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Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, 

antes que venham os dias difíceis e antes que se 

aproximem os anos em que você dirá: "Não tenho 

satisfação neles"; antes que se escureçam o sol e a luz, 

a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da 

chuva; quando os guardas da casa tremerem e os 

homens fortes caminharem encurvados, e pararem os 

moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas 

janelas enxergarem embaçado; quando as portas da 

rua forem fechadas e diminuir o som da moagem; 

quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o 

som de todas as canções lhe parecer fraco; quando 

você tiver medo de altura, e dos perigos das ruas; 

quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso 

e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai 

para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam 

pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o 

cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro; antes 

que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se 

quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde veio, 

e o espírito volte a Deus, que o deu. "Tudo sem sentido! 

Sem sentido!", diz o mestre. "Nada faz sentido! Nada 

faz sentido!" Além de ser sábio, o mestre também 

ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou 

e colecionou muitos provérbios. Procurou também 

encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era 

reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como 

aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem 

fixados, provenientes do único Pastor. Cuidado, meu 

filho; nada acrescente a eles. Não há limite para a 

produção de livros, e estudar demais deixa exausto o 

corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a 

conclusão: Tema a Deus e guarde os seus 

mandamentos, pois isso é o essencial para o homem.  

Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, 

inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja 

mal. 

 
 

Bíblia Sagrada, Eclesiastes 12:1-14 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/ec/12/1-14


 

 

RESUMO 

 

Este estudo faz um recorte para a população adolescente compreendendo a idade 

ente 10 e 19 anos de idade, empregado pelo Ministério da Saúde (MS), e remete ao 

pressuposto que a integralidade seja um princípio a ser considerado de forma 

expressiva no cotidiano das práticas em saúde em sua dimensão cuidadora na 

atenção ao adolescente. O objetivo geral do estudo é investigar como se dá a 

produção do cuidado à saúde do adolescente em uma Unidade de Saúde da Família 

(USF), buscando analisá-la à luz do princípio da integralidade. Trata-se de pesquisa 

com abordagem qualitativa, aproximando-se do estudo de caso. Este foi a Unidade 

de Saúde da Família de Mangabeira, no município de Macaíba/RN. Utilizou-se a 

observação participante, a técnica grupal de construção de fluxograma descritor do 

processo de trabalho e entrevistas individuais com roteiros semi-estruturados com 

trabalhadores e usuários. A análise tomou como referência quatro eixos propostos 

por Ayres (2009) para identificação da integralidade nas práticas de saúde: 

necessidades; finalidades; articulações e integração entre os sujeitos. Os resultados 

do estudo apontam que os profissionais da USF apreendem o cuidado à saúde do 

adolescente no desenvolvimento de suas atividades cotidianas a partir da demanda 

espontânea e em ações no âmbito escolar com a implementação das ações do PSE. 

A maneira como se estabelece os encontros constituídos pelos sujeitos implicados 

nesse processo podem fazer a diferença no sentido de aproximações ou 

distanciamentos do cuidado integral à saúde dos adolescentes. Evidencia-se 

necessidade do reconhecimento das singularidades e especificidades, bem como a 

pluralidade e diversidade dos adolescentes com oferta de produção de cuidado, 

baseada em processo dialógico que possibilite a construção de um sujeito-cidadão a 

partir da participação juvenil e superação do paradigma normativo e prescritivo. 

 

Palavras chaves: Adolescente; Atenção Integral; Atenção Primária em Saúde; 

Necessidades e Demandas de Serviços de Saúde; Gravidez na Adolescência. 

 



 

 

ABSTRACT 

This study makes a cut for the adolescent population including age being 10 and 19 

years old, employed by the Ministry of Health (MOH), and refers to the assumption 

that the integrality is a principle to be considered in an expressive manner in the daily 

practice of your health care dimension in assistance for the adolescent. The general 

objective of the study is to investigate how the production of health care of 

adolescents in a Family Health Unit (FHU), seeking to examine it in the light of the 

principle of integrality. It is a qualitative research, moving closer to the case study. 

This was a Family Health Unit of Mangabeira, in the municipality of Macaiba/RN. We 

used participant observation, the construction group technique flowchart descriptor of 

the work process and individual interviews with semi-structured guide with workers 

and users. The analysis took as a reference four pillars proposed by Ayres (2009) for 

identification of integrality in health care practices: needs; purposes; articulations and 

integration between subjects. The results of the study indicate that professionals of 

FHU perceive the care to adolescent health in the development of their daily activities 

from the spontaneous demand and actions in schools with the implementation of the 

actions of the PSE. The manner in which the meetings is established constituted by 

the subjects involved in this process can make a difference in order of 

approximations or distancing the comprehensive health care of adolescents. 

Evidence of need recognition of singularities and specificities, as well as the plurality 

and diversity of adolescents with offer of production of care, based on dialogical 

process that enables the construction of a subject-citizen developed from the youth 

participation and overcoming the normative paradigm and prescriptive. 

 

Keywords: Adolescent, Integral Care, Primary Health Care, Health Services Needs 

and Demand; Pregnancy in Adolescence. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Ao longo do processo de consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

políticas e estratégias desencadeadas por movimentos articulados de gestão 

tripartite entre as esferas federativas e sociedade (estas representada em instâncias 

de controle social – Conferências e Conselhos de Saúde) vem sendo 

implementadas, visando alcançar a melhoria das condições de saúde, com a 

expectativa de repercussões também na qualidade de vida da população brasileira.  

A saúde do grupo populacional adolescente, por sua vez, é contemplada 

nesse movimento quando, em 1989, o Ministério da Saúde (MS) apresenta o 

Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD) e suas bases programáticas pela 

Coordenação Nacional Materno Infantil, e em 1993, as Normas de Atenção Integral 

do Adolescente fundamentados nos princípios da integralidade do cuidado e da 

promoção da saúde (BRASIL, 1993; 1996b). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que regulamenta o art. 227 da 

Constituição Federal de 1988, além de dar cumprimento aos compromissos 

internacionais assumidos na Convenção Internacional dos Direitos da Criança em 

1989, tem no ano de 2005 a redação do artigo 11 alterada. Essa alteração reafirma 

o enfoque de proteção integral à saúde de crianças e adolescentes na garantia de 

atendimento, quando retira a concepção antes expressa do modelo flexineriano na 

figura do atendimento médico centrado, e passa a ser expresso com a seguinte 

redação: “É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, 

por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde” (BRASIL, 

1990, grifo nosso) 

Essa lei foi o resultado de um movimento de diversos setores sociais que 

intencionaram a criação de um novo espaço político e jurídico para a proteção de 

direitos da criança e do adolescente, substituindo o Código de Menores, sinalizando 

para assegurar pelo Estado, na letra da lei, o desenvolvimento integral das crianças 

e dos adolescentes. 

Especificamente em relação à população adolescente, o MS tem apresentado 

interesse no fomento às políticas públicas, ao passo que demonstra preocupação 

com a necessidade de dar respostas aos anseios desse segmento cuja condição, 

peculiar de desenvolvimento, demanda posturas diferenciadas na atenção à saúde. 
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Em dezembro 2009 a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) aprovou o documento 

“Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na 

Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde”, baseado na Política Nacional para 

este segmento populacional (BRASIL, 2010a).  

As Diretrizes Nacionais de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e 

Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde têm o compromisso de 

incorporar a atenção integral à saúde deste grupo populacional à estrutura e 

mecanismos de gestão, à rede de atenção e às ações e rotinas SUS em todos os 

seus níveis, apontando para a construção de estratégias interfederativas e 

intersetoriais que contribuam para a modificação do quadro de vulnerabilidades que 

influem diretamente no desenvolvimento dessas pessoas.   O que é preconizado no 

ECA também é ratificado neste documento e busca, ao mesmo tempo, interfaces e 

articulações com outras políticas públicas para garantia de direitos (BRASIL, 2010b). 

Essas Diretrizes servem de parâmetro norteador às diversas ações, serviços 

e programas do setor Saúde – existentes e a serem criados, nas esferas federal, 

estadual e municipal, cada qual levando em consideração as respectivas 

responsabilidades institucionais, situações epidemiológicas e demandas sociais, 

respeitando os princípios do SUS. O documento apresenta como eixos prioritários o 

crescimento e desenvolvimento saudáveis; saúde sexual e saúde reprodutiva e a 

atenção integral no uso abusivo de álcool e outras drogas por pessoas jovens, cujos 

temas estruturantes são: participação juvenil; equidade de gêneros; direitos sexuais 

e direitos reprodutivos; projeto de vida; cultura de paz; ética e cidadania; e igualdade 

racial e étnica (BRASIL, 2010b). 

Com destaque à atenção integral à saúde de escolares, principalmente 

crianças e adolescentes foi criado, por Decreto Presidencial nº 6.286/2007, o 

Programa Saúde na Escola (PSE), constando atualmente como estratégia prioritária 

nos principais Planos de Governo. O programa surgiu como uma política intersetorial 

entre os Ministérios da Saúde e da Educação com ações distribuídas por 

componentes: I - Avaliação Clínica e Psicossocial; II - Promoção da Saúde e 

Prevenção onde foi inserido o programa já existente Saúde e Prevenção na Escola 

(SPE) e III - Educação Permanente e Capacitação de Profissionais da Educação e 

da Saúde e de Jovens. A partir do ano 2011, o PSE foi reestruturado com o intuito 

de auxiliar sua implementação nos territórios de responsabilidade condicionada à 

assinatura, pelos secretários municipais de Saúde e Educação, de Termo de 
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Compromisso com metas de execução das ações dos componentes no prazo de 

doze meses. (BRASIL, 2007; 2011b). 

De maneira estratégica, a Área Técnica da Saúde de Adolescentes e Jovens 

(ASAJ) do MS lançou, em 2009, a Caderneta de Saúde do Adolescente (CSA) como 

ferramenta de apoio aos profissionais que atendem a esse segmento, para avaliação 

das condições de saúde, promoção da saúde e prevenção, humanização, além de 

constituir-se instrumento de cidadania aos adolescentes. Outro aspecto inerente à 

caderneta é de apresentar-se como indutora de outras políticas e ações, em todos 

os níveis, para a saúde integral de adolescentes (BRASIL, 2009a; 2009b; 2009c). 

No entanto, para que seja possível a realização de uma prática que atenda à 

integralidade, precisa-se exercitar efetivamente o trabalho em equipe.  É necessário 

estabelecer estratégias que favoreçam o diálogo, a troca, a transdisciplinaridade 

entre os distintos saberes formais e não-formais que contribuam para as ações de 

promoção de saúde, tanto em níveis individual como no coletivo. Outro aspecto 

importante é a articulação entre a área da saúde e de outras políticas sociais de 

modo a assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham 

repercussão na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos.  

A presente pesquisa pretendeu investigar como se dá o cuidado à saúde do 

adolescente no âmbito da atenção primária, a partir de estudo de caso em uma 

unidade de saúde da família localizada em um município do nordeste brasileiro. 

A proposta de investigação e as questões levantadas pela pesquisadora 

surgiram a partir da experiência da mesma na gestão estadual no âmbito da 

Secretaria Estadual da Saúde Públicas do Rio Grande do Norte, com a 

implementação e fomento desta política junto aos municípios do estado desde o ano 

de 2009. Tais questões habitaram o espaço acadêmico de reflexão durante a 

formação pós-graduada no mestrado desenvolvido junto ao Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGSCOL/UFRN), compondo o exercício de elaboração de um protocolo de 

pesquisa.  

No princípio foram questões relacionadas à gestão do sistema de saúde como 

a adesão dos municípios à Caderneta de Saúde do Adolescente que nos motivaram 

interesse em investigar o tema. Aos poucos, o interesse foi modificando de foco, 

convergindo para o espaço mais micro da gestão do cuidado. Ao longo do exercício 

acadêmico de recortar e delimitar o objeto de estudo, definimos “o Cuidado à Saúde 
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do Adolescente”, tendo como questão norteadora da investigação a pergunta: Como 

se dá a produção do cuidado à saúde do adolescente no âmbito de uma unidade de 

saúde da família? 

Nesta perspectiva a justificativa deste estudo remete ao pressuposto que a 

integralidade seja um princípio que devamos considerar de forma expressiva no 

cotidiano das práticas em saúde e aqui, especificamente, na atenção ao adolescente 

em sua dimensão cuidadora. 

No estado do Rio Grande do Norte, o censo 2010 contabilizou 591.001 

pessoas entre 10 e 19 anos, que representa 18,6% da população total. No município 

de Macaíba, lugar onde se realizou a presente pesquisa, foi contabilizado 13.938 

adolescentes que representam 20,06% do total da população total. Verificamos 

então que esse município apresenta um acréscimo de 1,46% quando comparado a 

média da população adolescente do estado e um acréscimo de 2,16% quando 

comparado a média nacional (IBGE, Censo 2010). 

Tal incremento revela mais que diferenças numéricas e estatísticas do dado 

demográfico: aponta para a necessidade que seja tratada como variável importante 

para o diagnóstico dos processos sociais em curso e para o planejamento das ações 

a serem implementadas a partir das demandas geradas. 

No intuito de olharmos a atenção à saúde do adolescente, na perspectiva da 

integralidade, definimos para esta pesquisa os objetivos que seguem abaixo. 

Objetivo geral: investigar como se dá a produção do cuidado à saúde do 

adolescente em uma Unidade de Saúde da Família (USF), buscando analisá-la à luz 

do princípio da integralidade.  

Objetivos específicos: 

 Descrever as ações realizadas pelas equipes no que diz respeito à atenção 

à saúde do adolescente, a partir da análise dos processos de trabalho.   

 Conhecer a articulação do trabalho realizado na USF com os demais 

serviços de saúde, na produção do cuidado à saúde do adolescente. 

 Conhecer a articulação do trabalho realizado na USF com serviços de 

outros setores governamentais e não governamentais (educação, 

assistência social, movimentos sociais, entre outros), na produção do 

cuidado à saúde do adolescente. 
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2 SAÚDE DO ADOLESCENTE, CONQUISTA DE DIREITOS E INTEGRALIDADE.  

QUE PAPO É ESSE?  

 

2.1  UM OLHAR SOBRE AS ADOLESCÊNCIAS  

 

O termo adolescência tem uma dupla origem etimológica e caracteriza as 

peculiaridades desta etapa da vida. Origina-se do verbo latino “adolescere” (ad = 

para e olescere= crescer), estando implícito neste a condição ou processo de 

crescimento; em resumo, o indivíduo apto a crescer. Adolescência também deriva de 

adolescer, origem da palavra adoecer. Adolescente do latim adolescere, significa 

adoecer, enfermar. Nessa dupla origem etimológica, pensa-se esta etapa da vida: 

aptidão para crescer, tanto no sentido físico como no psíquico; e para adoecer, ao 

considerar os termos de sofrimento emocional, com as transformações biológicas e 

mentais que operam concomitantemente. (OUTEIRAL, 2003). 

Mussenet al (2001) destacam o fato evidenciado por alguns filósofos de que a 

adolescência “começa na biologia e termina na cultura”, por isso nas sociedades 

mais simples essa fase pode ser breve, em oposição às sociedades 

tecnologicamente mais desenvolvidas, nas quais tende a se prolongar. Entretanto, é 

comum a tendência de tratar a adolescência como uma categoria 

descontextualizada, ora como uma fase do desenvolvimento que remete à biologia e 

a estados do corpo, ou seja, etapa da vida, ou bem como categoria sócio-

demográfica que remete a parâmetros etários. 

Essa ambigüidade gera problemas operacionais, dificultando a conceituação 

e até a definição de limites etários aceitáveis pelos diferentes atores sociais 

(TRAVERSO-YEPEZ; PINHEIRO, 2002). O Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) circunscreve a adolescência como o período de vida que vai dos 12 aos 18 

anos de idade, Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) delimita a adolescência 

como a segunda década de vida, dos 10 aos 19 anos e a juventude como o período 

que vai dos 15 aos 24 anos de idade critério este, adotado pelo Ministério da Saúde 

(MS) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A conceituação da adolescência abre um leque de explicações literárias e 

científicas que exploram o desenvolvimento da mesma. As compreensões do 

desenvolvimento da adolescência perpassam contextos biológico, psicológico, 

histórico, cultural. Contudo existem muitos conceitos, estigmas e estereótipos 
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adotados pela sociedade. Segundo Bock (2004), a nossa sociedade destacou e 

significou na adolescência algumas marcas, as quais são: mudanças no corpo; 

desenvolvimento cognitivo; irritabilidade; mudança de humor; irreverência; rebeldia; 

vontade de mudar o mundo. 

De fato as representações correntes sobre adolescência como “fase 

problemática da vida” e o “aborrecente”, cuja principal leitura é a noção de “crise” é 

muito comum, inclusive entre os próprios adolescentes que, de acordo com estudo 

de Ozella e Aguiar (2008), reproduzem as concepções socialmente instituídas sobre 

o que vem a ser adolescência. 

