as disposições legais que regulamentam o exercício da profissão2. Entre as atribuições
específicas destes profissionais há o cadastro de todas as pessoas da microárea, a manutenção deste cadastro atualizado, o
acompanhamento de usuários por meio de visitas domiciliares e registro de informações coletadas. Como instrumentos para a
coleta destes dados foram elaboradas fichas. As informações recolhidas são agregadas e processadas permitindo assim, o
conhecimento das condições de vida das pessoas da área de abrangência e o melhor planejamento das intervenções. O Sistema
atualmente utilizado para gerenciamento das informações é o Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB)3,4.
O Ministério da Saúde do Brasil, em busca do fortalecimento da Atenção Básica e da capacidade de resposta às doenças
emergentes e às endemias, publicou o Caderno de Atenção Básica intitulado Vigilância em Saúde. Nele, a hanseníase é contemplada
e outras competências são acrescidas às atribuições dos ACS: identificação de sinais e sintomas da hanseníase e encaminhamento
dos casos suspeitos para a UBS, busca ativa de faltosos e daqueles em abandono de tratamento, encaminhamento de contatos
domiciliares para avaliação e estímulo para a realização do auto-exame, desenvolvimento de ações educativas e de mobilização
envolvendo a comunidade e equipamentos sociais5.
Diante da complexidade do tema hanseníase, este capítulo objetiva descrever os principais sinais e sintomas da doença, condutas
clínicas e epidemiológicas, bem como re(construir) e atualizar conhecimentos sobre o assunto em conjunto com os ACS.
Definição da doença: a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de evolução lenta, que se manifesta principalmente por sinais e
sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés6,7.
Agente Etiológico: a doença é causada pelo Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, parasita intracelular obrigatório com
afinidade por células cutâneas e por células dos nervos periféricos. Ao se instalar no organismo da pessoa pode se multiplicar mas a
velocidade desta multiplicação é bastante lenta, sendo que seu tempo de crescimento pode durar de 11 a 16 dias. Pode permanecer
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viável no meio ambiente por até nove dias7. Tem alta infectividade e baixa patogenicidade, ou seja, infecta muitas pessoas apesar
de poucas adoecerem.
Resistência ao Bacilo: Entre as pessoas que adoecem, algumas apresentam resistência ao bacilo, constituindo os casos paucibacilares (PB), que abrigam uma pequena quantidade de bacilos em seu organismo, insuficiente para infectar outras pessoas. Em
alguns casos, os indivíduos podem curar-se espontaneamente. Diferentemente da situação anterior, uma parcela menor de pessoas
não apresenta resistência ao bacilo. São os casos multibacilares (MB), no qual o bacilo se multiplica no organismo infectado sendo
eliminado para o meio exterior e podendo infectar outros indivíduos. Essas pessoas constituem a fonte de infecção e manutenção da
doença6. Estima-se que 90% da população tenha defesa natural contra o Mycobacterium leprae,e sabe-se que a susceptibilidade ao
bacilo tem influência genética5.
Fonte de Infecção: o homem é considerado o único reservatório natural do bacilo. Primatas e tatus naturalmente infectados já foram
descobertos na África e nos Estados Unidos, mas não há evidência da importância desses na cadeia de transmissão7.
Modo de Transmissão: a principal via de transmissão do bacilo pelo doente e a mais provável via de entrada no organismo se dá
pelas vias aéreas superiores, através de contato íntimo e prolongado, muito frequente na convivência domiciliar5. O contágio direto
por via cutânea parece ser exceção6. O bacilo não atravessa a pele íntegra e a infecção não se dissemina pelo toque8. A hanseníase
não é de transmissão hereditária e também não há evidências de transmissão nas relações sexuais5.
Período de Incubação: em virtude do padrão de multiplicação do bacilo, a doença progride de maneira lenta. O aparecimento dos
primeiros sinais e, ou sintomas, a partir do contato de uma pessoa com um portador de hanseníase leva em média de 2 a 5 anos5. Essa
doença acomete predominantemente os adultos entretanto, em áreas de alta prevalência e incidência pode acometer menores de 15
anos. A detecção nesta população jovem tem importante significado epidemiológico ao indicar precocidade da exposição ao bacilo
e aumento na cadeia de transmissão na comunidade6.
Principais Sinais e Sintomas Dermatológicos da Doença5,9:
• Manchas hipocrômicas(esbranquiçadas), acastanhadas ou avermelhadas com alterações de sensibilidade (incialmente sensação
de queimação, câimbras, formigamento e, ou coceira que evoluem para dormência com diminuição ou perda de sensibilidade
ao calor, à dor e, ou ao tato);
• pápulas, infiltrações, tubérculos e nódulos;
• diminuição ou queda de pelos, localizada ou difusa em especial nas sobrancelhas;
• pele seca e
• ausência de sudorese local.
Principais Sinais e Sintomas Neurológicos da Doença5,9:
• dor e,ou espessamento dos nervos periféricos;
• diminuição e, ou perda de sensibilidade nas áreas dos nervos afetados, principalmente olhos, mãos e pés;
• diminuição e, ou perda de força nos músculos inervados pelos nervos afetados;
Outros Sinais e Sintomas da Doença5,9:
• ressecamento dos olhos;
• entupimento, feridas e ressecamento do nariz;
• edema (inchaço) nas mãos e pés;
• mal estar geral;
• febre e artralgia (dor articular);
• nódulos eritematosos dolorosos.
Diagnóstico: o diagnóstico de caso de hanseníase na Atenção Básica é essencialmente clínico e realizado pelo profissional médico,
por meio de exame dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas da pele com alterações de sensibilidade e, ou comprometimento de nervos periféricos (sensitivo, motor e/ou autonômico). A sensibilidade térmica é a mais precocemente alterada.
Formas Clínicas: as pessoas, em geral, têm imunidade para o Mycobacterium leprae,e a maioria delas não adoece. Entre as que
adoecem, o grau de imunidade varia determinando a forma clínica e a evolução da doença. As formas de manifestação clínica são
quatro: Indeterminada, Tuberculóide, Virchowiana e Dimorfa. A partir da forma indeterminada, a hanseníase pode evoluir para as
demais formas clínicas.
Classificação Operacional: a classificação operacional para fins de tratamento poliquimioterápico (PQT), proposta pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) e adotada pelo Ministério da Saúde do Brasil, baseia-se no número de lesões cutâneas de acordo com os
seguintes critérios6,9:
• casos paucibacilares (PB): pacientes que apresentam até cinco lesões cutâneas de pele.
• casos multibacilares (MB): pacientes que apresentam mais de cinco lesões cutâneas de pele.
Tratamento: no Brasil, os esquemas de tratamento foram implantados desde 1986 sendo denominados de poliquimioterapia (PQT),
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por utilizarem dois ou três quimioterápicos. Devem ser realizados nas UBS e, as intercorrências encaminhadas para unidades de maior
complexidade, quando houver necessidade. Os esquemas terapêuticos são padronizados e de acordo com a classificação operacional.
Os medicamentos estão disponíveis em cartelas para adultos e crianças, com peso igual ou acima de 30 Kg. A gravidez e o aleitamento
não contraindicam o tratamento PQT padrão e mulheres em idade reprodutiva, devem atentar para o fato que a rifampicina pode interagir com anticoncepcionais orais e diminuir a ação do mesmo. O esquema da PQT está representado nos quadros a seguir:
Adulto multibacilar - Cartela Rosa
Rifampicina (RFM)
Dapsona (DDS)
Clofazimina (CFZ)

Dose mensal supervisionada
600 mg (2 cápsulas de 300 mg)
100 mg (1 comprimido de 100 mg)
300 mg (3 cápsulas de 100 mg)
Dose diária autoadministrada
100 mg (1 comprimido de 100 mg)
50 mg (1 cápsulas de 50 mg)

Dapsona (DDS)
Clofazimina (CFZ)
Duração: 12 doses
Seguimento dos casos: comparecimento mensal para dose supervisionada
Conclusão do tratamento: com 12 doses supervisionadas em até 18 meses
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Portaria 3.125, de 7 de outubro de 201011.

Infantil multibacilar - Cartela Amarela
Rifampicina (RFM)
Dapsona (DDS)
Clofazimina (CFZ)

Dose mensal supervisionada
450 mg (2 cápsulas sendo 300 mg + 150 mg)
50 mg (1 comprimido de 50 mg)
150 mg (3 cápsulas de 50 mg)
Dose diária autoadministrada
50 mg (1 comprimido de 50 mg)
50 mg (1 cápsulas de 50 mg em dias alternados)

Dapsona (DDS)
Clofazimina (CFZ)
Duração: 12 doses
Seguimento dos casos: comparecimento mensal para dose supervisionada
Conclusão do tratamento: com 12 doses supervisionadas em até 18 meses

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Portaria 3.125, de 7 de outubro de 201011.

Adulto paucibacilar - Cartela Verde
Rifampicina (RFM)
Dapsona (DDS)

Dose supervisionada mensal
600 mg (2 cápsulas de 300 mg)
100 mg (1 comprimido de 100 mg)
Dose diária autoadministrada
100 mg (1 comprimido de 100 mg)

Dapsona (DDS)
Duração: 6 doses
Seguimento dos casos: comparecimento mensal para dose supervisionada
Conclusão do tratamento: com 6 doses supervisionadas em até 9 meses
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Portaria 3.125, de 7 de outubro de 201011.

Infantil paucibacilar - Cartela Azul
Rifampicina (RFM)
Dapsona (DDS)

Dose supervisionada mensal
450 mg (2 cápsulas sendo 300 mg + 150 mg)
50 mg (1 comprimido de 50 mg)
Dose diária autoadministrada
50 mg (1 comprimido de 50 mg)

Dapsona (DDS)
Duração: 6 doses
Seguimento dos casos: comparecimento mensal para dose supervisionada
Conclusão do tratamento: com 12 doses supervisionadas em até 18 meses
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Portaria 3.125, de 7 de outubro de 201011.