A adolescência também pode ser considerada uma fase evolutiva do ser 

humano a partir dos vértices biológico, psicológico e social.  Segundo Knobel (2008), 

o adolescente em busca de uma identidade adulta passa por um período 

“turbulento”, em que a identidade adulta só é alcançada quando ele elabora e ou 

conscientiza-se das três “perdas” consideradas fundamentais para este período, as 

quais são: a perda do corpo infantil; a perda dos pais na infância; a perda da 

identidade e papel sócio-familiar infantil. O estudo da adolescência na perspectiva 

psicanalítica apresenta também a noção da “síndrome normal da adolescência” 

como características psicológicas de comportamentos, nas quais em maior ou em 

menor grau todas estão presentes (KNOBEL, 2008). 

 Alguns autores apresentam uma reflexão crítica quanto a maneira pela qual a 

Psicologia tem analisado ou compreendido a adolescência: de forma naturalizante e 

descontextualizada da história, ao apresentá-la como uma fase natural do 

desenvolvimento, isto é, todos os seres humanos, na medida em que superam a 

infância, passam necessariamente por uma nova fase, intermediária à vida adulta, 

que é a adolescência (OZELLA; AGUIAR, 2008; BOCK, 2004; OZELLA, 2002). 

Bock (2004) revisita e revê o conceito da adolescência, uma vez que a autora 

considera que a psicologia naturalizou, universalizou e ocultou todo o processo 

social constitutivo da adolescência. Contra argumenta o caráter universal e abstrato 

que lhe foi atribuído e enfatiza que a adolescência não só foi naturalizada como foi 

tomada como uma fase difícil. (BOCK, 2004).  

Inúmeros estudos dedicaram-se à caracterização dessa fase e a sociedade 
apropriou-se desses conhecimentos, tornando a adolescência algo familiar 
e esperado. Junto com os primeiros pêlos no corpo, com o crescimento 
repentino e o desenvolvimento das características sexuais, surgem às 
rebeldias, as insatisfações, a onipotência, as crises geracionais, enfim tudo 
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aquilo que a psicologia, tão cuidadosamente, registrou e denominou de 
adolescência (BOCK, 2004, p. 33). 

 

Numa perspectiva sócio-histórica utilizada pela Psicologia Social, a 

adolescência é criada historicamente pelo homem como representação e fato social 

e psicológico, contrapondo-se à concepção hegemônica. É constituída como 

significado na cultura, na linguagem que permeia as relações sociais. Fatos sociais 

surgem nas relações e os homens atribuem significados a esses fatos. Portanto, a 

adolescência não é reconhecida como um período natural do desenvolvimento e sim 

um momento significado, interpretado e construído pelo homem. Desta maneira, são 

as condições sociais que constroem uma determinada adolescência (Ozella, 2002; 

Bock, 2004). 

Na adolescência não se pode negar que há um corpo se desenvolvendo e 

que este tem suas características próprias, mas, nenhum elemento biológico ou 

fisiológico tem expressão direta na subjetividade. A adolescência é vista como uma 

construção social que tem suas repercussões na subjetividade e no 

desenvolvimento do homem moderno. Ainda que estejam associadas a ela marcas 

do desenvolvimento do corpo, essas marcas se constituem também como fenômeno 

social. Assim sendo, o fato de existirem como marcas do corpo não devem fazer da 

adolescência um fato natural entre a vida adulta e a infância. As características 

fisiológicas aparecem e são significadas pelos adultos e pela sociedade (Ozella, 

2002; Bock, 2004).   

A menina que tem os seios se desenvolvendo não os vê, sente e lhes atribui 
o significado de possibilidade de amamentar seus filhos no futuro. Com 
certeza, em algum tempo ou cultura isso já foi assim. Hoje, entre nós, os 
seios tornam as meninas sedutoras e sensuais. Esse é o significado 
atribuído em nosso tempo. A força muscular dos meninos já teve o 
significado de possibilidade de trabalhar, guerrear e caçar. Hoje é beleza, 
sensualidade e masculinidade (Ozella, 2002, p. 21). 

 

Portanto para além das transformações biológicas e psíquicas, o conceito de 

adolescência incorpora a idéia de uma construção social e diz respeito à 

multiplicidade de formas como ela é vivenciada e experimentada, as condições de 

vida e características sociais, raciais, étnicas, culturais, de gênero e de orientação 

sexual. Compreendendo a adolescência nessa inserção não se fala mais da 

adolescência, no singular, mas de adolescências, no plural (BRASIL, 2010b; 

UNICEF, 2011). 
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É importante considerar que o uso da faixa etária para estabelecer limites de 

uma fase da vida é arbitrário também por correr o risco de que sejam ignorados os 

contextos sociais e culturais, considerando que as fronteiras entre idades pelas 

quais os indivíduos passam não são necessariamente as mesmas em todas as 

sociedades. 

Em decorrência das questões até aqui apresentadas, torna-se indispensável 

também pensarmos as adolescências e suas necessidades de saúde, antes de 

qualquer coisa, relacionadas aos processos produzidos no âmbito das sociedades 

que geram experiências plurais a esses sujeitos, uma vez que a forma como 

percebemos esses sujeitos tem repercussão direta na estruturação das ações que 

os envolvem.  

No que tange à análise sócio demográfica, o Brasil vive hoje o que vem sendo 

chamado de bônus demográfico, isto é, o período em que a população ativa (entre 

15 a 59 anos) é mais numerosa e isso se dá em decorrência principalmente da 

diminuição da população de 0 a 14 anos sobre a população de 15 a 59 anos de 

idade. Quando comparado a outros países, o Brasil ainda é considerado um país 

relativamente jovem e com reduzido número proporcional de idosos (IBGE, 2012). 

Nas tendências demográficas da população jovemverifica-se que este 

contingente populacional, muito embora venha incrementando-se em termos 

absolutos, seu ritmo de crescimento vem experimentando uma desaceleração desde 

1970, período em que se inicia o processo de queda da fecundidade no país. A 

radical transformação do padrão demográfico corresponde a uma das mais 

importantes modificações estruturais verificadas na sociedade brasileira, com 

reduções na taxa de crescimento populacional e alterações na estrutura etária, com 

crescimento mais lento do número de crianças e adolescentes, paralelamente a um 

aumento da população em idade ativa e de pessoas idosas. A população de 

adolescente no Brasil com idades compreendidas entre 10 e 19 anos, revelada pela 

Contagem Populacional de 2010 contabilizou 34.157.631 pessoas, o que representa 

17,9% da população (IBGE, 2009; 2010).  

A discussão da nova situação demográfica brasileira traz à tona novas bases 

para a discussão acerca das políticas social, econômica e de saúde, considerando 

ainda as fortes desigualdades regionais assim como as especificidades peculiares a 

cada uma delas, ao se pensar em planejamento e reformulação das políticas 

públicas (IBGE, 2009). 
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Em decorrência das questões até aqui apresentadas, torna-se indispensável 

pensarmos as adolescências em todas as suas multiplicidades, relacionadas aos 

processos históricos produzidos no âmbito das sociedades, que proporcionam 

experiências plurais a esses sujeitos e consequentemente incidem sobre as suas 

necessidades de saúde, além de considerarmos o conjunto da situação demográfica 

brasileira, como pontos relevantes para estruturação das políticas, serviços e ações 

a eles destinadas.  

 

2.2  MARCOS LEGAIS DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES E A SUA 

INSERÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Adolescentes têm sua proteção social expressa na Constituição Federal de 

1988 no Artigo. 227 que atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. (Brasil, 1988 - Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

As políticas públicas para adolescentes no Brasil ganham as agendas 

governamentais no fim do século XX, a partir do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, que regulamenta o Art. 227 da 

Constituição Federal de 1988. O ECA atribui à família e ao Estado o dever de 

proporcionar-lhes as condições de desenvolvimento pleno e sadio, priorizando o 

atendimento pelo serviço público, com a formulação, execução e recursos 

destinados às políticas públicas, numa perspectiva interdisciplinar e intersetorial. O 

ECA introduz no plano normativo da formulação de políticas públicas, a doutrina da 

proteção integral, que entende os adolescentes como seres humanos em uma 

condição peculiar de desenvolvimento. Tal condição, não retira dos adolescentes o 

direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a 

identidade, autonomia, valores e idéias, o direito de opinião e expressão, de buscar 

refúgio auxílio e orientação (GONÇALVES; GARCIA, 2007) 

O ECA ao substituir, o Código de Menores de 1979 que era caracterizado 

pela “doutrina da situação irregular”, evolui para a “doutrina da proteção integral” 

tornando crianças e adolescentes sujeitos de direitos e deveres (Veronese, 1997). 
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Outros importantes referenciais legais para o desenvolvimento de políticas 

públicas para adolescentes são as Leis Orgânicas da Saúde (LOS): Lei 8080 de 19 

de setembro de 1990, e a Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990, que regulamentam 

a organização do Sistema Único de Saúde, e definem os mecanismos de 

participação social no processo de implementação e gestão, e a Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), lei 8742 de 07 de dezembro de 1993, que também prevê 

o amparo a adolescentes em seu artigo 2º, e indica que a assistência social seja 

realizada de forma integrada às políticas setoriais visando, entre outras coisas, a 

universalização dos direitos sociais. 

Ao tomarmos como base as propostas doutrinárias da LOS, da LOAS e do 

ECA, percebemos que todas  trazem  em suas bases legais o princípio da 

descentralização política e administrativa, com ênfase nos municípios e a 

participação social na formulação das políticas públicas. A partir destes referenciais 

legais foi criado um conjunto de programas, políticas e serviços cuja efetivação 

prática se dá no município (UNESCO, 2004) 

No que se refere às políticas públicas, a intersetorialidade se apresenta como 

um referencial que busca uma efetividade prática para a articulação em rede de 

cada serviço e instituição, dos diversos setores: saúde, educação, assistência social, 

habitação, cultura, entre outras. Essa articulação parte da premissa de que, no plano 

local, as práticas profissionais interdisciplinares também se articulem, com a 

participação efetiva da sociedade na discussão, elaboração e avaliação dessas 

políticas (FAGUNDES; NOGUEIRA, 2008). 

 

2.3  SAÚDE DO ADOLESCENTE E INDUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Adolescentes reconhecidamente como sujeitos de direitos constituem um 

grupo populacional o qual conjunturas sociais, hábitos e comportamentos podem os 

vulnerabilizar, ainda que o seu ciclo de vida seja considerado saudável. Com isso 

muitos agravos e necessidades em saúde são resultado de “modos de fazer andar a 

vida”, tanto desse grupo específico como de toda a sociedade, uma vez que os 

“modos de andar a vida” não são escolhas necessariamente das pessoas, mas 

emergem do próprio modo como a vida se produz coletivamente e, neste sentido, as 

vulnerabilidades produzidas pelo contexto social e as desigualdades resultantes dos 
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processos históricos de exclusão e discriminação determinam direitos e 

oportunidades na vida da população (AYRES, 2009; BRASIL, 2010b; CECILIO, 

2001; MATTOS, 2004;).  

Para Traverso-Yepez e Pinheiro (2002), crianças e adolescentes ficam órfãos 

do atendimento abrangente de que precisam, estando expostos a outro tipo de 

mazelas com garantia apenas à sobrevivência. A vida na rua, acidentes, homicídios, 

suicídios, DST/AIDS, alcoolismo, dependência química, delinqüência, constituem 

agravos que, na atualidade, afetam e até matam milhares de adolescentes e jovens 

todos os dias. 

Na condição de pessoas em situação peculiar de desenvolvimento, os 

adolescentes requerem do setor Saúde uma postura institucional de proteção, na 

concepção de que o direito à saúde constituiu-se um direito fundamental inerente à 

pessoa humana, juridicamente tutelado, e, portanto, exclui qualquer outra norma que 

se mostre prejudicial a esse bem (BRASIL, 1990; 2005).  

Faz-se fundamental um olhar diferenciado em que os serviços de saúde 

ampliem a cobertura e o acesso com acolhimento aos adolescentes nas unidades de 

saúde; que as equipes de profissionais reconheçam a importância do seu papel no 

cuidado diferenciado a essas pessoas, como sujeitos de direitos, o que requer 

sensibilidade para com as demandas e necessidades de acordo com as 

diversidades individuais, sociais, étnicas e territoriais, buscando identificar dentre 

essas necessidades àquelas para além das respostas dos serviços de saúde, as 

que levam a condições de vulnerabilidades e violações de direitos (BRASIL, 2010b). 

Para garantir o compromisso de todos na integração e no desenvolvimento 

das ações que podem ser desenvolvidas no Sistema Único de Saúde (SUS), 

sugerem-se estratégias onde a sociedade e o poder público devem se integrar em 

ações conjuntas. O reconhecimento da impossibilidade do setor saúde responder 

sozinho à transformação dos determinantes e condicionantes do processo de saúde-

adoecimento e à busca de qualidade de vida ressalta, cada vez mais, a importância 

dos processos de intervenção intersetoriais e interdisciplinares, contudo sem 

sobrepujar a participação juvenil como papel indissociável nesses processos 

(BRASIL, 2010b). 

Destaca-se a importância de fazer dialogar e articular os programas oriundos 

das políticas de saúde com outras áreas, tendo em vista a interface de se 
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direcionarem ao mesmo público, com possibilidade de ações transversais capazes 

de trazer inovações e repercussões importantes para essa população. 

Na atualidade, a Atenção Primária em Saúde (APS) em nosso país tem a 

Estratégia da Saúde da Família (ESF) como forma prioritária para sua 

reorganização, de acordo com os preceitos do SUS. Por favorecer a reorientação 

dos processos de trabalho e, consequentemente, de mudanças das práticas 

profissionais, a ESF apresenta um maior potencial de aprofundar os princípios, 

diretrizes e fundamentos da APS, ampliando a resolutividade e impacto na situação 

de saúde das pessoas (BRASIL, 2011c).  

Barbara Starfield (2002) define as principais características da APS: constituir 

a porta de entrada do serviço; continuidade do cuidado ou longitudinalidade; 

integralidade e coordenação do cuidado. Nesse sentido, “para que a atenção 

primária seja otimizada, deve enfocar a saúde das pessoas na constelação dos 

outros determinantes de saúde, ou seja, no meio social e físico no qual as pessoas 

vivem e trabalham, em vez de enfocar apenas sua enfermidade individual” 

(STARFIELD, 2002, p.27). 

A década de 90 e o início dos anos 2000 foram um período de reforma 

incremental e normatização do SUS através de Normas Operacionais Básicas (NOB) 

e Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS), passando por um conjunto de 

modificações no desenho e operação da política, ocorrendo, sobretudo, nas formas 

de organização dos serviços, nas modalidades de alocação de recursos das ações e 

no modelo assistencial com fomento no processo de descentralização do SUS, 

orientada pela municipalização da saúde e pela Regionalização/Hierarquização, 

respectivamente. (BRASIL, 2011d). 

Nesse cenário, a família ocupa o núcleo de reorientação das práticas a partir 

da ESF como estratégia prioritária para expansão e consolidação da Política da 

Atenção Básica, denominação da Atenção Primária em saúde adotada no Brasil. Há 

necessidade de revê concomitantemente as diretrizes e os objetivos do PROSAD, 

programa instituído pelo Ministério da Saúde para atender demandas e 

necessidades dos adolescentes. 

 O PROSAD teve finalidade de promover, integrar, apoiar e incentivar práticas 

nos locais onde se desse a sua implantação e onde essas atividades já fossem 

desenvolvidas, quer nos estados, municípios, universidades, organizações não-

governamentais e outras instituições. O programa propôs a integralidade das ações 
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e enfoque preventivo e educativo, visando garantir aos adolescentes o acesso à 

saúde (BRASIL, 1996b). 

Os serviços que incorporaram o PROSAD com ações de caráter 

multiprofissional, intersetorial e interinstitucional, buscando reduzir a 

morbimortalidade e os desajustes individuais e sociais dos adolescentes, assumiram 

diferentes formas e matizes, dependendo dos arranjos e relações entre as 

instituições, nas diferentes realidades no Brasil (CASTRO, 2009). 

 Salomão (2007) observa que foram poucas localidades que seguiram a 

tendência proposta pelo PROSAD, uma vez que a organização dos serviços, com a 

caracterização do atendimento para os diversos segmentos da população, é produto 

do contexto de necessidades traduzidas em demandas para esses serviços. O 

atendimento às demandas geradas pelos adolescentes não é processado com a 

mesma intensidade que o atendimento às demandas geradas pelos segmentos do 

idoso e, especialmente, da criança e da mulher. 