Criança ou adulto com peso inferior a 30 kg
Rifampicina (RFM)
Dapsona (DDS)
Clofazimina (CFZ)

Dose supervisionada mensal
10 a 20 mg/Kg peso
1,5 mg/Kg peso
5 mg/Kg peso
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Dapsona (DDS)
Clofazimina (CFZ)

Dose diária autoadministrada
1,5 mg/Kg peso
1 mg/Kg peso

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Portaria 3.125, de 7 de outubro de 201011.

Existem esquemas terapêuticos substitutivos para os seguintes casos:
• Intolerância à dapsona;
• Intolerância à clofazimina;
• Intolerância à rifampicina e
• Intolerância à rifampicina e à dapsona.
Existem esquemas terapêuticos alternativos para os seguintes casos:
• Transtornos mentais;
• Uso de álcool e de outras substâncias;
• Hanseníase e tuberculose;
• Hanseníase e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
Índice Baciloscópico: a baciloscopia é um exame complementar ao diagnóstico e deve ser solicitada pelo médico da UBS. O índice
baciloscópico baseia-se um uma escala logarítmica com variação entre 0 a 6 sendo um método de avaliação quantitativa9.
(0) ausência de bacilos em 100 campos examinados
(1+) presença de 1 a 10 bacilos, em 100 campos examinados
(2+) presença de 1 a 10 bacilos, em 10 campos examinados
(3+) presença de 1 a 10 bacilos, em média, em cada campo examinado
(4+) presença de 10 a 100 bacilos, em média, em cada campo examinado
(5+) presença de 100 a 1.000 bacilos, em média, em cada campo examinado
(6+) presença de mais de 1.000 bacilos,em média, em cada campo examinado
Definição de Caso: quando uma pessoa apresenta um ou mais dos seguintes sinais e que necessita de tratamento poliquimioterápico:
• Lesão(ões) e, ou área(s) da pele com diminuição ou perda de sensibilidade;
• Acometimento de nervo(s) periférico(s) com espessamento associado a alterações sensitivas e, ou motoras e, ou autonômicas;
• Baciloscopia positiva de esfregaço dérmico.
Prevenção de Incapacidades: as incapacidades na hanseníase eram consideradas como parte da história natural da doença, mas
atualmente são consideradas como complicações do envolvimento do nervo periférico. A doença é a causa líder de neuropatias
periféricas não traumáticas em todo o mundo. Evitar as incapacidades é tarefa importante de todos os profissionais que trabalham
com portadores de hanseníase por ser a principal forma de prevenção.
Dentre os fatores que podem predispor às incapacidades estão:
• Idade
• Duração da doença
• Gênero
• Forma clínica
• Ocupação
• Escolaridade
• Ausência de alimentação
• Índice baciloscópico
• Número de nervos acometidos no início do tratamento
Aspectos Epidemiológicos: para fins operacionais considera-se contato intradomiciliar toda e qualquer pessoa que resida ou tenha
residido com o doente de hanseníase nos últimos cinco anos. A investigação epidemiológica tem o objetivo de romper a cadeia
epidemiológica da doença procurando identificar a fonte de contágio do doente, descobrir novos casos de hanseníase entre as pessoas que convivem com o doente no mesmo domicílio (contatos intradomiciliares do doente) e prevenir a contaminação de outras
pessoas. Essas pessoas que vivem com o doente de hanseníase correm um maior risco de serem contaminadas do que a população
em geral, por isso a vigilância de contatos intradomiciliares do doente é muito importante5,6,12.
Vigilância dos Contatos: compreende a busca sistemática de novos casos de hanseníase entre as pessoas que convivem com o
doente, a fim de que sejam adotadas medidas de prevenção em relação às mesmas: o diagnóstico e o tratamento precoces. Uma
vez identificados, os contatos do portador de hanseníase devem ser submetidos ao exame dermatoneurológico. Os contatos cujo
diagnóstico de hanseníase seja confirmado, devem receber o tratamento específico. Os contatos sem diagnóstico de hanseníase
devem receber informações sobre a doença e sobre a necessidade de ficarem atentos ao aparecimento de sinais e sintomas da
hanseníase, devendo neste caso procurar a UBS5,6,12.
Vacina BCG (Bacilo de Calmette-Guérin): Nos estudos realizados no Brasil e em outros países para verificar o efeito protetor
da BCG na hanseníase, o nível de proteção variou de 20 a 80%, e sugeriu uma maior proteção para as formas multibacilares da
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doença12.Esta vacina deverá ser aplicada nos contatos intradomiciliares, sem presença de sinais e sintomas de hanseníase, no momento da avaliação, independentemente de serem contatos de casos Paucibacilares ou Multibacilares.
A aplicação da vacina BCG depende do passado vacinal e segue os seguintes critérios5:
•
Na ausência de cicatriz ou na presença de uma cicatriz, aplica-se uma dose da vacina;
•
Na existência de duas cicatrizes, não aplicar a vacina.
Importante: todo contato de hanseníase deve ser orientado que esta vacina não é específica para esta doença e, nesse grupo, é destinada, prioritariamente, aos contatos intradomiciliares.
Busca Ativa: O propósito da busca ativa de casos é identificar aqueles ainda não diagnosticados/notificados, ou ainda identificar
casos adicionais (secundários ou não). Tem como finalidade:
• Identificar, diagnosticar e tratar adequadamente os casos;
• Determinar a magnitude e extensão de um evento;
• Ampliar o espectro das medidas de controle;
• Diminuir a prevalência oculta.
Considera-se atividade de busca ativa:
a) busca de suspeitos dermatológicos
b) ações educativas voltadas para a hanseníase13.
Tabela 1 – Distribuição de casos novos e cura dos portadores de Hanseníase e contatos examinados em Diamantina, Minas Gerais
e Brasil, 2009-2013.
Ano