Segundo Sposito e Carrano (2003), reconhece-se que muitas das 

intervenções voltadas para a melhoria da saúde do adolescente falharam em virtude 

do foco estreito e da desarticulação das iniciativas governamentais. Também é digno 

de nota o crítico reconhecimento do Programa sobre a pouca participação dos 

jovens no planejamento, na implementação e na avaliação das atividades oriundas 

de políticas públicas. 

O reconhecimento de que o processo para alcançar a atenção integral dos 

adolescentes necessitava avançar é incorporado no discurso oficial do próprio MS 

no documento que trata da saúde e desenvolvimento da juventude brasileira. 

“Até agora, muitas das intervenções voltadas para a melhoria da saúde do 
adolescente falharam. Isto porque tinham um foco demasiadamente estreito 
e funcionavam isoladamente umas das outras, resultando, quase sempre, 
na redução de sua eficácia e eficiência” (BRASIL, 1999, p. 16) 
 

Em 1999, foi criada a Área de Saúde do Adolescente e do Jovem (ASAJ), no 

âmbito da extinta Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde. A ASAJ, 

que atualmente integra a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), tornou-se 

responsável pela articulação das diversas ações, serviço, projetos e programas, 

relacionados ao setor saúde e também de cunho intersetorial. 

Com a criação de uma área específica no MS, essa população passou a 

incorporar as discussões políticas no âmbito da saúde e a ASAJ adota a mesma 

classificação da OMS que define a população adolescente compreendida dos 10 aos 
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19 anos e jovens 20 a 24 anos. Desta maneira as populações de adolescentes e 

jovens ganham maior reconhecimento e visibilidade nas discussões e pactuações na 

agenda da Saúde.   

A reorganização de APS por meio da ESF enfraqueceu a proposta anterior do 

PROSAD, baseada em serviços que se especializassem na atenção integral dos 

adolescentes com a composição de uma equipe multiprofissional capacitada para 

atender este grupo específico, visto que compete a ESF o foco passa a ser toda a 

família. 

A ESF com o desenvolvimento de ações com um maior grau de 

descentralização e capilaridade nos territórios, próximo da vida das pessoas, 

apresenta uma maior potencialidade de identificar e reconhecer as necessidades de 

saúde da população por ela assistida. Desta maneira a ESF é o serviço de saúde 

onde a indução das Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de 

Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, tem 

potencialidade de ocorrer intensamente, atendendo o direcionamento de ser a APS 

a principal porta de entrada do usuário ao sistema de saúde (BRASIL, 2010b).   

A APS traz na sua concepção qualidades que a caracterizam e diferenciam: 

primeiro contato (porta de entrada do sistema de saúde), longitudinalidade do 

cuidado (ou vínculo e responsabilização), integralidade e coordenação do cuidado 

(ou organização das respostas ao conjunto de necessidades) (BRASIL 2011d) 

A promoção da saúde é sistematizada como uma das estratégias de 

produção de saúde, como um modo de pensar e de operar articulado às demais 

políticas e tecnologias do SUS, e como uma possibilidade de enfocar os aspectos 

que determinam o processo saúde-adoecimento, contribui na construção de ações 

que possibilitam responder às necessidades sociais em saúde (BRASIL, 2010c). 

Caberia à ESF coordenar o cuidado integrando as ações programáticas até 

então instituídas para o grupo de adolescentes, articulando as ações de promoção 

da saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação. A 

abordagem ao adolescente deveria possibilitar o desenvolvimento de um trabalho 

pela equipe de saúde de valorização humana, reconhecendo adolescentes como 

sujeitos de direitos.  

A atenção aos adolescentes é pautada pelos princípios éticos de 

beneficência, da não maleficência, de respeito à autonomia e pelo melhor interesse 
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de adolescentes garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

2010d).  

Várias estratégias vêm sendo adotadas no sentido de implementar ações que 

efetivem as diretrizes de atenção á saúde de adolescentes propostas pelo Ministério 

da Saúde nos serviços de atenção básica. Entre eles podemos destacar a 

Caderneta de Saúde do Adolescente, instrumento voltado prioritariamente para a 

promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, a caderneta traz também 

informações sobre cuidado com a saúde para os e as adolescentes em duas 

versões, a caderneta feminina e a caderneta masculina. A caderneta é um 

instrumento de apoio aos profissionais no atendimento a essa população, 

favorecendo a atenção integral a saúde e valorizando o adolescente como sujeito de 

direitos (Brasil, 2009a; 2009b; 2010d). 

O Programa Saúde na Escola (PSE) vem contribuir para o fortalecimento de 

ações na perspectiva do desenvolvimento integral com a articulação da saúde e da 

educação, para o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 

desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens brasileiros. 

O PSE objetiva estimular práticas de promoção de saúde e de prevenção de 

agravos e de doenças na comunidade escolar divididos em três componentes que 

se complementam, pois articulam ações de avaliação clínica, de educação em 

saúde e de educação permanente para os profissionais da saúde e da educação. 

Através da assinatura de termo de compromisso pelos secretários municipais 

de saúde e de educação o programa é implementado nos municípios com garantia 

de repasse do incentivo financeiro do PSE por meio de transferência na modalidade 

fundo a fundo pelo MS, obedecendo aos critérios estabelecidos em portarias 

ministerial. A identificação das equipes e das escolas e a construção dos territórios 

de responsabilidade devem ser compartilhadas entre equipes de saúde e escolas 

que participam do programa com a gestão compartilhada do Grupo de Trabalho 

Intersetorial Municipal (GTIM) (BRASIL, 2013b) 

A escola é apontada como um espaço privilegiado para as práticas de 

promoção de saúde e de prevenção de agravos à saúde e de doenças, e 

potencialmente para a produção do cuidado pela equipe de saúde da atenção 

básica.  

O manual de Orientações básicas de atenção integral à saúde de 

adolescentes nas escolas e unidades básicas de saúdeconsiste em instrumentalizar 
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todos os profissionais de saúde que atuam na APS com o objetivo de contribuir para 

a resolutividade e efetividade das ações de saúde, articuladas com as escolas, junto 

à população adolescente de 10 a 19 anos de idade (BRASIL, 2010d).  

As ações recomendadas no manual elaborado pela ASAJ são equivalentes as 

ações propostas pelo PSE na pactuação realizada pela gestão municipal, o que 

representa que o PSE pode ser um potencializador na implementação de práticas de 

cuidado junto aos adolescentes. 

Ao se estruturar ações de atenção á saúde de adolescente no âmbito das 

comunidades, os serviços de atenção primária constituem-se como potenciais 

coordenadores do cuidado integral a esses sujeitos. Aqui nos remetemos à 

integralidade como característica da APS capaz de orientar o conjunto de ações 

necessárias para atender às necessidades de saúde de adolescentes considerando 

a sua complexidade. 

 

2.4   A INTEGRALIDADE DA PRODUÇÃO DO CUIDADO 

 

A integralidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde que tem 

adquirido vários sentidos e interpretações para nortear práticas, ações e políticas, ao 

longo de mais de duas décadas de sua implantação. 

Mattos (2001) reflete sobre três grandes conjuntos de sentidos do princípio de 

integralidade, quais sejam: a integralidade como um traço da boa medicina (boas 

práticas de saúde); a integralidade como um modo de organizar o processo de 

trabalho (organizar os serviços); e a integralidade como um atributo das políticas de 

saúde específicas (respostas governamentais). Contudo apresenta ainda que não 

devemos buscar um conceito específico de integralidade, nem tão pouco assentir 

que estes são os únicos sentidos da integralidade, mas compreendermos que seus 

sentidos se constituem em processos de construção social os quais implicam na 

recusa ao reducionismo bem como na objetivação dos sujeitos e vislumbra a 

possibilidade de afirmação da abertura para o diálogo. 

Ao se propor a polissemia da integralidade, que se referem a práticas 

integrais, assume-se que esta pode ser empregada como uma proposta de 

transformação da prática, da política de saúde, e redefinição de valores sociais, 

assumindo diferentes faces, através de atitudes, práticas e maneiras de organizar o 

sistema de saúde. 
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Mattos (2001) ressalta que a integralidade precisa ser pensada a partir da 

articulação dos diferentes profissionais da saúde, mesmo quando o conhecimento é 

de cunho biomédico, não sendo um atributo apenas do médico. Além disso, para 

garanti-la, não é suficiente que cada profissional se posicione a partir da perspectiva 

da integralidade, mas que haja revisões (no modo de funcionar o) no processo de 

trabalho em equipe com seus múltiplos saberes e praticas e que os desenhos das 

políticas correspondam às respostas governamentais aos problemas de saúde. 

Ao refletir sobre a integralidade da atenção, Cecílio (2001) propõe duas 

dimensões na perspectiva de enxergar como a “micropolítica” está imbricada na 

“macropolítica” e vice versa, em suas relações de poder e como desta maneira há 

possibilidade de ser alcançada da forma mais completa possível. 

Numa primeira dimensão chamada de “integralidade focalizada” caracterizada 

por acontecer no espaço bem delimitado, singular, da micropolítica de um serviço de 

saúde, sendo pautado pelo resultado do esforço de cada um dos trabalhadores e da 

equipe como um todo num processo de escuta qualificada das necessidades de 

saúde trazidas pelo usuário e das respostas e cuidados necessários a estas 

necessidades. Compreende-se, desta forma, que a integralidade pretendida só é 

produzida pela integração/interligação dos diversos saberes e práticas, na 

abordagem comprometida de cada profissional como fruto solidário do trabalho em 

equipe (CECÍLO, 2001). 

A outra dimensão, a “integralidade ampliada” buscará apreender a 

integralidade a partir da articulação entre os serviços de saúde e entre estes e 

outros setores e instituições sociais, a partir das necessidades reais das pessoas. 

Nesse sentido, essa dimensão será pensada como as articulações em rede, entre as 

partes do sistema, de maneira institucional, intencional, processual, das múltiplas 

“integralidades focalizadas”, sejam porque as ferramentas que proporcionam saúde 

estão distribuídas em uma rede de serviços, ou seja, porque a melhoria das 

condições de vida não está restrita ao setor saúde (CECÍLO, 2001). 

É relevante então considerar que não há possibilidade ampla de integralidade 

quando esta é exercida apenas em um espaço singular do serviço, ou em alguns 

espaços, ainda que os profissionais e equipe destes tenham se empenhado ao 

máximo na atitude do cuidado. 
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Baseado na idéia de integralidade, Ayres (2009) também discute a temática e 

apresenta quatro eixos nos quais buscam dialogar as diversidades e tensões no 

cotidiano da atenção à saúde: 

A) Eixo das necessidades: diz respeito à qualidade e natureza da escuta, 
acolhimento e resposta às demandas de atenção à saúde; o impulso mais 
relevante aqui é o do desenvolvimento de sensibilidade e capacidade de 
resposta a necessidades que não se restrinjam à prevenção, correção e 
recuperação de distúrbios morfológicos ou funcionais do organismo, sem 
descuidar destas. 
B) Eixo das finalidades: diz respeito a graus e modos de integração entre as 
ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento de 
doenças e sofrimentos e recuperação da saúde/reinserção social; o sentido 
dominante aqui é o de não segmentar as ações, mas, ao contrário, criar 
sinergismos que otimizem o desenvolvimento das ações, tanto da 
perspectiva da racionalização meios-fins como do conforto e conveniência 
para indivíduos, famílias e comunidades. 
C) Eixo das articulações: refere-se aos graus e modos de composição de 
saberes interdisciplinares, equipes multiprofissionais e ações intersetoriais 
no desenvolvimento das ações e estratégias de atenção à saúde; o 
propósito aqui é criar as melhores condições para oferecer resposta efetiva 
às necessidades de saúde em uma perspectiva ampliada, tal como descrito 
no item A 
D) Eixo das interações: refere-se à qualidade e natureza das interações 
intersubjetivas no cotidiano das práticas de cuidado; a motivação das 
propostas identificadas nesse eixo é a construção de condições 
efetivamente dialógicas entre os sujeitos participantes dos encontros 
relacionados à atenção à saúde, sejam pessoa a pessoa, sejam na 
perspectiva de equipes/comunidades, sem o que as aspirações dos eixos 
anteriores não podem ser realizadas. (AYRES, 2009, p. 14) 

 

Ao fazer uma análise das práticas eficazes contempladas nos sentidos, 

dimensões ou eixos da integralidade, não podemos deixar de pensar o cuidado 

como propulsor das ações nos processos de trabalho em saúde. 

Pensando o cuidado na saúde, Pinheiro (2009) sistematiza três eixos 

temáticos que agregam sentidos aos seus usos: o eixo da formulação das políticas 

públicas; o eixo do conhecimento técnico incorporado nas políticas de saúde, as 

tecnociências; e o eixo da operacionalização da política de saúde, como sendo o 

modo de organização do processo de trabalho em saúde. No entanto, reflete que 

conceber o cuidado como valor ultrapassa todos os sentidos apresentados. 

O cuidado como valor tem significados e sentidos voltados para a 

compreensão de saúde como o direito de ser diferente. Essas diferenças, por 

questões de etnia, gênero e raça devem ser respeitadas e, de algum modo, 

carregam valores corporificados na forma de respostas adequadas às demandas 

apresentadas. Neste aspecto alguns movimentos são formulados com a proposição 

de repensar e reagir em favor da reintegração da ação e do pensar como uma 
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atividade intrinsecamente humana e, portanto, afirmando o cuidado como valor 

ético-político (PINHEIRO, 2009).  

Para Zoboli (2009), a ética do cuidado é uma questão de atitude frente às 

pessoas e ao mundo, um modo de ser essencial e irredutível, no qual a pessoa faz-

se presença responsável, compreendendo uma complexa teia de inter-relações 

pessoais, sociais e ambientais, a fim de potencializar positivamente essas relações, 

por meio da comunicação inclusiva e da solução não-violenta dos conflitos na defesa 

e promoção da vida, especialmente dos mais vulneráveis. Desse modo, o cuidado 

implica e exige a alteridade como critério ético na capacidade de apreender o outro 

na plenitude de sua dignidade e, sobretudo, de sua diferença. É o ver-se no outro. 

Nessa perspectiva, Zoboli (2009) e Pinheiro (2009) compreendem o cuidado como 

proposta ética e não apenas como ato isolado de assistência ou atenção à saúde. 

Ayres (2004) adota o termo “Cuidado como designação de uma atenção à 

saúde imediatamente interessada no sentido existencial da experiência do 

adoecimento, físico ou mental, e, por conseguinte, também das práticas de 

promoção, proteção ou recuperação da saúde” (AYRES, 2004, p. 22). 

Ayres (2011) ressalta que o conceito de Cuidado está implicado em esforços 

reconstrutivos das práticas de saúde, tanto no plano da relação interpessoal entre 

profissionais e usuários, como na perspectiva coletiva do trabalho das equipes e da 

atenção à saúde de grupos populacionais. As reflexões apontam ainda giros, ou 

seja, mudança de paradigmas ao apresentar o alcance dos sujeitos pelas relações 

de encontro com o outro, constituindo-se a intersubjetividade; e que as práticas de 

curar, tratar, controlar representam posturas limitadas da atitude cuidadora na 

medida em que consideram apenas os sujeitos como alvos das intervenções.  

O cuidado exige mais do que recursos tecnológicos disponíveis pelo aparato 

do desenvolvimento científico. Há que haver mudança na postura de uma equipe ou 

serviço de saúde que para além do propósito de identificar riscos, diagnosticar e 

tratar os agravos de seus usuários, assumirem a redução de riscos e das 

vulnerabilidades dos sujeitos ao sofrimento e ao adoecimento como compromisso e 

necessidade de cuidar. 

No que se refere ao cuidado ao adolescente, a própria complexidade da 

atenção se coloca como um desafio para as equipes de saúde, até porque não 

existe uma fórmula pré-determinada que possa ser considerada de sucesso. O 

atendimento de adolescentes tem particularidades que envolvem questões bioéticas, 
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éticas e legais, além de que se tornam indispensáveis a organização da demanda e 

a identificação dos grupos vulneráveis e em situação especial de riscos e/ou 

agravos. 

A reflexão ética constante torna-se necessária na medida em que o 

paradigma de modelo normativo é questionado e propõe-se uma mudança 

estratégica de atuação do profissional com relação ao adolescente, a partir de um 

enfoque de promoção da saúde e de participação juvenil efetiva. (RUZANY, 2008) 

No modelo de atenção integral o objetivo é ampliar a possibilidade de 
atuação do profissional, tendo como preocupação não só a singularidade do 
sujeito, mas também a organização dos serviços. Com isto transforma-se o 
espaço antes considerado como o “lugar, por excelência, do profissional” – 
um lugar de poder – em outro em que se busca uma interação maior dos 
profissionais com a população assistida. Esta política de atuação significou 
uma mudança com respeito ao modo de como se dava, até então, a relação 
profissional usuário. Em vez de considerar que o adolescente deveria pautar 
sua conduta segundo um modelo pré-estabelecido, o profissional passou a 
considerar o meio ambiente como um fator de importância capital na 
compreensão da problemática do adolescente. A dimensão ética que esta 
estratégia envolveu diz respeito ao fato de considerar, na relação, o 
adolescente como um sujeito e não mais como mero objeto de investigação 
(RUZANY, 2008, p.24). 
 

A partir desses debates teóricos sobre a integralidade do cuidado 

entendemos que esta não pode se consolidar apenas com normatizações e 

diretrizes, há que se considerar o engajamento de gestores, dos profissionais de 

saúde, de parceiros, de usuários, cujos vínculos de intersubjetividade, escuta dos 

sujeitos, ética, responsabilidade, dentre outros aspectos que reconstruam 

diariamente processos de trabalho. A transversalidade das ações, a implicação dos 

sujeitos na tomada de decisões, as articulações intrasetorial e intersetorial para 

garantia de resolutividade, a visão ampliada das necessidades de saúde, ou seja, 

não limitada ao binômio queixa versus conduta, são relevantes e imprescindíveis na 

caminhada de se incorporar a integralidade nas práticas da produção do Cuidado 

em saúde.  
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3 DIGA AÍ, MANGABEIRA! EXPERIÊNCIAS DE ADOLESCENTES NA UNIDADE 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Apresentamos a seguir os relatos de adolescentes atendidos na USF 

Mangabeira, lócus desse estudo, elaborados a partir de entrevistas individuais com 

os mesmos. As entrevistas ocorreram na própria USF, por escolha dos 

adolescentes, sempre em sala reservada para garantia da confidencialidade e sigilo 

das informações declaradas. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

foi assinado antes do início das entrevistas, resguardando o direito de desistência 

em qualquer etapa da pesquisa. 

Os adolescentes foram convidados a participarem da pesquisa durante os 

diversos atendimentos realizados naquela USF: consultas clínicas de pré-natal e 

odontológica, sala de vacina, consulta de enfermagem.  

Para preservar a identidade e resguardar o anonimato dos participantes, 

durante a entrevista, solicitamos que escolhesse um nome fictício.  Optamos pelo 

nome Flora que expressa à variada e múltipla espécie de vegetação de uma 

determinada região, assim como os nomes de flores: Rosa; Cattleya; Margarida; 

Violeta; Orquídea; e Girassol. Tais nomes para os adolescentes nos remeteram à 

imagem da diversidade, singularidade e multiplicidades traduzidas na natureza das 

flores, com belezas simples ou exóticas e encantadoras, cores, perfume (aroma), 

forma, modo de cultivo, enfim, um conjunto de características próprias de cada 

elemento ou do conjunto deles que os tornam singulares, com enorme valor no 

ecossistema e plural simbolismo nas sociedades. 

 

Flora.  

16 anos, sexo feminino.  

 

Encontro Flora na sala de espera, com sua filha no colo, aguardando sua vez para 

ser atendida pela dentista. Eu me sento ao seu lado, cumprimento-a e começo a 

conversar sobre a pesquisa. Ela se dispõe a participar. Flora inicia o seu relato 

dizendo que sempre (desde criança) utilizou os serviços de saúde da USF 

Mangabeira, porque tem problema de sinusite. Geralmente fica gripada, a garganta 

inflama e fica “tampada”, então ela busca a USF. Outra demanda que a leva ao 

serviço de saúde é o atendimento odontológico. Atualmente, conta que usa os 
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serviços da USF também para sua filha que precisa ser acompanhada em um 

sistema de saúde, e para ela também. Flora engravidou aos 14 anos de idade e 

relata que receber a notícia da gravidez foi chocante! Diz que não esperava 

acontecer! Conta que a família, tanto a dela quanto a do namorado, este com 17 

anos à época, encarou a notícia com naturalidade, mas o fato de estar grávida aos 

14 anos a chocou e a deixou em estado de depressão.  Avalia que sua depressão foi 

motivada pelo fato do namorado, além de ter ficado surpreso com a notícia, acusou-

a de estar mentindo e se afastou. Depois de algum tempo, quando percebeu a 

verdade ele se aproximou mais dela, mas Flora conta que não quis mais o 

relacionamento: “fiquei depressiva, não queria assim... chegar perto dele, não sentia 

mais nada por ele...”. Seu relacionamento era de aproximadamente dois anos e 

meio e sua iniciação sexual fora com este namorado. Conta que eles usavam 

apenas o preservativo masculino, pois Flora tinha medo de contar para sua mãe que 

não era mais “moça” e de que ao procurar a USF em busca de anticoncepcional, 

alguém a criticasse devido a sua idade.  Flora acha que esse tipo de comportamento 

é comum entre as adolescentes, mas pondera: “hoje não, porque o mundo já está 

mais aberto, mas antes no tempo em que eu engravidei, sim! em 2011 o povo era 

muito assim... os pais prendiam muito os filhos, não queriam que acontecesse 

aquilo... antes! essas coisas!”. Relata ter recebido muito apoio da sua mãe e do seu 

pai e que mora com eles até hoje.Conta que sua residência é próxima da residência 

da família do ex-namorado e teve também o apoio por parte da família dele.  

Comenta que hoje ela e o ex-namorado mal se falam, ele só entrega o dinheiro para 

ajudar com as despesas da filha, não é uma pensão oficializada pela justiça, na 

verdade é o pai do ex-namorado quem se responsabiliza, visto que o rapaz ainda 

não trabalha. Flora pensou em mudar de horário na escola, passar a estudar no 

período noturno quando engravidou, mas considerou que não adiantaria ela tentar 

se esconder de tal situação, e decidiu continuar a estudar normalmente. Em 2011, 

quando engravidou, cursava o final do 7º ano, já na fase final do ano letivo. Flora 

realizou o pré-natal na rede privada com consultas particulares e também na USF 

Mangabeira, concomitantemente. Em 2012 continuou na escola até abril, quando 

recebeu do médico da USF o atestado para ser entregue na escola, garantindo os 

seus direitos de mãe estudante para o seu estado puerperal, e após esse período 

pôde voltar às atividades escolares. O parto de sua filha foi normal, a termo, em uma 

maternidade da rede pública no município de Natal. Conta ter percorrido mais de 
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uma maternidade à procura de vaga, após ter ido e vindo de uma maternidade para 

outra na peregrinação materna para parir, finalmente, conseguiu ser internada. 

Ressalta o apoio que, no período da gestação, recebeu da professora de ciências: 

“ela me deu muito apoio! No ano de 2012 que foi o 8º ano, e ela ia explicar, porque 

era mesmo no ano que ia ter essas coisas de gravidez, sexualidade, ela até 

começou por isso aí por minha causa, ela perguntou se eu queria que começasse, 

eu disse que queria! aí ela foi e começou! pra me ajudar, e outra coisas!”. Lembra 

também que a equipe de saúde foi até a escola para realizar atividade de pesagem 

e medida de estatura com os alunos e que, na ocasião, recebeu orientações sobre o 

momento do parto. Diz ainda que alguns professores comentam dentro da sala de 

aula sobre prevenção, no tema da sexualidade, considerando que os alunos 

precisam se cuidar para não engravidar cedo, “se for transar tomar o 

anticoncepcional e usar o preservativo”. Flora, quando questionada por mim, referiu 

desconhecer algum tipo de serviço ou curso oferecido aos adolescentes e jovens, na 

comunidade de Mangabeira, realizado por instituição governamental ou não 

governamental. Conta que sua mãe recentemente soube de cursos gratuitos pelo 

SENAC e que, ao procurar informações na sede do município, soube que as 

inscrições eram realizadas pela internet, desta maneira se inscreveu e aguarda ser 

chamada para os cursos de Operador de Marketing e Recepcionista, cursos que 

serão oferecidos no município de Natal visto que os que estavam sendo oferecidos 

no SENAC do seu município não lhe despertaram interesse. Flora tem a visão de 

que os adolescentes da comunidade estão muito rebeldes, usando drogas e coisas 

que não são boas. Afirma que, para sair das drogas, é muito difícil. Comenta que os 

adolescentes e suas famílias enfrentam muitas dificuldades, e ver a questão 

presente tanto na comunidade como no próprio âmbito escolar, o que traz 

consequências tanto para a vida dos adolescentes como para a própria comunidade: 

“Primeiro pra vida desses adolescentes, eles estão perdendo a vida deles... e um 

dia, eles vão ter que pagar e não vão ter com o que pagar, e vão pagar com a vida! 

E pra comunidade, quando dá 7 horas (da noite) todo mundo fecha as portas, com o 

medo de ser assaltado por eles!” Flora complementa sua opinião falando sobre o 

que fazer para mudar essa situação de vulnerabilidade vivenciada pelos 

adolescentes e jovens: “Eu acho que o governo tem que assim... junto com a 

sociedade, médicos e enfermeiros pra ajudar esses adolescentes, juntamente com a 

polícia, o PROERD também!” Flora diz que sua irmã é quem recebeu orientações do 
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PROERD, na escola que estuda na cidade, e que sua mãe considerou um trabalho 

de prevenção muito proveitoso. Hoje, Flora participa do programa de Planejamento 

reprodutivo desenvolvido pela USF Mangabeira e considera que os profissionais de 

saúde precisam ajudar mais os adolescentes a se prevenirem. Quanto à perspectiva 

de vida futura, Flora pretende cursar uma faculdade de engenharia civil; “é o meu 

sonho”. Conta que tem sido fundamental receber o apoio da sua família, 

principalmente a sua mãe, no cuidado com sua filha para possibilitar a continuidade 

de seus estudos. 

 

Rosa. 

17 anos, sexo feminino.  

 

Encontro Rosa sentada nas proximidades da sala da odontologia com um bebê no 

colo e outra moça ao seu lado. Sento ao seu lado e inicio a conversa, perguntando 

se elas estão aguardando a consulta odontológica. Rosa responde que estão 

esperando a auxiliar para aplicar a vacina de seis meses em seu filho. Apresento-

me, falo sobre a pesquisa e a convido a participar. Prontamente Rosa se dispôs e, 

então, eu pergunto se a técnica de enfermagem sabe que ela está esperando para 

vacinar o seu bebê e ela sinaliza que sim. Quando a profissional se aproxima, Rosa 

entrega seu filho à pessoa que a acompanhava, sua tia, e comenta que não gosta 

de ver seu filho sendo furado. Logo após a administração da Vitamina A e aplicação 

das vacinas, Rosa toma a criança em seus braços para acalentá-la do choro e 

amamenta o seu filho. Aguardamos o bebê se acalmar e iniciamos a gravação da 

entrevista.  Rosa, quando descobriu sua gravidez, morava em outro município do 

estado do RN, na casa de uma prima que a trata por tia. Naquela época, Rosa tinha 

15 anos e relata o quanto foi difícil saber que estava grávida, sentiu-se como 

estivesse com uma doença, alguma virose, pois segundo ela era época de viroses. 

Procurou um pronto atendimento e ao fazer os exames solicitados soube do 

resultado positivo para gravidez: -“eu fui fazer exame de sangue, fezes e urina e aí 

deu positivo na hora! E aí eu nem acreditei e pensei assim,ai meu Deus do Céu! O 

que vai ser de mim agora? Porque grávida na adolescência é difícil, sabe! Porque 

assim, não foi planejado, sabe! Eu não sabia que tava grávida! Foi muito difícil pra 

mim quando eu fiquei grávida e no começo assim, todo mundo mandando pra eu 

tirar! Vai abortar! E assim... eu não quis!”. O relacionamento de Rosa com seu 
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namorado terminou quando ela contou sobre a gravidez e ele não acreditou e a 

tratou mal, dizendo que o filho não era dele, que seria de outro! Depois, o namorado 

pediu desculpas e reataram o namoro por pouco tempo, pois segundo ela „não deu 

mais certo!‟. A mãe de Rosa e seu pai não aceitaram a gravidez e como Rosa 

passou a sentir um desconforto em continuar morando na casa da “tia” foi acolhida 

na casa da sua avó que mora em Mangabeira: “Só quem quis saber de mim e me 

apóia até hoje é a minha avó, só que eu chamo, ela de mãe, porque desde pequena 

ela me cria, então só ela me apoiou!” Rosa havia iniciado o pré-natal na outra cidade 

que residia, só quando passou a morar em Mangabeira passou a ser acompanhada 

pela equipe da USF: -“Eu cheguei aqui e conversei com a enfermeira para saber se 

eu podia fazer meu pré-natal aqui, então ela disse que sim! Perguntou a minha 

idade... e eles foram me tratando, como eu sou “de menor”, assim... tipo com mais 

cuidado! Ai pronto, eu comecei o meu pré-natal aqui.” O fato de Rosa ter iniciado o 

pré-natal em outra unidade de saúde a levou a fazer comparação entre o 

atendimento da USF Mangabeira e da experiência vivenciada na outra unidade de 

saúde: -“Eles sempre me trataram muito bem, com respeito! É bom o tratamento 

daqui! [...] o médico passou pra eu fazer duas ultras, passou uma alimentação bem 

saudável, porque tinha coisas que eu comia e ele sempre reclamava e dizia, não é 

assim! Me orientava, sabe? Tem coisas que eu não recebi em nenhuma outra 

unidade! Ouvi o coração do bebê pela primeira vez! Eles examinam tudo direitinho, e 

lá não era assim! Você chegou lá, falou e pronto, já ta bom! Aqui eles chegam, 

conversam, explicam tudo direitinho!” Comenta também sobre as visitas de 

acompanhamento realizada pela ACS: -“Aqui tem um atendimento que você recebe 

uma visita, parece que é uma vez no mês, que eles vem visitar você pra saber  como 

é que você ta, como ta a sua gravidez, eles chegaram até a ir na minha casa pra 

dizer, oh! você amamenta assim, quando tiver com seis meses vai ser assim, 

quando tiver com tal mês vai ser assim! desse jeito! [...] eu achei interessante porque 

eu não sabia que tinha isso! ela chegou lá e eu não tava nem esperando, eles 

chegaram e tinham até uma boneca, sabe? pra ensinar como é! porque a gente tem 

umas maneiras de amamentar que não é certo! e eles disseram como é, a maneira 

de amamentar tudo direitinho! pra eu comer isso... tomar muito aquilo... explicaram 

tudo direitinho!”. Rosa relata, ainda que devido o seu estado gravídico não 

conseguiu continuar a freqüentar a escola e parou de estudar, mas que pretende 

retornar os estudos no próximo ano, quando o seu filho estiver com um ano de 
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idade. O parto foi realizado na maternidade onde reside sua mãe, a família 

considerou essa facilidade uma vez que a maternidade daqui do município estava 

sem funcionar, devido a reforma do hospital no período. Rosa teve o seu filho de 

parto normal, a termo, e o direito ao acompanhante só foi garantido por ela ser 

adolescente. Quanto ao direito ao Benefício do Bolsa Variável, Bolsa Família, relatou 

que ficou sabendo que ela por ser „de menor‟ não teria o direito e por isso não 

procurou informações mais detalhadas. Diante dessa situação ela afirma: -“[...] eu 

não tenho ajuda de nada! (referindo-se ao pai da criança e ao Programa Bolsa 

Família), só da minha mãe mesmo! (avó, que é chamada de mãe). Eu estava 

pretendendo ir trabalhar, mas não tem quem fique com ele, é difícil...”. Rosa 

considera os adolescentes e jovens de Mangabeira estranhos e diz não ter muita 

amizade. Considera que, de uma maneira geral, os adolescentes não estão 

pensando e não têm medo de engravidar. Conta sobre conversa que teve com uma 

adolescente: “Eu tava na pracinha lá perto de casa e conversando com a menina, 

ela falando que ela também teve bebê com 16 anos, já tem um ano, é uma menina, 

e ela conversando comigo, arrependida porque tinha tido um filho, eu não sei o que 

ta acontecendo com a gente! Parece que a gente não ta pensando, todo mundo ta 

agindo por impulso, por cabeça, se recebe conselho ninguém que saber, quer saber 

de ta agindo! Adolescência hoje em dia eu acho que ta perdida! (risos)”. Sobre os 

conselhos que recebeu lembra da sua mãe e do sonho que projetava, para ela ser 

da Marinha, por isso queria que Rosa estudasse, „mergulhasse de cabeça nos 

estudos‟. Quanto a orientações sobre saúde sexual e reprodutiva relata que no 

âmbito escolar essa temática foi pouco discutida, e que as pessoas como amigos, 

conhecidos, vizinhos é quem mais a orientavam, mas com orientações contraditórias 

e confusas que ela não entendia, ainda assim Rosa nunca havia procurado uma 

unidade de saúde para receber tais orientações. Rosa diz que só começou a 

frequentar uma unidade de saúde depois que ficou grávida e encerra o seu relato: 

“Quando eu estudava, meu sonho era ser psicóloga! Aí eu ainda penso! Ainda, 

sabe? Se daqui pra frente..., nê? Der certo! Pretendo retornar os estudos o próximo 

ano, quando ele tiver um ano!” 
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Cattleya. 