2009
2010
2011
2012

Em relação aos portadores de Hanseníase

casos novos (n)
Diamantina
5
5
-

Minas Gerais
1.882
1.574
1.516
1.464

Brasil
37.610
34.894
33.955
33.303

cura (%)
Brasil
82,1
82,6
82,7
85,9

Em relação aos
contatos de Hanseníase
examinados (%)
Brasil
59,8
57,7
59,8
74,5

Fonte: Brasil. Sinan Net, 201514.

Em relação ao número de casos novos, o Brasil manteve uma média de 34.162 no quinquênio de 2009 a 2013. O estado de
Minas Gerais apresentou uma queda aproximada de 23%, de 2009 para 2013. O município de Diamantina diagnosticou casos novos
apenas nos anos de 2010 e 2011.
Estes dados podem estar demonstrando duas situações. Na primeira, as equipes da Saúde da Família somaram esforços e conseguiram fazer busca ativa nas comunidades, encaminhar casos suspeitos e realizar diagnósticos precoces. Esta estratégia, ao longo
dos anos, resultou na queda do número de casos novos.
Na segunda situação, pode ter havido uma queda no quantitativo de casos, devido exatamente à falta de diagnóstico. A apatia dos
profissionais resultou em serviços de saúde que trabalham apenas com a demanda espontânea, e para esses anos os pacientes não
procuraram as UBS com suas queixas e suspeitas.
Os dados do percentual de cura indicam o quanto o Brasil necessita melhorar neste quesito. Conforme os parâmetros estabelecidos
pelos Indicadores da qualidade das ações e serviços da Portaria 3.125 de 07/10/2010, durante os cinco anos as situações apresentadas
foram regulares (75,0 a 89,9% de cura)11.
Houve uma melhora significativa na proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares de casos novos de Hanseníase, especialmente do ano de 2011 para 2013, com elevação da taxa em 15,3%15. Esses dados indicam que o país deixa de ser classificado
como regular (50,0 a 74,9%) para bom (≥ 75,0%), segundo os parâmetros do MS11.
Apesar de todos os esforços e avanços no controle da Hanseníase, esta ainda permanece como um problema de saúde pública.
Muito se fez desde a descoberta do bacilo em fevereiro de 1874; do início do uso da dapsona no tratamento da hanseníase em 1942;
da introdução da clofazimina, como substância bacteriostática no tratamento em 1965; da comprovação da eficácia bactericida da
rifampicina em 1970 e da recomendação da PQT pela OMS para a cura da Hanseníase, em 1981. Mais ainda há de se fazer para
vencer o desafio de controlar esta endemia no Brasil e no mundo.
As ações práticas propostas aos ACS podem ser consideradas como ferramentas valiosas. Entretanto, os mesmos devem estar munidos de informações técnicas, despidos de preconceitos e interessados em promover a saúde entre as pessoas atingidas pela doença
e aquelas de sua convivência. Devem também buscar a divulgação de informações sobre hanseníase para a população em geral e
assim, integrar os serviços de saúde da Atenção Básica com a comunidade e potencializar os resultados da equipe de saúde16.
Em busca destes objetivos, necessária se faz a promoção da Educação Permanente em Saúde na área da Hanseníase, por produzir
conhecimentos no cotidiano das instituições de saúde a partir da realidade observada e das experiências vivenciadas pelos ACS.
Recomendações
O capítulo visa subsidiar o desenvolvimento do trabalho do ACS na área da Hanseníase e em especial, nas visitas domiciliárias. O
preenchimento da Ficha “B-Han” com dados fidedignos e atuais serão úteis para a análise da situação de saúde e controle da doença.
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Contribuição dos Agentes Comunitários de Saúde para o combate e prevenção da dengue
Ronilson Ferreira Freitas
Resumo
O vírus da dengue (DENV) é o agente causador da dengue, que na atualidade é considerado um dos mais importantes desafios para
a saúde pública mundial entre as doenças emergentes. Embora a dengue seja uma doença da antiguidade, nos últimos anos o mundo
tem visto um aumento sem precedentes na sua distribuição geográfica, incidência e gravidade da infecção. O vírus infecta milhões
de pessoas anualmente e a doença é endêmica em muitas regiões tropicais e sub-tropicais do mundo, gerando grande ônus para os
sistemas de saúde, consequentemente causando um sério problema de saúde pública em nível mundial, particularmente nos centros
urbanos das áreas tropicais das Américas e da Ásia.Ainda não estão disponíveis vacinas preventivas eficazes, terapêutica etiológica
ou quimioprofilaxia efetivas específicas para este vírus, sendo assim, a melhor forma de controlar a disseminação de casos de dengue
é através da prevenção.
Objetivo do capítulo
Orientar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) quanto à sua importância no combate e prevenção da dengue.
Papel do ACS no combate e prevenção da dengue
Segundo o Ministério da Saúde1 é papel do ACS promover reuniões com a comunidade e exercer ações conjuntas para prevenção
e controle do Aedes aegypti, além de notificar os casos suspeitos, informando às Unidades Básicas de Saúde e encaminhar ao setor
competente a ficha de notificação da dengue.
Desenvolvimento do assunto
Na atualidade, a dengue é considerada um sério problema no que se refere à saúde pública em nível mundial, particularmente nos centros urbanos das áreas tropicais das Américas e da Ásia, sendo que a partir dos anos 1970, graves epidemias afligiram
países da América Central e do norte da América do Sul2.