15 anos, sexo feminino.  

 

Encontro Cattleya em sua primeira consulta de pré-natal. Apresentei-me como 

pesquisadora e observei a consulta. Cattleya estava eufórica, disse para a 

enfermeira durante a consulta que já havia tentado engravidar antes, mas que só 

agora tinha dado tudo certo e finalmente ela estava grávida. Cattleya não sabia 

informar a data da última menstruação, mas achava que estava grávida de poucas 

semanas, o tamanho da barriga ainda não aparentava a gestação, e também não foi 

possível auscultar o batimento cardíaco fetal devido a pouca idade gestacional. O 

cartão da gestante foi preenchido, realizado prescrição de Sulfato Ferroso e Ácido 

Fólico, solicitado exames complementares laboratoriais e de ultrasonografia. A 

usuária foi orientada a trazer o cartão de vacina para fazer imunização (reforço). Não 

foi possível a realização neste momento dos testes rápido de sífilis e HIV, pela falta 

de insumo, então esses exames foram solicitados entre os demais exames 

complementares. Após a consulta, conversei sobre a pesquisa e ela se 

disponibilizou em participar. Anotei o nº do telefone celular para um contato posterior 

e agendamento da entrevista, o local de escolha da adolescente foi na própria 

unidade de saúde. Após diversas tentativas de contatar com a adolescente sem 

obter êxito, resolvi utilizar outra estratégia. Procurei no agendamento das consultas 

de pré-natal a próxima consulta agendada e me programei para estar na unidade 

naquele dia. Quando chego à unidade, Cattleya já está aguardando o médico para 

sua quinta consulta de pré-natal, considerando a que ela realizou aproximadamente 

há quinze dias, com sintomas de infecção urinária. Logo me dirijo a ela e com um 

sorriso demonstra me reconhecer. Conversamos novamente sobre a pesquisa e as 

tentativas que fiz para marcarmos a entrevista, Cattleya explica que o celular foi 

roubado e agora tem outro número. Cattleya prefere gravar a entrevista antes que o 

médico inicie o atendimento. Cattleya relata que escolheu esta unidade para realizar 

o pré-natal visto que passou a morar com o companheiro na casa da avó dele, em 

Mangabeira, recentemente, após a confirmação da gravidez. Pergunto como foi para 

ela descobrir que estava grávida e ela diz que achou muito bom! E complementa 

“todo mundo gostou, nê! Foi bom! Pra mim foi muito desejada essa gravidez! é 

sempre bom a pessoa ter uma experiência nova!” Direciono a pergunta para saber 

como foi a reação do namorado, da família dela e dele e ela responde: “Ele, não 
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queria no começo, mas agora ele ta aceitando bem! Pra minha mãe é o primeiro 

neto dela! A minha sogra ela já tinha pedido, olha eu quero um neto! Essas coisas, 

elas gostaram muito da novidade.” Quanto ao cuidado à saúde do adolescente, na 

especificidade durante a gestação, Cattleya está satisfeita com o   atendimento na 

unidade de saúde e fala “pra mim está sendo ótimo, mas eu não sei pras outras, nê! 

Na minha opinião ta sendo legal! Tem sempre alguma coisa pra fazer, nê! Tá 

escutando o coraçãozinho do bebê bater, cada vez eu fico feliz quando eu escuto! É 

sempre legal!” questionada se sente falta de alguma coisa ela responde “Eu acho 

aqui muito melhor! Porque se fosse em Macaíba, lá tem muita gente, não tem o caso 

da preferência pra especial, como é o caso de gestante, idoso, tem muita gente que 

não respeita! No dia mesmo que eu fui fazer o exame ninguém queria deixar eu 

entrar porque não estavam achando que eu estava gestante, e minha mãe brigou e 

tudo com eles lá porque eu tava com o cartão e tudo! E não queriam deixar eu entrar 

na frente pra ser atendida logo, então eu achei muito chato! Mas aqui é bom! [...] 

Depois de tudo isso! Eu consegui, entrei e fiz, mas pra receber é que demorou um 

pouco, eu acho que foi uns 20 dias pra chegar, eu acho que já era pra ter adiantado 

muito, mas demorou muito pra chegar!” Cattleya se referia ao dia em que fora 

realizar os exames complementares laboratoriais no Centro de Saúde de Macaíba, 

conhecido como Posto da Maré e o fato de que ela já realizou outras duas consultas 

de pré-natal sem apresentar os exames laboratoriais solicitados, relata que para 

conseguir a marcação não foi muito difícil, mas considera que o fato da sua mãe 

resolver tudo para ela ter sido mais rápido. Sobre o exame de ultrasonografia que 

realizou aos dois meses de gravidez Clattleya diz: “A ultra eu fiz pagando, sabe? Pra 

não demorar muito! Ele (o médico) agora (durante a última consulta) pediu uma ultra 

morfológica pra eu bater, aí eu fui lá na clínica que é pagando só que como é na 

terça feira, eu não fiz, remarquei, mas a minha mãe marcou pra mim fazer com  

urgência! então já adiantou muito, porque o dinheiro que ia gastar vai servir pra outra 

coisa, nê! Vai ser numa clínica pela prefeitura, eu já marquei!” Quanto à 

continuidade dos estudos, Cattleya diz que não está mais freqüentando a escola e 

explica os seus motivos:“antes de eu estar grávida eu estudava à noite, mas quando 

eu tava grávida eu fiquei com medo, porque eu ficava tonta, muito fraca, sabe?Eu 

fiquei com medo de desmaiar de acontecer alguma coisa! e aí eu tranquei a 

matricula pra voltar só o outro ano. Pela saúde, porque tinha medo de acontecer 

alguma coisa, nê! E não ter ninguém por perto, porque tem muita gente que não está 
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nem aí, mesmo, pra o que acontece com as pessoas!” Cattleya estava cursando 

primeiro ano (ensino médio) em uma escola no centro de Macaíba quando trancou a 

matricula e avalia “eu acho que foi muito ruim! nê! Mas... daqui pra frente eu vou 

precisar dos estudos, porque agora a pessoa precisa dos estudos até... pra tudo! Eu 

não gostei! Minha mãe não gostou, também! Mas o próximo ano eu vou estudar!” 

Questiono se Cattleya utiliza algum serviço de setor governamental ou não 

governamental, que não seja da área da saúde, e relata sua experiência ao procurar 

a Secretaria de Assistência “Não! Eu fui com a minha mãe (na Assistência) e 

disseram que como eu era de menor, eu não podia fazer (o cadastro do Bolsa 

Família), eu tinha que fazer pelo dela, pelo nome dela, e tinha que entrar eu minha 

irmã, só que como a minha irmã já é de maior não ia entrar também, e aí cortaram, 

eu ainda estava estudando, ainda no fundamental, por conta do salário que ela 

começou a trabalhar, e disseram que a gente não ia passar fome com o salário que 

ela recebia!” intrigada com o que ouvi,  insisti e perguntei:  

J.: e agora depois de grávida você já procurou saber? 

C.: Procurei! E realmente foi isso que ela falou que tinha que entrar pelo cadastro da 

minha mãe, tinha que botar eu e minha irmã pelo dela, pelo da minha mãe pra poder 

receber, mas... 

J.: e você não recebeu nenhuma orientação quanto ao Bolsa Variável para Gestante 

(BVG), porque você está em uma condição específica, de gestante! 

C.: Não, não recebi nenhuma!” Continuo intrigada, mas continuo a entrevista 

abordando sobre os adolescentes de Macaíba, de Mangabeira, como ela vê os 

adolescentes. Cattleya a princípio diz que não tem como falar porque não anda 

muito e não presta atenção nisso por ficar mais em casa! Redireciono a pergunta e 

digo: “e quando você estudava que tinha mais amigos da mesma faixa etária, o que 

você acha do adolescente de hoje em dia?” Então ela responde: “Tem muitos que 

são preconceituosos, que são... ficam brigando na escola! Eu já não ficava muito 

com esses tipos de pessoas, já ficava mais no meu canto...por causa disso!” Sobre 

os problemas enfrentados pelos adolescentes ela pondera: “tem muita gente que 

assim, ta roubando, crianças e adolescentes mesmo, estão matando! Porque como 

eu posso dizer? O cuidado da família! Como tratar as crianças, porque começa por 

casa mesmo! A maneira como trata! Se eu tratar meus filhos batendo, lógico que 

quando ele crescer ele vai ficar com trauma de alguma coisa,e vai querer fazer 

alguma coisa que eu não gosto! Eu acho que é assim!” E avalia essa situação de 
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adolescentes na criminalidade “alguns vão preso, mas são poucos, porque não tem 

espaço nos CEDUC‟s, aí quando voltam e fazem a mesma coisa! E as ruas ficam 

estranhas, ninguém sai de casa com medo, de acontecer alguma coisa, de ser 

assaltado mesmo, porque agora estão matando por brincadeira mesmo!” Pergunto 

se ela recebeu algum tipo de orientação sobre sexualidade ou drogas na escola, 

realizada por alguma equipe de saúde ou pela própria equipe escolar e Cattleya 

responde que não lembra ter recebido alguma orientação, mas julga interessante e 

avançado essa abordagem na escola, porque possibilitaria ao jovem maior proteção. 

Cattleya relata que antes de engravidar só utilizava o serviço de uma unidade básica 

de saúde para tomar vacina e realizar tratamento odontológico. 

 

Margarida. 

11 anos, sexo feminino. 

 

Encontro Margarida sentada próximo a sala de vacina. Margarida acompanhava a 

sua mãe e seu irmãozinho de dois meses que havia sido levado para tomar a 

vacina. Observo mãe e filhos, quem segurava o bebê era Margarida e sua mãe 

segurava a bolsa do bebê e uma sombrinha. Eu me aproximo para conversar, e 

convido Margarida para participar da pesquisa, tímida, Margarida olha para sua mãe 

que diz “você quem sabe” então ela aceita participar. A entrevista teve pequena 

duração, mas com conteúdo relevante para alguns pontos já apontados pela 

pesquisa e observação de campo. Margarida mora em área descoberta por ACS e 

relata que vem à unidade quando está doente, sentido algum incômodo de saúde e 

quem a trás para o médico é sua mãe e ressalta “È ela quem fala com ele, eu fico só 

escutando mesmo.” ela revela que acha bom o atendimento, mas comenta que às 

vezes é demorado porque tem muita gente para ser atendido. Quanto a outros 

serviços de saúde diz ter ido a consultas com especialistas, oftalmologista e 

pediatra, tanto em Macaíba como em Natal. Pergunto se Margarida já recebeu 

algum tipo de orientação na escola, sobre saúde e que tipo de orientação, ela conta: 

“Eles já falaram assim sobre drogas, essas coisas...” depois da pausa que ela fez eu 

pergunto “Sexualidade?” e ela responde “sobre sexualidade só com os mais velhos, 

porque eles acham que a gente é muito criança ainda pra isso!” Continuo “e o que 

você acha?” Ela complementa “eu acho também, sou muito criança ainda, pra essas 

coisa!” Margarida diz que a sua mãe é beneficiária do Bolsa Família e ainda não 
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participou de nenhuma atividade cultural ou esportiva promovidos por instituições 

governamentais ou não governamentais, apenas em instituição privada. Sobre os 

adolescentes da comunidade, Margarida comenta “alguns são legais, mas têm uns 

mais velhos que são esquisitos, eu acho que é porque eles são envolvidos com 

alguma coisa! Eu tenho mais amigos lá na minha escola em Macaíba, que são da 

minha idade.” Margarida cita como problemas enfrentados pelos adolescentes da 

comunidade os que são relacionados à violência e a drogadição, que acarreta como 

consequência brigas, assaltos. 

 

Violeta. 

14 anos, sexo feminino.  

 

Encontro Violeta na espera do consultório odontológico. Violeta e sua irmã estavam 

na unidade, acompanhadas por sua mãe, pois haviam necessidade de atendimento 

odontológico, como a irmã de Violeta já havia tirado ficha para ser atendida pela 

dentista, naquele dia, Violeta não pôde receber ficha para ser atendida, visto que só 

é distribuída uma ficha para cada prontuário da Unidade por atendimento 

odontológico. Converso com violeta e a convido a participar da pesquisa. Violeta 

inicia o relato falando da demanda que a motivou procurar a unidade, dessa vez o 

seu dente havia quebrado! Ela ainda não apresentava dor como a sua irmã, mas 

tinha que fazer o tratamento para evitar um quadro agudo de dor, Comenta que já 

procurou a unidade em outras necessidades em geral, quando estava doente. 

Violeta faz a seguinte consideração: “o cuidado que eles têm com a gente 

(adolescentes) é bom! Eles orientam muito a gente, dão conselho pra gente! Já fiz 

consulta com o médico, enfermeira, dentista, com todos!”. Questiono se ela já 

recebeu alguma orientação de saúde na escola e ela fala: “uma vez foram lá! E teve 

um monte de palestras, sobre os dentes, glicose, teve outros...”. Violeta considera 

que os profissionais da saúde precisam sempre ir até a escola para fazer esse tipo 

de trabalho, e quando eu abordo sobre a temática de sexualidade e drogas ela 

ressalta que já recebeu orientações na escola também sobre essa temáticas e 

segundo a sua concepção é muito importante essa abordagem porque oportuniza a 

prevenção entre os jovens.  Em relação à utilização ou conhecimento de alguma 

atividade voltada para adolescentes e jovens desenvolvida por outro setor,  Violeta 

não citou nenhuma atividade, quando redireciono a pergunta citando instituição 
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governamental ou não governamental, Igrejas, com oferta de serviço como cursos e 

oficinas, Violeta logo cita que já participou de um curso de música pela prefeitura, 

mas fala que não participa mais porque ainda não reiniciou esta atividade. Pergunto 

a que público a aula era voltada e se havia outras abordagens além da música, ela 

diz que o público alvo eram jovens e adolescentes, e que a abordagem era voltada 

somente para música. Violeta estava aprendendo a tocar violão e quando procuro 

saber se ela está ansiosa para o retorno do curso ela aponta que a participação dos 

jovens nessas atividades como boas, e um tipo de oportunidade de aprendizado 

para estes indivíduos, que poderia ser incorporado inclusive como experiência 

curricular: “eu acho bom! Porque evita de o jovem estar no meio da rua, ele está 

ocupado fazendo algo que ele pode colocar no currículo dele, nê!”. Violeta soube da 

oferta do curso por alguns amigos, mas não soube informar a qual secretaria ou 

instituição o curso era vinculado, apenas sabia que era pela prefeitura. Sobre o 

adolescente da comunidade, Violeta comenta: “a maioria é pelo mundo! E outros 

dentro de casa, assim nê!” Eu instigo “Como é pelo mundo?” E ela esclarece “(risos) 

assim pelo meio da rua, é assim no meio do mundo, andando pelo meio do tempo, 

sem estar em casa, em festas essas coisas...” Violeta ressalta a influencia que este 

jovem sofre com essa conduta: “porque têm os vícios que encontram nessas festas, 

drogas, bebidas, essas coisas, nas festas...”. Pergunto sobre os problemas que os 

adolescentes enfrentam e ela complementa: “Sei não! Mais... de ficar fora de casa 

assim... e desobedecer aos pais, essas coisas... Vícios ele enfrenta! Se o 

adolescente é muito solto ele é muito propício a ter vícios!”. Violeta conclui sua 

entrevista falando sobre a situação da violência: “A violência, oh!... A violência eu 

vejo muito comum, hoje em dia entre os adolescentes mesmo! Violência como 

brigas, essas coisas, a questão de roubo se observa um pouco...alguns 

adolescentes aqui estão envolvidos!”. 

 

Orquídea. 

14 anos, sexo feminino.  

 

Encontro com Orquídea na sala de espera para ser atendida pela dentista, apesar 

de ser uma sexta-feira e o atendimento odontológico ser direcionado para crianças. 

Aproximo-me para conversar com Orquídea, falo sobre a pesquisa e ela aceita 

participar. Aguardo-a ser atendida pela dentista e pergunto se ela estava em 
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condições de gravar a entrevista naquele momento ou se ela preferia gravar outro 

dia. Ele prefere naquele e iniciamos a entrevista. Orquídea relata que só procura a 

unidade para vir ao dentista, naquela noite, por exemplo ela havia sentido dor de 

dente, e por isso procurou a unidade naquela manhã. Quanto às consultas médica e 

de enfermagem fala que não recorda o motivo de tê-las feito, visto que ao vir para 

essas consultas era muito pequena. Orquídea considera o atendimento da unidade 

bom, pois os profissionais ajudam e incentivam os adolescentes com algumas 

orientações sobre alimentação, esse tipo de orientação ela recorda de ter recebido 

na escola pela equipe de saúde: “eu lembro assim... que ela disse que não podia 

ficar comento baganas, tinha que comer comidas saudáveis, porque pode prejudicar, 

doenças e os dentes”. Disse também que a equipe pesou e mediu os alunos. 

Orquídea já utilizou o atendimento do Pronto Atendimento da cidade, com sintomas 

de vômito e febre, onde depois de medicada retornou para sua casa. Orquídea 

participa de um grupo na igreja que se reúne semanalmente, aos sábados. As 

reuniões de fato ocorrem na escola vizinha à igreja e têm como temática principal a 

religiosidade, com participação predominante de crianças e adolescentes. Orquídea 

pondera: “[...] na Igreja, é coisas sobre Deus, pra esses meninos que vivem no 

mundo das drogas, pra sair das drogas... e já, um bocado, já fez esse encontro com 

Deus. [...] é bom pra tirar esses pensamentos ruins que a gente tem, pra pensar um 

pouco mais sobre Deus...”. Sobre os adolescentes da comunidade Orquídea fala: 

“tem muitos que se comportam, assim... normal, mas têm outros não! que já vai com 

a violência... outros tipos de coisas...”. Quando ela comenta sobre „outros tipos de 

coisas‟ na verdade é sobre as drogas que está se referindo e isso fica mais claro 

conforme a entrevista vai seguindo. Orquídea fala que a questão da violência é 

observada pelos constantes assaltos, então questiono o que motivaria essa violência 

e ela responde: “é pela droga...”, sobre essa questão especifica diz: “rola... sei lá! [...] 

Porque assim... quando eles têm a droga dentro deles, eles viram outra pessoa!... aí 

eles fazem coisas que não devem!”. Orquídea conhece pessoas, adolescentes que 

consomem drogas mas enfatiza que não mantêm amizade com essas pessoas. 

Quando pergunto: “E quais são os problemas que os adolescentes enfrentam 

motivado por isso que você falou agora?”, Orquídea faz uma pausa, silencia e 

depois diz: “sei lá!... sei não!...”, faço a pergunta de outra maneira: “que tipo de 

problema você acha que o consumo da droga trás pra vida do adolescente, pra 

comunidade, pra família?”,Ela logo responde: “trás muitos...muitas coisas ruim... 
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quando eles são de menor os pais ou as mães que vão presos, ou alguém da 

família... eles não vão presos!” Orquídea faz a seguinte declaração sobre a atuação 

do poder público para melhorar a situação na comunidade: “tem! tem que ter, nê? 

porque, a polícia assim... a polícia passa, aí quando... quando a polícia vem, eles se 

esconde, ou então... até de menor às vezes... gente na frente da polícia ficam 

fumando, fazendo coisa que não deve assim... mas quando vem outra polícias assim 

que é... que é agressiva mesmo! Aí já toma a droga... (silêncio)”. Orquídea diz achar 

que essa situação não trás nenhuma influência para a sua vida, mas após ser 

instigada reflete que essa situação influencia a sua própria liberdade e a da 

comunidade bem como o direito de ir e vir com segurança: “Não é nem tanto a 

gente, mas os nossos pais não deixam mais a gente sair de casa, ninguém fica mais 

nas calçada, a rua fica toda esquisita!... [...] é pelo medo de assalto, de tudo!...”. 

Depois de um período de silêncio e perceber que Orquídea não queria mais falar 

sobre esse assunto, mudo o rumo da entrevista e pergunto como uma estratégia 

para abordar a temática da sexualidade: “você tem alguma amiga ou conhece 

alguém que tenha ficado grávida? E o que você acha sobre isso?” Orquídea logo 

fala: “conheço! É muita responsabilidade, pra elas!”. A adolescente que ela citou se 

trata de uma colega da escola que estuda na mesma sala de aula. Disse que a 

temática de sexualidade foi abordada na escola pela professora de ciências no 

momento de aula, os colegas encaram a temática com naturalidade e prestam 

atenção, ressalta que essa abordagem ajuda os adolescentes se prevenirem da 

gravidez, mas a colega já estava grávida quando a temática foi abordada. 

 

Girassol. 

18 anos, sexo masculino.  

 

Encontro Girassol a partir da consulta que ele fez com a enfermeira. Girassol estava 

na unidade com a sua mãe para pegar medicamentos e procurou a enfermeira para 

pedir camisinha. A enfermeira o chamou em sua sala e faz a entrega do insumo 

após uma conversa e orientação, aproveitou então para falar sobre a minha 

pesquisa, Girassol se mostrou empolgado para contribuir com a pesquisa e se 

dispôs a conversar comigo. A enfermeira me chamou, disse que tinha um 

adolescente disposto a colaborar com a pesquisa. Neste contexto se deu o meu 

encontro com Girassol, então eu fiz a abordagem explicando sobre a pesquisa e 
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seus objetivos e gravamos a conversa. Iniciamos a conversa e Girassol se 

apresentou com o seu nome social, mas me falou também do seu nome de registro 

e começou a me contar como chegou a USF Mangabeira e por quais motivos 

procura constantemente uma unidade básica de saúde. Girassol relata que a mãe 

dele mora próximo ao cemitério, área adscrita da USF Mangabeira enquanto ele 

mora em Guarapes/Natal, área limite entre os municípios de Natal e Macaíba. 

Girassol diz que sua primeira experiência sexual se deu quando tinha entre 10 a 11 

anos de idade, não soube precisar exatamente. Girassol relata que faz programa e 

por isso veio pedir camisinha para a enfermeira e esta é uma demanda que sempre 

o traz a uma USF. Considera ser bem recebido pela equipe da USF Mangabeira e 

não se sente discriminada, descreve: “ótimo!... melhor a pessoa ser bem recebida do 

que mal tratada, nê? [...] foi ótimo! Porque elas são bem simpáticas, entendeu?”. 

Questiono: “e isso facilitou o seu acesso?” Girassol responde: “eu só venho pegar 

aqui, camisinha, porque lá no Guarapes quando eu fico por lá, não tem não! aliás, 

tem, mas eles não estão dando agora, por enquanto, porque lá tava sem médico, 

voltou ontem, eu não gostei de lá não, lá é o Ó! [...] as pessoas de lá também são 

ótimas, mas eu não gosto do posto não!”. Girassol não quis ater-se a detalhes desse 

comentário. Em relação a outras necessidades de saúde Girassol considera que não 

as tem, visto que afirma usar camisinha durante os programas, e explica: “Não! 

porque sempre que eu faço, com os homens, eu sempre uso camisinha, entendeu? 

eu nunca tive problema, assim de saúde não, entendeu?”. Tento insistir para saber 

se Girassol identifica outra necessidade de saúde que não esteja relacionada à sua 

orientação e atividade sexuais, mas antes de concluir a pergunta ele se adianta em 

dizer: “nenhuma! nenhuma, graças a Deus, nê!”. Pergunto: “Quanto às informações 

que a gente pode julgar necessárias pra prevenção, você recebeu esse tipo de 

orientação, a onde, quem lhe deu, como foi esse processo?” Girassol conta: “já me 

mostraram o papelzinho, sabe? mostrando como são as doenças. Menina, é umas 

coisas terrível! que cai os pedaços das coisas dos homens, das muler fica umas 

coisas! vira tipo umas verrugas, cai também uns pedação! Menina, eu fiquei 

passada!”. Relata ter recebido as orientações em um unidade de saúde, mas 

também de uma vendedora e comentou: “mas também passou uma mulher lá em 

Nova Cruz vendendo uns produtos, e ela também me amostrou, me amostrou qual 

era os tipos das doenças, que dá doenças nos olhos, em todo canto!”. No relato de 

Girassol uma outra unidade de saúde é citada como sendo uma unidade de acesso 
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ao insumo de camisinha e a orientações de prevenção: “Porque eu também venho 

pra Nova Cruz, e lá também tem um postinho e eu também ganho lá! lá eu também 

tenho a minha carteirinha, eu pego de todo posto que eu chegar! eu peço, aí elas me 

dão! são ótimas!”. Girassol avalia seu auto cuidado à saúde como satisfatório e 

novamente enfatiza o uso constante da camisinha quando faz programas e refere 

não usá-la quando fala da relação com um parceiro que mantinha uma relação mais 

freqüente: “Eu nunca fiquei com „bofe‟ sem camisinha, só o „bofe‟ que eu ficava 

mais, assim... era o „bofe‟ que eu ficava lá em Nova Cruz... eu adorava...”. Comentou 

também sobre o tratamento odontológico com a aplicação de flúor, como forma de 

prevenção e que tem interesse em usar aparelho ortodôntico para juntar os dentes 

que são um pouco separados. Quando perguntei sobre serviços de outros níveis de 

atenção recordou da época em que teve um problema na perna e contou: “uma vez 

deu um dor na minha perna, danada, que eu não podia nem andar, nem podia 

encostar o pé no chão que dava uma dor danada, então teve uma vez que eu sai lá 

da casa dela (da mãe), lá perto do cemitério, pra pista pulando lá, de um pé só! 

então prejudicou o joelho e ficou deste tamanho (mostrando com as mãos), enorme, 

inchado, sabe? Doendo horrores! [...] eu fui direto pra lá (Hospital) e tomava 

Benzetacil e Voltarem, aí é que melhorava, mas depois voltava de novo, até que 

graças a Deus parou, vai fazer uns quatro anos que não deu mais essa dor! mas era 

danada essa dor, chega eu chorava!”. Perguntei sobre o diagnóstico e o tratamento 

e Girassol enfatiza: “Não era nada! Só era um dor!” quero saber mais detalhes e 

pergunto diretamente: “mas você fez RX, alguma coisa?” Girassol relata: “Não deu 

nada, não! fiz RX aqui (apontando para perna) e aqui (apontando para o tornozelo) e 

não deu nada no pé! e vira pra lá, e pra cá, pra tirar o RX, sabe? e aí doía tanto, 

horrores! aí até hoje não doeu, nê! porque doía horrores, eu ia no céu e voltava!”. 
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4 CAMINHO METODOLÓGICO  

 

A abordagem qualitativa, de acordo com Minayo (2008), responde a questões 

muito particulares. O ser humano se distingue não apenas por agir, mas também por 

pensar sobre o que faz e interpretar suas ações dentro e com o apoio na realidade 

vivida e partilhada com seus semelhantes, as quais não podem ser codificadas 

numericamente. Com isso o foco desta abordagem trabalha com valores, crenças, 

hábitos, representações, atitudes e opiniões. 

O presente estudo pretendeuinvestigarcomo se dá a produção do cuidado à 

saúde do adolescente em uma USF, a partir da análise dos processos de trabalho 

da equipe. As experiências vivenciadas pelos profissionais de saúde no fazer 

cotidiano de suas práticas, bem como a experiência vivenciada pelos usuários 

adolescentes são o foco principal da investigação.  

Este estudo se aproxima do Estudo de Caso pela intenção de investigar 

empiricamenteum fenômeno contemporâneo em profundidadedentro de seu 

contexto de vida real, e visa apreender uma situação com muitas variáveis de 

interesse, baseando-se em várias fontes de evidênciaque 

proporcionemconvergênciastrianguladas. O estudo de caso ainda é utilizado como 

estratégia de pesquisa nos estudos organizacionais e gerenciais, contribuindo para a 

compreensão de fenômenos complexos, nos níveis individuais, organizacionais, 

sociais e políticos permitindo a preservação das características significativas dos 

eventos da vida real (YIN, 2010). 

O estudo foi realizado na Unidade de Saúde da Família, denominada Posto 

de Saúde Mangabeira, no município de Macaíba no estado do Rio Grande do Norte, 

com a participação de profissionais de saúde da equipe e usuários adolescentes. 

A escolha do município de Macaíba se deu a partir dos seguintes critérios: ter 

participado da I Fase de Implantação da Caderneta de Saúde do Adolescente, ser 

município da região metropolitana do estado, ter percentual de cobertura da ESF em 

torno de 100%, e ter um maior percentual de ESF pactuadas no ano de 2011 no 

termo de compromisso do PSE. Em maio de 2012, o município de Macaíba 

apresenta cobertura populacional da ESF de 97,75% e 100% das ESF com 

pactuação no PSE. 

No que diz respeito à USF escolhida foram considerados os seguintes 

critérios: unidades com maior tempo de implantação, com equipecompleta e 
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composta pelos mesmos profissionais por um período mínimo de um ano, ter 

desenvolvido anteriormente projeto ou grupo de trabalho com adolescentes e ser 

indicada pelo gestor como uma USF “referência” para saúde do adolescente na 

cidade. 

 

4.1  O CAMPO DA PESQUISA 

 

Na investigação, usamos a observação participante, a técnica grupal de 

construção de fluxograma descritor do processo de trabalho e entrevistas individuais 

com roteiros semi-estruturados.  

A observação participante é uma modalidade na qual o pesquisador não é 

simplesmente um observador passivo, mas é parte do contexto sob observação e ao 

mesmo tempo modifica e é modificado por este contexto. No estudo de caso essa 

técnica proporciona algumas oportunidades como: ter acesso aos eventos ou grupos 

que seriam inacessíveis ao estudo por outro modo; capacidade de captar a realidade 

do ponto de vista de alguém interno ao estudo; e de proporcionar ao pesquisador a 

capacidade de manipular eventos menores podendo produzir uma variedade maior 

de situações com o objetivo de coletar evidências, como convocar uma reunião de 

um grupo de pessoas (MINAYO, 2010; YIN, 2010). 

Os registros da observação foram realizados em diário de campo.  

O diário de campo se caracteriza por ser um instrumento em que o 

pesquisador anota o que observa sobre o lugar e os sujeitos implicados na pesquisa, 

descrevendo suas impressões pessoais, resultado de conversas informais, 

comportamentos contraditórios com as falas, manifestações e sentimentos dos 

interlocutores quanto aos pontos investigados, dentre outros aspectos. Esse acervo 

de notas e impressões dá ao mesmo tempo veracidade e favorece a qualidade e a 

profundidade das análises (MINAYO, 2010). 

A imersão em campo, inicialmente prevista para setembro de 2012, foi 

inviabilizada devido o período de campanha eleitoral, tendo que ser prorrogada, a 

pedido da gestão municipal, e só iniciada em dezembro de 2012, após o término do 

pleito eleitoral,  

Na programação inicial de imersão em campo, a USF Loteamento Esperança 

havia sido indicada pela então Coordenação de Atenção Básica da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS), considerando os critérios de inclusão propostos no 
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projeto de pesquisa. Em dezembro de 2012, iniciamos a observação participante 

nessa USF. Após seis visitas com aproximadamente quinze horas de observação de 

campo, tivemos que redirecionar a pesquisa para outra unidade de saúde, visto que 

saíram da equipe dois profissionais - o dentista, que assumiu o cargo de 

Coordenador de Saúde Bucal do município de Macaíba e a médica, que se afastou 

para cursar residência médica. Com a equipe incompleta, avaliamos que haveria 

prejuízo na investigação por aquela unidade de saúde afastar-se dos critérios de que 

a incluíram na escolha, no que tange à completude da equipe de saúde.  

Retomamos, então, o contato com a nova equipe de gestão da SMS a fim de 

que outra unidade de saúde fosse indicada com base nos critérios estabelecidos no 

protocolo de pesquisa. No entanto, a atual Coordenadora da Atenção Básica 

solicitou que a pesquisa fosse reiniciada a partir da segunda quinzena de fevereiro, 

devido à fase em que a nova equipe de gestão estaria tomando conhecimento da 

situação em que se encontra o município, assim como readequação das USF com 

remanejamento e definição dos profissionais de saúde que comporão as equipes.  

Após o período solicitado pela coordenadora da atenção básica, fizemos nova 

investida para entrada em campo. Outra Unidade de Saúde foi indicada, mas com a 

visita ao local, verificamos que aquela unidade também não atendia aos critérios 

definidos na pesquisa, porque não desenvolveu nenhum trabalho de prevenção a 

agravos e de promoção da saúde com grupo de adolescentes adstritos em seu 

território, e o trabalho que desenvolveu no âmbito do PSE no ano de 2012 foi em 

uma escola de educação infantil, a qual não contemplava o público adolescente. 

Fez-senecessária, então, outra busca mais direcionada para que os critérios de 

inclusão na pesquisa fossem atendidos.  

Realizamos um levantamento a partir do relatório de cumprimento de metas 

do PSE no município referente ao ano de 2012, disponibilizado no Sistema de 

Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC) do Ministério da Educação (MEC), 

para identificar as equipes que desenvolveram as ações do PSE e cumpriram, ainda 

que parcialmente, as metas do programa. Com a análise desse relatório, 

identificamos sete USF que tiveram melhor desempenho quanto à meta proposta 

pelo PSE nas ações que desenvolveram durante aquele ano. Estas compuseram a 

relação que apresentamos à equipe de gestão.  