No Brasil, a dengue é uma doença endêmica, que com o desordenado processo de urbanização e com a aglomeração de pessoas em
determinadas regiões, associado à falta de saneamento básico e com o abastecimento irregular de água contribui para o aumento dos
criadouros do mosquito da dengue. Além da constante movimentação de pessoas infectadas em período de incubação entre localidades em decorrência da facilidade de transporte e as intensas relações comerciais ou mesmo do vetor em localidades indenes, e a
falência dos programas de controle do mosquito favorecem o aumento da transmissão do dengue3.
A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus de genoma RNA, do qual são conhecidos quatro sorotipos
o DENV-1, DENV-2, DENV-3 e o DENV-44. No Brasil, a principal espécie vetora é o Aedes aegypti, havendo também o Aedes
albopictus, o qual não se tem até o momento comprovação de sua importância como transmissor dessa doença no país. A transmissão
ocorre pela picada da fêmea do mosquito vetor. O Aedes aegypti é originário da África, possui a cor escura, rajado de branco nas
patas e corpo e em tamanho é um pouco menor que um “pernilongo comum”5.
No seu ciclo de vida, o Aedes aegypti apresenta quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto, sendo que a duração desse ciclo dura
em média 10 dias a partir da oviposição até a idade adulta, quando este possui um ambiente favorável para o seu desenvolvimento.
Esse período de desenvolvimento do ciclo de vida do mosquito vetor é influenciado por diversos fatores, dentre eles destaca-se a
temperatura e a oferta de alimentos5. O mosquito adulto vive, em média, de 30 a 35 dias. A sua fêmea põe ovos de 4 a 6 vezes durante sua vida e, em cada vez, cerca de 100 ovos, em locais com água limpa e parada. Um ovo do Aedes aegypti pode sobreviver por
até 450 dias (aproximadamente 1 ano e 2 meses), mesmo que o local onde ele foi depositado fique seco6. Se esse recipiente receber
água novamente, o ovo volta a ficar ativo, podendo se transformar em larva, posteriormente em pupa e atingir a fase adulta depois
de, aproximadamente, dois ou três dias. Quando não encontra recipientes apropriados (criadouros), a fêmea do Aedes aegypti, em
casos excepcionais, pode voar a grandes distâncias em busca de outros locais para depositar seus ovos7.
A preferência do A. aegypti por depósitos artificiais faz com que a concentração populacional advinda com a urbanização, ao lado
da larga utilização de recipientes artificiais, seja fator determinante na sua crescente proliferação nos centros urbanos das regiões
tropicais e subtropicais do planeta. A escolha de um local para oviposição é um dos principais fatores responsáveis pela distribuição
dos mosquitos nos criadouros e sua subsequente dispersão em diferentes áreas geográficas. Nas habitações, o adulto do A. aegypti é
encontrado, normalmente, em paredes, móveis, peças de roupas penduradas e mosquiteiros8.
É sabido que o A. aegypti apresenta um ciclo aquático que é influenciado pelo tipo e qualidade dos reservatórios de água. Este vetor
prefere reproduzir em reservatórios de águas limpas, embora possa se adaptar às novas situações impostas pelo homem, adaptandose a outros tipos de criadouros, como por exemplo, bromélias e esgotos a céu aberto encontrados em vários centros urbanos. Tal
fato evidencia a necessidade de se desenvolverem estudos que levem à compreensão de como os fatores ambientais e humanos
interferem no estabelecimento das populações do A. aegypti, principalmente aqueles que visam compreender os fatores relacionados
às coleções de água apropriados para o desenvolvimento desse culicídeo5.
Clinicamente o dengue classifica-se de acordo com a apresentação ou evolução, leve ou grave em infecção inaparente,
dengue clássico (DC), febre hemorrágica da dengue (FHD) ou síndrome do choque da dengue(SCD). As formas graves constituem
um percentual baixo em relação às formas leves, no entanto tem um elevado potencial de letalidade4.
Segundo o Ministério da Saúde, um caso suspeito de dengue clássico apresenta febre com duração máxima de 7 dias, acompanhada
de pelo menos dois dos seguintes sintomas: cefaleia (dor de cabeça), dor retro-orbitária (em torno dos olhos), mialgia (dor muscular),
artralgia (dor articular), prostração, exantema (manchas avermelhadas na pele). Além desses sintomas, deve ter estado nos últimos
15 dias em área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha a presença de Aedes aegypti4. Na maioria dos casos a infecção
é autolimitada e dura cerca de 14 dias, no entanto, estudos demonstraram sintomas a longo prazo, como fadiga, miosite persistente
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e rabdomiólise. Assim, o dengue pode cursar com manifestações clínicas prolongadas, embora ainda não sejam bem conhecidas,
causando grandes impactos na vida economicamente ativa dos indivíduos infectados9.
Clinicamente, as manifestações do dengue no homem caracterizam-se por um amplo espectro clínico que variam de uma síndrome
viral infectante, inespecífica e benigna (infecção assintomática) ou de febre indiferenciada, até as graves formas de hemorragia e/
ou choque11. Entretanto, sabe-se que vários fatores influenciam o tipo e a gravidade da doença numa epidemia de dengue, como por
exemplo: a resposta imune do hospedeiro é um fator importante. Durante a infecção primária pelo vírus da dengue, o organismo