Retornamos à SMS para conversar com a Coordenadora da Atenção Básica 

sobre a seleção da USF como lócus da pesquisa e ela delega a Coordenadora da 
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ESF para fazer a indicação. Conversamos sobre a pesquisa, seus objetivos e 

critérios de inclusão e com base na relação apresentada ela indicou três unidades: 

Equipe Saúde da Família Riacho do Sangue, na zona rural; Posto de Saúde 

Mangabeira, na zona rural; e Unidade de Saúde da Família Vila São José, na zona 

urbana.  

Considerando a situação dessas três unidades, identificamos que a USF 

Posto de Saúde da Mangabeira apresentou melhores condições quanto à facilidade 

de acesso da unidade, as ações desenvolvidas de acordo com o relatório do PSE no 

ano de 2012, e as informações preliminares da equipe quanto ao trabalho com 

adolescentes.  

Desse modo, o Posto de Saúde Mangabeira foi a USF selecionada para este 

estudo, possibilitando a imersão da pesquisadora em campo no período de março a 

junho de 2013. Durante este período foram realizadas 20 visitas a USF, entre o turno 

matutino e o vespertino, com predominância do turno matutino devido à maior 

concentração de usuários e ações com potencialidade para o público de 

adolescentes, segundo relato dos profissionais: planejamento familiar, pré-natal e 

consulta odontológica.   

A observação participante, com registros em diário de campo, teve como foco 

conhecer a realidade dos processos de trabalho estabelecidos pelos profissionais da 

USF para o cuidado ao adolescente, as interações entre os atores deste processo: 

profissionais de saúde, usuários, gestores, estudantes, profissionais de outros 

setorese as articulações por eles promovidas. Os diversos espaços de 

desenvolvimento das atividades cotidianas foram observados: salas de espera, 

consultas, atendimentos de marcação e/ou dispensação de medicamentos, rodas de 

conversa, atividades nas escolas, reuniões.  

No que diz respeito à técnica de discussão grupal esta foi realizada mediante 

a construção de um fluxograma descritor dos processos de trabalho da equipe, a 

partir da escolha de uma situação cotidiana considerada relevante pelos 

profissionais da unidade para o aprofundamento do estudo. 

O fluxograma descritor tem a perspectiva de "desenhar" um certo modo de 

organização de um conjunto de processos de trabalhos, que se vinculamentre si em 

torno de uma certa cadeia de produção. Tem a função de revelar no processo de 

trabalho as relações intersubjetivas estabelecidas entre trabalhadores e usuários; 

identificar os nós críticos do processo de trabalho; contribuir para o planejamento e a 
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reorganização do processo de trabalho, com o jogo de interesses, poder e os 

processos decisórios; analisar o modelo assistencial praticado por uma unidade ou 

equipe de saúde; disparar processo de auto-análise na equipe de saúde (MERHY, 

1997). 

A representação do fluxograma se dá por três símbolos, convencionados 

universalmente: a elipse representa sempre a entradaou saída do processo de 

produção de serviços, o losango, indica os momentos em que devehaver uma 

decisão para a continuidade do trabalho e um retângulo, diz respeito aomomento de 

intervenção, ação, sobre o processo (MERHY, 1997). 

A entrevista individual, com roteiro semi-estruturado, foi tomada com a 

finalidade de apreender em profundidade a experiência dos profissionais e dos 

usuários adolescentes visto que estão diretamente implicados nos processo sobre o 

cuidado à saúde de adolescentes. 

 Segundo Yin (2010) uma das fontes mais importantes de informações para o 

estudo de caso é a entrevista. A entrevista objetiva recolher dados/informações, na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 

uma idéia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo e suas 

experiências. 

É importante frisar que “Na entrevista, a relação que se cria é de interação, 

havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem 

responde” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.33). 

A entrevista com roteiro semi-estruturado permite flexibilidade nas conversas, 

absorvendo novos temas e questões trazidas pelos entrevistados, é conduzida como 

uma conversa guiada, que embora seja observada uma linha de investigação 

consistente, como a refletida pelo protocolo do estudo de caso, a corrente de 

formulação das questões foram fluidas, conversacionais e não rígidas (MARCONI; 

LAKATOS, 2007; YIN, 2010; MINAYO, 2010). 

As entrevistas foram gravadas com permissão do entrevistado após 

esclarecimento e leitura do termo de Consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

(Apêndices A, B, C). Elas aconteceram de forma espontânea, individual e em local e 

horário pactuado com os entrevistados, tendo sido assegurada a privacidade dos 

mesmos, o respeito pelas expressões de emoções e sentimentos, a liberdade de 

resposta, sem se proceder qualquer censura. 
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A partir da gravação consentida das entrevistas a pesquisadora procedeu à 

transcrição das mesmas. Os profissionais de saúde tiveram a oportunidade rever o 

seu depoimento transcrito para corrigir, acrescentar ou retirar o que considerasse 

necessário. 

A entrevista com os profissionais teve uma pergunta disparadora: “Como se 

dá a produção do cuidado á saúde do adolescente na Unidade de Saúde de 

Mangabeira?”. A partir de então, delineamos as perguntas subseqüentes de acordo 

com o que era relatado pelo entrevistado de maneira a se apreender as questões 

mais pertinentes com o contexto local em relação ao objeto e aos objetivos do 

estudo. O roteiro semi-estruturado foi composto de itens que nortearam as 

intervenções da pesquisadora durante a entrevista à medida que a conversa foi 

sendo desenvolvida. 

Os usuários adolescentes foram identificados durante a observação 

participante, momento em que abordamos cada um deles para participação na 

pesquisa, explicando os objetivos e como se daria a entrevista. Aos que deram 

consentimento, as entrevistas foram realizadas após o atendimento que os motivou 

buscar a unidade ou em dia agendado por telefone. 

Foram entrevistados 07 profissionais de saúde e 07 adolescentes. Com a 

finalidade de assegurar o anonimato os profissionais entrevistados foram 

identificados, aleatoriamente, com numeral 1 a 7 e aos adolescentes foi atribuído um 

pseudônimo. 

A proposta da pesquisa qualitativa não está focada no tamanho da amostra. 

Seu critério não é numérico, pois a representatividade amostral em relação ao 

universo pesquisado não é considerada. O principal, neste tipo de investigação, é o 

aprofundamento da informação e abrangência da compreensão quer de um grupo 

social, organização, ou mesmo de uma política, assim como são imprescindíveis as 

estratégias para obter tais informações (CONTANDRIAPOULOS et al, 1997; 

MINAYO, 2010).  

A partir da sistematização dos dados produzidos pelas entrevistas, pelo diário 

de campo e pelo fluxograma descritor foi construída a matriz de análise, norteada 

pelos eixos propostos por Ayres (2009) para análise da produção da integralidade no 

cotidiano das práticas de saúde – o eixo das necessidades; das finalidades; das 

articulações e das interações, buscando-se responder os objetivos da pesquisa de 
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modo a identificar como se dá a produção do cuidado à saúde do adolescente na 

perspectiva da integralidade.  

Nesta jornada exercita-se a vocação – “não nossa, mas da pesquisa 

qualitativa”, para análise em profundidade das relações e vivências dos indivíduos 

do grupo pesquisado, com suas representações e conceitos que elaboram tanto no 

discurso, quanto nas manifestações dos processos de trabalho relatados e 

observados, com os saberes “formais” norteadores desta pesquisa. 

Nesta perspectiva, todos os fenômenos são igualmente importantes e 

preciosos. A constância das manifestações e sua ocasionalidade, a frequência e a 

interrupção, a fala e o silêncio, tudo deve ser considerado. Dessa forma, Chizzotti 

(1998) sugere buscar o significado manifesto e o que permaneceu oculto, o que não 

é fácil. 

A realização do presente estudo seguiu as diretrizes da Resolução 196 do 

Conselho Nacional de Saúde, (Brasil, 1996a) que rege a pesquisa envolvendo seres 

humanos. O projeto de pesquisa foi apresentado ao Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital Universitário Onofre Lopes/UFRN, via online à Plataforma Brasil, e teve 

aprovação através do Parecer número 79663 (Apêndice E). 

 

4.1.1  A Unidade de Saúde da Família de Mangabeira  

 

A Unidade de Saúde da Família de Mangabeira, denominada Posto de Saúde 

Mangabeira, está localizada no município de Macaíba, região metropolitana do 

estado do Rio Grande do Norte.  

O município situa-se às margens do rio Jundiaí, sendo cortado por 

importantes rodovias, as BR 226 e 304, e a RN 160. Faz limites com outros nove 

municípios: Natal, Parnamirim, São José de Mipibú, Vera Cruz, Bom Jesus, São 

Pedro, Ielmo Marino, São Gonçalo do Amarante e Boa Saúde. Possui população de 

69.467 habitantes pela contagem populacional de 2010 e uma área de 510.771 Km², 

distribuídos em quatro distritos: Cajazeiras, Cana Brava, Mangabeira e Traíras, com 

20 comunidades urbanas e 32 rurais (IBGE, 2010). 

A Unidade de Saúde da Família Mangabeira, denominada Posto de Saúde 

Mangabeira, funciona com uma Equipe de Saúde da Família com Saúde Bucal 

modalidade M1, composta por um médico, uma enfermeira, duas técnicas de 

enfermagem, uma dentista, uma técnica em saúde bucal (TSB); com o Programa de 
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Agente Comunitário de Saúde (PACS) que conta atualmente com dois Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), e com uma Auxiliar de Serviços Gerais (ASG). 

Segundo os profissionais, a equipe é completa e conta com atuação dos mesmos 

profissionais há mais de um ano. No entanto, de acordo com os registros do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) a equipe é composta 

pelos mesmos profissionais desde março de 2012, excluído uma das técnicas de 

enfermagem.  

A equipe tem o seu trabalho reconhecido pela coordenação da Estratégia 

Saúde da Família como satisfatório, tendo desenvolvido as ações do PSE nas 

escolas pactuadas no termo de compromisso registradas no SIMEC, atingindo para 

algumas ações a meta proposta para o ano de 2012, que consistiu em atender 70% 

dos escolares pactuados em cada escola, nos componentes: I – avaliação clínica e 

psicossocial e II – promoção à saúde.  

Quanto à implantação da Caderneta de Saúde do Adolescente (CSA), 

segundo informação da gestão anterior, todas as USF do município participaram da 

implantação deste instrumento no ano de 2010, ainda que não tenham um 

monitoramento das ações realizadas pelas equipes.  

A estrutura física da unidade é antiga e passou pela última reforma em 2004. 

É composta de dois blocos, sendo o bloco da frente o que dá acesso a sala de 

espera, seguida da sala da farmácia e a de marcação de consultas; um consultório 

médico, climatizado; um consultório de preparo e arquivo de prontuários; um 

consultório de enfermagem; uma copa e dois banheiros. Há uma área externa para 

espera, aberta e coberta, localizada entre os dois blocos. No bloco posterior, há o 

consultório odontológico climatizado, a sala de vacina e a sala de curativo. A 

passagem de um bloco para o outro se dá por qualquer dos lados com acesso 

calçado e com estreita cobertura. O posto possui um amplo terreno de fundo e 

lateral com algumas árvores, onde embaixo da árvore frontal tem um banco de 

espera, usado principalmente pelos usuários no horário entre os turnos da unidade 

enquanto aguardam a retirada de fichas para o atendimento. 

A Unidade organiza sua demanda de atendimento de acordo com alguns 

programas em execução e no período da pesquisa sofreu alterações.   

A seguir, apresentamos os quadros 1 e 2 com tais situações. 
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Quadro 1 - Organização da demanda de atendimento no Posto de Saúde de 

Mangabeira – Macaíba/RN. Período de fevereiro a maio de 2013. 

Profissional/Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Médico /Manhã Apoio a outra 

unidade 

Demanda 

livre 

Apoio a outra 

unidade 

Pré Natal e 

Hiperdia 

(alternado) 

Demanda 

livre 

Médico/Tarde Apoio a outra 

unidade 

Demanda 

livre 

Apoio a outra 

unidade 

Demanda 

livre 

- 

Enfermagem/ Manhã Planejamento 

familiar 

Preventivo Crescimento e 

desenvolvimento 

(CD) 

Hiperdia Pré Natal 

Enfermagem/ Tarde Teste do 

Pezinho 

Visita 

Domiciliar 

Planejamento 

familiar 

PSE - 

Odontológico/ Manhã Demanda 

livre 

Apoio a 

outra 

unidade 

Demanda livre Apoio a 

outra 

unidade 

Agendado: 

Crianças 

até 7 anos 

Odontológico/Tarde Agendados: 

Hiperdia e 

Gestante 

Apoio 

aoutra 

unidade 

Agendados: 

Escolares 

PSE - 

 

Quadro 2 - Organização da demanda de atendimento no Posto de Saúde de 

Mangabeira – Macaíba/RN. Junho 2013. 

Profissional/Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Médico /Manhã Demanda 

livre 

Demanda 

livre 

Apoio a outra 

unidade 

Pré Natal e 

Hiperdia 

(alternado) 

Demanda 

livre 

Médico/Tarde Demanda 

livre 

Demanda 

livre 

Apoio a outra 

unidade 

Demanda 

livre 

- 

Enfermagem/ Manhã Planejamento 

familiar 

Preventivo Crescimento e 

desenvolvimento 

(CD) 

Hiperdia Pré Natal 

Enfermagem/ Tarde Teste do 

Pezinho 

Visita 

Domiciliar 

Planejamento 

familiar 

PSE - 

Odontológico/ Manhã Demanda 

livre 

Demanda 

livre 

Apoio a outra 

unidade 

Demanda 

livre 

Agendado: 

Crianças 

até 7 anos 

Odontológico/Tarde Agendados: 

Hiperdia e 

Gestante 

Agendados: 

Escolares 

Apoio a outra 

unidade 

PSE - 
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 A USF Mangabeira conta com o apoio de uma equipe do Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família (NASF) que, atualmente, atende no Centro de Saúde de Macaíba, 

conhecido como Posto da Maré. A equipe foi incluída no Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ).  

O Ministério da Saúde criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, 

com a Portaria GM nº 154, de 24 de Janeiro de 2008, republicada em 04 de Março 

de 2008. O NASF é constituído por uma equipe, na qual profissionais de diferentes 

áreas de conhecimento atuam em conjunto com os profissionais das USF, apoiando 

e compartilhando as práticas em saúde nos territórios, sob responsabilidade das 

equipes, ambos orientados pelas diretrizes da APS (BRASIL, 2010c).  

O NASF se propõe especificamente em oferecer uma tecnologia de gestão 

denominada “apoio matricial” às equipes a ele vinculadas. O apoio matricial 

apresenta as dimensões de suporte assistencial e técnico-pedagógico. A dimensão 

assistencial é aquela que vai produzir ação clínica direta com os usuários, e a ação 

técnico-pedagógica vai produzir ação de apoio educativo com e para a equipe 

(BRASIL, 2010c). 

Verificamos que a relação do NASF com a USF se distancia das diretrizes 

propostas pelo MS no que tange ao processo de trabalho instituído, uma vez que a 

dimensão assistencial é a que predomina com os encaminhamentos realizados pela 

equipe aos profissionais especialistas do NASF, de acordo com o quadro de 

disponibilidade de vagas ofertadas mensalmente a USF Mangabeira enviado pela 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS). 

O principal objetivo do PMAQ é induzir a ampliação do acesso e a melhoria 

da qualidade da atenção básica, o qual se constitui em um modelo de avaliação de 

desempenho do sistema de saúde, em todas as suas dimensões, com destaque 

para o componente daatenção básica. Este programa pretende mensurar os 

possíveis efeitos da política de saúde com vistas a subsidiar a tomada de decisão, 

garantir a transparência dos processos de gestão do SUS e dar visibilidade aos 

resultados alcançados, além de fortalecer o controle social e o foco do sistema de 

saúde nos usuários (BRASIL, 2012). 

No momento o PMAQ encontra-se em seu segundo cicloe a gestão municipal 

deve indicar quais equipes deverão participar do segundo ciclo do programa. 

Como fruto de um convênio estabelecido entre o município de Macaíba e a 

UFRN, a USF Mangabeira recebe periodicamente estudantes do curso de medicina 
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da UFRN que passam por internato em Saúde Coletiva durante sete semanas. 

Durante este período os estudantes precisam desenvolver um plano de intervenção 

na unidade, considerando as necessidades dos usuários. Durante a pesquisa três 

grupos de alunos de medicina passaram pela USF Mangabeira. 

Os ACS executam, diariamente, suas atividades junto à comunidade, em 

visitas domiciliares e trazem a demanda da população acompanhada por eles à 

equipe de saúde da família. A USF conta com apenas dois ACS que acompanham 

usuários de duas micro-áreas, correspondendo a uma população coberta de 

aproximadamente 1400 usuários.  