responde com a produção de anticorpos neutralizantes, prevenindo contra uma re-infecção para tal sorotipo viral. Em uma infecção
secundária por um outro sorotipo, anticorpos neutralizantes para combater a nova infecção são produzidos mais lentamente. Já os
anticorpos de memória oriundos da primeira infecção viral aumentam rapidamente no sangue, formando complexos antígeno-anticorpo que estão envolvidos na resposta vascular e quadro clínico circulatório característico da febre hemorrágica do dengue.
Variação sorológica e genética entre linhagens virais são também fatores de virulência. Embora os 4 sorotipos de dengue possam
causar dengue hemorrágica, alguns sorotipos (sorotipos 2 e 3 são predominantes na associação com FHD na Ásia e o sorotipo 2
está associado as principais epidemias nas Américas) parecem estar associados a determinadas formas e gravidade da doença em
diferentes localidades, considerando a infecção primária10. Outros fatores individuais como: idade, sexo, herança genética e outras
doenças anteriores podem ter um papel importante na suscetibilidade à doença. Por exemplo, no Brasil, Colômbia e Porto Rico a
febre hemorrágica do dengue é mais comum em adultos, assim como de uma forma geral essa forma da doença é mais comum em
brancos do que em negros11.
Os casos típicos da dengue podem ser agrupados em duas categorias principais: dengue clássico - que é caracterizado por
uma febre alta de início abrupto, cefaléia intensa, dor retro-orbitária, dores articulares e musculares, prostração, podendo ocorrer
exantema sem maiores consequências. Dengue hemorrágico/síndrome de choque do dengue - que é caracterizado por um quadro
de febre alta, inicialmente indiferenciável do dengue clássico que, após a normalização da temperatura, entre o terceiro e o quinto
dia da enfermidade, evolui com fenômenos hemorrágicos (petéquia, púrpura, equimose, epistaxe, sangramento gengival, sufusões
hemorrágicas, hematêmese, melena) e/ou insuficiência circulatória com ou sem choque hipovolêmico8.
São fatores de risco para casos graves: a cepa do sorotipo do vírus infectante, o estado imunitário e genético do paciente, a concomitância com outras doenças e a infecção prévia por outro sorotipo viral da doença8.
A transmissão do dengue ocorre pela picada da fêmea do mosquito vetor. A fêmea do Aedes aegypti costuma picar as pessoas durante o dia, para viabilizar a maturação dos ovos. Não há transmissão pelo contato de um doente ou suas secreções com uma
pessoa sadia, nem em fontes de água ou alimento. O período de incubação do vírus varia de 3 a 15 dias, sendo em média de 5 a 6 dias.
O período de transmissibilidade da doença compreende dois ciclos: um intrínseco, que ocorre no ser humano, e outro extrínseco, que
ocorre no vetor. O intrínseco, que ocorre no organismo humano durante a viremia, vai de um dia antes do aparecimento da febre até
o sexto dia da doença, e o extrínseco (no mosquito) quando o vírus se multiplica, por período de oito a doze dias e, a seguir, migra
para as glândulas salivares. A partir de então, o vetor torna-se competente para transmitir a doença, até o final da vida, que é de seis
a oito semanas para o Aedes Aegypti6.
A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre enquanto houver presença de vírus no sangue do ser humano, chamado período
de viremia. O homem está apto a infectar o mosquito a partir de 1º dia antes do aparecimento dos sintomas até o 6º dia da doença9.
Em relação à imunidade, quando infectado o homem desenvolve imunidade permanente ao sorotipo que causou a doença, mas não
aos demais sorotipos, entretanto, a imunidade cruzada existe temporariamente e, todos os sorotipos podem levar a quadros graves
da doença12.
Quanto à resposta imunológica, existem dois tipos de resposta, que pode ser a resposta primária que ocorre em pessoas que foram
expostas ao vírus da dengue pela primeira vez, no qual o título de anticorpos se eleva lentamente e a resposta secundária, que ocorre
em pessoas que já tiveram infecção prévia pelo vírus e se infectaram novamente, no qual o título de anticorpos se eleva rapidamente,
atingindo níveis altos13.
Em relação à suscetibilidade à Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), que não está plenamente estabelecida até o momento, existem
três teorias mais conhecidas para explicar sua ocorrência: Teoria de Rosen - relaciona o aparecimento de FHD à virulência da cepa
infectante, de modo que as formas mais graves sejam resultantes de cepas extremamente virulentas; na Teoria de Halstead, a FHD
se relaciona com infecções seqüenciais por diferentes sorotipos do vírus da dengue, num período de 3 meses a 5 anos. Nessa teoria,
a resposta imunológica na segunda infecção é exacerbada, o que resulta numa forma mais grave da doença; e a Teoria Integral de
Multicausalidade – que tem sido proposta por autores cubanos, segundo a qual se aliam vários fatores de risco às teorias de infecções
sequenciais e de virulência da cepa12.
Não há dúvida de que a observação clínica é importante para o diagnóstico da dengue, porém, o diagnóstico laboratorial é essencial
para a confirmação da infecção pelo vírus10. O diagnóstico preciso e precoce da dengue é de fundamental importância para o manejo
clínico dos pacientes, assim como para a orientação de ações epidemiológicas direcionadas para o controle da doença. Por se tratar
de uma doença de sintomas genéricos, o diagnóstico de dengue com base apenas na síndrome clínica não é confiável, e deve ser
confirmado por testes laboratoriais, uma vez que mais da metade dos indivíduos infectados são assintomáticos ou tem febre indiferenciada14.
Considerando que a dengue tem um amplo espectro clínico, as principais doenças que fazem diagnóstico diferencial são:
influenza, enteroviroses, doenças exantemáticas (sarampo, rubéola, parvovirose, eritema infeccioso, mononucleose infecciosa, exantema súbito, citomegalovirose e outras), hepatites virais, abscesso hepático, abdome agudo, hantavirose, arboviroses (Febre Amarela, Mayaro, Oropouche e outras), escarlatina, pneumonia, sepse, infecção urinária, meningococcemia, leptospirose, malária,
salmonelose, riquetsioses, doença de Henoch-Schonlein, doença de Kawasaki, púrpura auto-imune, farmacodermias e alergias
cutâneas. Outros agravos podem ser considerados conforme a situação epidemiológica da região15.
Um diagnóstico rápido, preciso e de baixo custo é de extrema importância, principalmente em regiões endêmicas, para a vigilância
epidemiológica, para estudos patológicos, clínicos e imunológicos da doença e para manejos clínicos apropriados14.
Os métodos indicados para diagnóstico laboratorial são15: Diagnóstico solorógico - método ELISA, utilizado para detecção de anti-
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corpos antidengue, e deve ser solicitada a partir do sexto dia do início dos sintomas. Detecção virológica – identificação do patógeno
e monitoramento do sorotipo viral circulante - Diagnóstico laboratorial de óbitos - exames histopatológicos e imunohistoquímica.
Entretanto, várias técnicas vêm sendo utilizadas, como isolamento viral, inibição da hemaglutinação, fixação do complemento, RTPCR, imunohistoquímica e ensaio imunoenzimático (Enzyme-linkedimmunosorbentassay, ELISA)16.
Reduzir a mortalidade da dengue exige um processo organizado que garanta o reconhecimento precoce da doença, seu manejo correto e encaminhamento para um centro de referência, quando necessário. A chave do processo é um atendimento bom e direcionado
em todos os níveis da saúde desde o nivel primário ao terciário. A maioria dos doentes recuperam-se, enquanto alguns podem evoluir
para doença grave. Simples, mas eficazes, os princípios de triagem e decisões no manejo clinico aplicados nos níveis de atenção
primária e secundária, onde os pacientes são vistos pela primeira vez e avaliados, podem ajudar a identificar pessoas em risco de
desenvolver doenças graves e que necessitam de cuidados hospitalares. Isto deve ser complementada por uma gestão rápida e adequada da dengue grave em centros de referência17.
Entretanto, não existem atualmente medicamentos específicos para o tratamento da dengue e nem vacinação, apesar de
pesquisas estarem sendo realizadas para o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra os quatro sorotipos existentes. Desta forma,
o tratamento consiste principalmente em hidratação adequada, levando em consideração o estadiamento (Grupo A, B, C e D) da
doença, segundo os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, para decidir condutas18.
Como não há nenhuma droga antiviral específica disponível para pacientes infectados com dengue, o tratamento é basicamente de
suporte com reposição de fluídos e eletrólitos, repouso e uso de analgésicos e antitérmicos. O acetaminofeno (paracetamol) é a droga
de escolha para o tratamento da febre e da dor. Aspirina e antiinflamatórios não-esteróides (AINEs) são contra-indicados, pois eles
estão associados com o aumento do risco de manifestações hemorrágicas. Pacientes com hipotensão ou coagulação intravascular
disseminada (CID) devem ser admitidos à unidade de terapia intensiva19,20. Enquanto drogas terapêuticas específicas não estão disponíveis, monitoramento dos casos e cuidados intensivos providos por um diagnóstico precoce podem reduzir a taxa de mortalidade
dos casos graves para menos que 1%. No entanto, testes de laboratório rápidos e confiáveis não estão ainda amplamente disponíveis,
em especial para os primeiros quatro a cinco dias da infecção, limitando a capacidade de identificar pacientes em estágios iniciais21.
É necessário que cada cidade disponha de um plano estratégico de atendimento aos pacientes suspeitos de dengue, facilitando seu acesso aos serviços de saúde nos diferentes níveis de complexidade da assistência médica. Estes devem contar com
pessoal treinado nos procedimentos para classificar os casos, e nas condutas a serem tomadas segundo sua classificação. Como estas
condutas variam desde o acompanhamento do doente em casa até a internação em unidades de terapia intensiva, é preciso organizar
os serviços de referência dos doentes, reservar leitos hospitalares, manter os insumos necessários e pessoal capacitado para o atendimento nos diferentes níveis de complexidade da assistência médica13,22.
Recomendações
O ACS é um parceiro importante no controle da dengue e deve trabalhar de forma integrada. A única maneira de evitar a dengue é
não deixar o mosquito nascer. Assim, é necessário acabar com os “criadouros”. E cabe aos ACS promover reuniões com a comunidade, com o objetivo de mobilizá-la para as ações de prevenção e controle da dengue.
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CALENDÁRIO DE AÇÕES A SEREM REALIZADAS
NAS VISITAS DOMICILIARES ÀS FAMÍLIAS CADASTRADAS

Jéssica Samara Oliveira Tolomeu e Luciana Fernandes Amaro Leite
JANEIRO

FEVEREIRO

MARCO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Educação em
saúde:

Educação em
saúde:

Educação em
saúde:

Educação em
saúde:

Educação em
saúde:

Educação em
saúde:

Educação em
saúde:

Educação em
saúde:

Educação em
saúde:

Educação em
saúde:

Educação em
saúde:

Educação em
saúde:



Prevenção e
combate à
dengue;



Prevenção e
controle da
hanseníase;



Combate à
violência.





Prevenção
às doenças
sexualmen
te
transmissí
veis;



Saúde
dos rins.

Combate
às drogas.



Combate à
Hipertensão
Arterial;



Incentivo à
prática de
atividade
física.



Saúde
mental;



Prevenção
ao
glaucoma.



Doenças
Respiratórias
Crônicas;



Incentivo ao
teste do
pezinho.





Prevenção
dos
acidentes de
trabalho;
Prevenção e
combate às
hepatites
virais.



Combate
ao
tabagismo;



Combate
ao
suicídio;



Incentivo à
amamenta
ção.



Incentivo à
doação de
órgãos.

Acompanhamentos (Realizar mensalmente em todas as visitas domiciliares):












Legenda:
- PCCU: Preventivo do Câncer de Colo de Útero

Hipertensos;
Diabéticos;
Tuberculose;
Hanseníase;
Gestantes;
Puericultura;
Mulheres (PCCU e mamografia);
Vacinas: crianças, adultos e idosos;
Vigilância ambiental;
Cuidados com o lixo doméstico e limpeza do ambiente familiar.



Combate à
obesidade;



Prevenção e
combate ao
câncer de
mama.



Prevenção e
combate ao
diabetes;



Incentivo à
doação de
sangue.



Combate à
violência
contra a
mulher;



Prevenção e
combate à
dengue.

Diário de Bordo

CALENDÁRIO
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