O território de abrangência da USF Mangabeira possui uma grande área 

descoberta de ACS necessitando de mapeamento e melhor delineamento, no 

entanto a equipe atende a população das áreas descobertas como demanda 

espontânea, diariamente. Com isso a programação assistencial é realizada de 

acordo com o modelo hegemônico, comprometendo o vínculo e a coordenação do 

cuidado. A equipe da USF Mangabeira supõe que necessita de mais quatro ACS 

para dar cobertura a sua área de abrangência. 

O Distrito de mangabeira teve outra USF cadastrada junto ao MS em julho de 

2012, de acordo com dados do CNES. Esta unidade de saúde fica localizada em 

anexo de uma escola municipal, o Educandário Venera Dantas, e é denominada 

Unidade de Saúde da Família do Shalom. No momento da pesquisa, os profissionais 

médico e dentista da USF Mangabeira davam um suporte de atendimento semanal 

nessa Unidade que estava com equipe incompleta, além do suporte semanal ao 

Posto de Saúde do Guarapes, comunidade integrante do Distrito de Mangabeira 

com limites territoriais com o bairro do Guarapes, município de Natal. Desta forma, 

tanto o médico como a dentista ficam ausentes durante dois dias, semanalmente. 
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5 A ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE NA USF MANGABEIRA: A 

GESTANTE COMO FOCO DO CUIDADO  

 

O Fluxograma descritor é um instrumento que ajuda a revelar o processo de 

trabalho por meio de sua representação gráfica em todas as etapas, como uma 

forma de olhar o que acontece na operacionalização do trabalho cotidianamente 

(Merhy, 1997) 

Neste estudo, a proposta de construir o fluxograma descritor foi escolhida por 

esta estratégia possibilitar a reflexão da equipe e pesquisadora sobre o cuidado à 

saúde do adolescente em um espaço coletivo de discussão do processo de trabalho, 

a partir das experiências vivenciadas no cotidiano das práticas produzidas na USF. 

Alguns procedimentos para operacionalização da construção do fluxograma 

foram observados e, cuidadosamente, providenciados desde o agendamento com 

toda a equipe até o material para esboçar o desenho: cartolinas, fita adesiva e 

caneta hidrográfica. 

No início da reunião com a equipe, explicamos a técnica de construção do 

fluxograma descritor para todos os participantes, esclarecendo sobre o que é, sua 

finalidade e os passos de elaboração. Informamos que o material produzido faria 

parte da pesquisa como uma técnica de discussão em grupo e que, após esse 

momento de construção inicial, um outro momento seria agendado para revisão do 

fluxograma. 

Estiveram no início da discussão a enfermeira, a dentista, as duas técnicas de 

enfermagem e dois ACS. O médico se juntou ao grupo de discussão, 

posteriormente, logo que concluiu as consultas clínicas, momento em que foi 

necessário retomar as explicações da técnica de construção do fluxograma descritor 

e seu objetivo como técnica de grupo para a pesquisa. A TSB esteva ausente, pois 

aquele dia era sua folga. 

A discussão iniciou com a escolha do elemento para o fluxograma, 

considerando a demanda que a equipe recebe de maior expressão em relação ao 

cuidado à saúde do adolescente. A equipe apontou que as ações relacionadas à 

saúde sexual e reprodutiva como o planejamento familiar e as consultas de pré-natal 

são as mais procuradas pelos adolescentes. Foi ressaltada a alta incidência de 

gravidez na adolescência na área de abrangência daquela USF. Quando 

questionados sobre outros problemas presentes para a população de adolescentes 
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na comunidade, foram destacadas questões relacionadas à violência como, por 

exemplo, drogadição. No entanto, trata-se de demanda que chega pouco à USF de 

maneira direta e aberta, ao que foi explicado pelos profissionais como esse fato se 

ruma situação velada no meio da própria comunidade: ninguém fala abertamente 

sobre o consumo de drogas ilícitas, a própria família „esconde‟. Ao final da 

discussão, foi consenso selecionar gravidez na adolescência como o tema para o 

exercício do fluxograma. 

A partir de então, toda a equipe se envolveu em descrever sobre como 

acontece o acompanhamento da adolescente gestante na unidade desde sua 

chegada.  

Percebemos que a reflexão apontada por Nogueira, Modena e Schall (2010) 

de que a visibilidade da adolescente é maior quando ela adquire o status de grávida 

e depois de mãe, faz sentido na descrição que segue. 

Na construção do fluxograma, houve identificação de três possibilidades de 

entrada da usuária adolescente gestante na USF Mangabeira:  

Situação 1- o ACS identifica a suspeita de gravidez na sua área, programa 

então a ida da usuária na USF para solicitação do teste de gravidez, caso ela ainda 

não tenha realizado, ou faz agendamento da 1ª consulta de pré-natal, caso ela já 

tenha o resultado positivo para gravidez. 

Situação 2- a usuária procura a unidade e relata suspeita de gravidez ou 

comenta/apresenta o resultado do teste positivo. 

Situação 3- profissional suspeita gravidez em consulta motivada por alguma 

outra queixa e solicita o teste.   

A partir da entrada da usuária, conforme alguma dessas situações descritas, 

o fluxo começa a ser desenhado com a confirmação do estado gravídico pelo teste 

de gravidez. Para realizá-lo, a usuária é atendida pela enfermeira para solicitação do 

exame, em demanda livre, independente do dia da semana ou do turno. A equipe 

relata que não há garantia do exame ser realizado pela rede municipal e, por isso, 

muitas vezes, a usuária realiza na rede privada para ser mais rápido.  

Salienta-se que a implantação de teste rápido para gravidez até o momento 

de realização desta pesquisa não estava disponível na atenção básica do município, 

apesar de estar no plano da Rede Cegonha, ao qual o município fez adesão.  

A Rede Cegonha (RC) é uma estratégia do MS que estrutura e organiza a 

atenção à saúde das mulheres adultas, jovens e adolescentes e das crianças até os 
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dois anos de idade aos serviços de saúde, para garantir a oferta de uma atenção 

integral, qualificada, resolutiva e humanizada. Tem por objetivos: fomentar a 

implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e saúde da 

criança com foco na atenção ao parto e ao nascimento e no desenvolvimento infantil 

de zero aos 24 meses; organizar uma Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil 

que garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e reduzir a mortalidade materna e 

infantil, com ênfase no componente neonatal (BRASIL, 2011a). 

Dando continuidade ao fluxo da atenção à gestante adolescente na USF 

Mangabeira, conforme relatado pela equipe, a usuária com posse do resultado 

positivo, é cadastrada pelo ACS, caso seja de área coberta, e passa a receber visita 

domiciliar pelo menos uma vez a cada mês. A usuária que reside em área 

descoberta é atendida pela equipe ainda que sem o acompanhamento do ACS, o 

que prejudica o vínculo e a coordenação do cuidado. A primeira consulta de pré-

natal é agendada para a enfermeira. De acordo com o cronograma da unidade, o dia 

estabelecido para o pré-natal da enfermagem é na sexta feira pela manhã. 

A previsão é de que na primeira consulta de pré-natal sejam realizados os 

seguintes procedimentos: cadastramento da usuária no SISPRENATAL; realização 

dos testes rápidos de sífilis e HIV; exame clínico e físico; preenchimento do cartão 

da gestante; solicitação de exames complementares; prescrição de medicamentos; 

verificação do cartão de vacina; e orientações gerais.  

A equipe ressaltou que é fundamental que a usuária traga documento de 

identificação durante a primeira consulta para possibilitar a realização dos testes 

rápidos de sífilis e HIV, bem como todo o preenchimento do SISPRENATAL, sistema 

de informação que possibilita o acompanhamento da gestante na RC. Essa 

informação sempre é enfatizada no momento do agendamento, no entanto, nem 

todas as usuárias trazem toda a documentação necessária para primeira consulta de 

pré-natal. 

A documentação necessária para a primeira consulta consta de: documento 

de identificação com foto; CPF; comprovante de endereço; cartão SUS; nº do NIS 

(Bolsa Família); cartão de vacina; resultado do teste de gravidez. 

 A falta de um documento de identificação com foto inviabiliza a realização 

dos testes rápidos de sífilis e HIV, visto que para que os mesmos sejam realizados 

faz-se obrigatória esta apresentação como parte do protocolo estabelecido pelo MS. 

Quando isso ocorre à usuária é orientada a comparecer a USF portando o 
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documento de identificação com foto para que a enfermeira realize os testes rápidos 

para sífilis e HIV,independentemente do agendamento da próxima consulta. 

Nesse momento de discussão do fluxograma descritor, a enfermeira relata 

que foi capacitada para realizar os testes rápidos e prestar aconselhamento em 

casos de positividade para um dos testes. O médico demonstrou dúvidas quanto à 

validação dos testes para caso de positividade para HIV e, então, a questão foi 

esclarecida pela enfermeira.  Essa situação demonstrou descompasso de 

entendimento internamente à equipe sobre os procedimentos realizados pela própria 

USF e também quanto à capacitação técnica de profissional para executá-los.  

A enfermeira da USF Mangabeira foi capacitada pela Secretaria de Estado da 

Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP/RN) na época em que ela 

compunha a equipe do Serviço de Atenção Especializada em HIV/AIDS (SAE) do 

município de Macaíba e quando participou como voluntária na ação de prevenção às 

DST/AIDS durante o CARNATAL (Carnaval fora de época em Natal/RN). Esclarece 

ainda que as enfermeiras das USF do município já receberam capacitação para 

realizarem os testes rápidos, inclusive este ano, promovida pela SMS Macaíba, mas 

até o momento apenas na USF Mangabeira e o SAE municipal, que funciona no 

Centro de Saúde de Macaíba, Posto da Maré, disponibilizam os testes rápido para 

diagnóstico de sífilis e HIV. 

A equipe relata que o cadastramento da gestante no SISPRENATAL é um 

procedimento excessivamente burocrático pelo número de informações necessárias 

para o término do mesmo. A ficha do SISPRENATAL é preenchida pela técnica de 

enfermagem e pela enfermeira, manualmente, para posterior digitação no sistema 

de informação. Até o momento da pesquisa as fichas ainda não haviam sido 

digitadas no SISPRENATAL. Salienta-se que a equipe de gestão da SMS realizou, 

recentemente, reunião com as enfermeiras das USF para atribuir-lhes esta tarefa, 

garantindo prover condições técnicas para resolver este problema. 

O fato de muitas adolescentes iniciarem o pré-natal tardiamente, após 12 

semanas de gestação que é o período preconizado pelo MS para captação das 

gestantes pela AB, é motivado por diversos aspectos contextuais, individuais e 

sociais, dentre os quais o contexto familiar. É comum a adolescente tentar esconder 

a gravidez da família, repercutindo no atraso dos resultados dos exames 

complementares em tempo oportuno para possibilitar tratamento, quando 

necessário, e prevenir complicações durante a gestação, parto, puerpério e criança. 
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O Cartão da Gestante é preenchido gradativamente pelos profissionais 

durante as consultas de pré-natal com as informações pertinentes à idade 

gestacional, previsão de parto, exames complementares, imunização, 

intercorrências, altura uterina, pressão arterial (PA), entre outros.  A usuária é 

orientada a ter consigo o cartão em todas as consultas, sejam as realizadas na 

própria USF, sejam as demais em qualquer serviço da rede de atenção à saúde, 

incluindo a unidade em que irá ser realizado o parto. 

Orientações, ditas gerais, são repassadas a usuária tal como: marcação de 

exames complementares e documentação necessária, dispensação e uso das 

medicações prescritas, imunização, possíveis intercorrências, consultas 

subseqüentes do pré-natal.  

As informações e orientações quanto aos programas sociais como o Benefício 

Variável para Gestante (BVG) do Programa Bolsa Família; Programa do Leite, e o 

PROJOVEM, não são repassadas detalhadamente pelos profissionais da equipe, 

uma vez que eles têm dúvidas quanto ao funcionamento e modo de inclusão das 

usuárias nestes programas. Por este motivo as usuárias são orientadas a procurar a 

Secretaria Municipal de Assistência Social para realizarem o cadastramento para o 

do BVG, e receber orientações sobre o PROJOVEM, para o Programa do Leite a 

orientação dada é que as usuárias procurem o responsável pela distribuição do leite 

no local de distribuição, Escola Estadual Dr. João Chaves, com o intuito de que elas 

sejam incluídas neste programa. 

A consulta odontológica para gestantes é programada na segunda-feira à 

tarde e, então, a usuária passa a ter o acompanhamento realizado de acordo com a 

necessidade de tratamento identificada na primeira consulta odontológica, e tem a 

garantia de tratamento concluído, ainda que após o período puerperal a usuária 

continue sendo agendada no dia programado para as gestantes. Caso a usuária não 

apresente necessidade de tratamento curativo, a equipe de saúde bucal (ESB) faz 

orientação de cuidados em saúde bucal nesta consulta inicial e a usuária é orientada 

a marcar outra consulta no segundo trimestre de gestação onde ela recebe 

orientação de cuidados em saúde bucal também para o futuro bebê. 

A dispensação dos medicamentos prescritos, ácido fólico e sulfato ferroso, 

são realizados, geralmente, pela técnica de enfermagem, que também faz a 

marcação para a consulta subsequente com o médico e orientações sobre a 

marcação dos exames solicitados. No momento da pesquisa, a USF estava 



68 

 

abastecida e sem problemas na rotina da dispensação desses medicamentos que 

são usados pelas gestantes. 

A imunização, considerada imprescindível para gestante, é acompanhada 

pela enfermeira ou pelo médico durante as consultas, com verificação no cartão de 

vacina se o esquema vacinal está completo ou não. Quando é identificada a 

necessidade de imunização, a vacina é aplicada pela técnica de enfermagem. No 

caso de não estar completo ou da gestante não ter nenhum registro de vacina, o 

esquema vacinal é iniciado ou completado. Em todos os casos, as informações são 

transcritas para o cartão da gestante, visto que este cartão deve acompanhá-la em 

todos os momentos do pré-natal e parto.  

O ACS é sujeito importante no processo de trabalho da equipe contribuindo 

para a qualificação do acesso, acolhimento e vínculo. Durante o acompanhamento 

da gestante em visitas domiciliares, o ACS busca a integração entre a equipe, a 

usuária e sua família e dentre outros aspectos auxilia a monitorar a situação vacinal.   

Na consulta médica, a conduta propedêutica é considerada muito importante, 

sendo o momento de escuta especial para o conhecimento da história clínica e 

precedentes familiares no sentido de orientar a terapêutica mais apropriada para 

cada caso. De maneira geral, a gravidez com menores de 14 anos e as que se 

enquadram como de alto risco são encaminhadas para o Centro de Saúde Anita 

Garibaldi, referência no município para acompanhamento destes casos. Salienta-se 

que mesmo que a usuária faça o acompanhamento na unidade de referência, o pré-

natal na USF deve ser mantido, concomitantemente. Quando a usuária apresenta os 

exames complementares, o médico faz a avaliação e a conduta é de acordo com os 

resultados apresentados e baseados nos protocolos assistenciais vigentes. Quando 

não os apresenta, a gestante é incentivada e orientada a apresentá-los logo que 

possível, seja em consulta com a enfermeira ou com o médico, o que ocorrer 

primeiro. 

As consultas do pré-natal são agendadas, alternadamente, consulta de 

enfermagem e consulta médica, de forma a garantir o número mínimo de consultas 

de pré-natal, atualmente preconizada em sete consultas, que serve de indicador de 

cobertura do pré-natal. Para os profissionais, a usuária que é colaborativa não falta a 

essas consultas e segue as orientações dadas. Nesses casos, o indicador das sete 

consultas é facilmente alcançado até pelas gestantes que iniciaram o pré-natal, 

tardiamente.  
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Os exames complementares são solicitados a cada trimestre da gestação 

para acompanhamento mais qualificado e, a partir do oitavo mês de gestação, as 

consultas passam a ser quinzenal ou semanal. Nas últimas consultas, as usuárias 

recebem maiores orientações sobre o teste do pezinho, o aleitamento materno, 

planejamento familiar e consulta puerperal.  

A falta de carros disponibilizados pela SMS para visitas domiciliares tem sido 

grande dificuldade, uma vez que a enfermeira não tem conseguido cumprir as visitas 

domiciliares, incluindo as de consulta puerperal, tendo muitas vezes ido em carro 

próprio. Para as áreas cobertas pelo ACS isso é minimizado, pois o ACS faz a visita 

domiciliar e orienta a puérpera em suas necessidades trazendo as demandas para 

os demais profissionais da unidade, além de estimulá-las a comparecerem a 

unidade para realizarem a consulta. 

Após o parto, a equipe da unidade consegue dar o seguimento tanto para a 

criança por meio da consulta de crescimento e desenvolvimento (CD), como para a 

adolescente que ingressa no programa de saúde sexual e reprodutiva para o 

planejamento familiar e preventivo.  

Ao final da discussão, sugerimos que o planejamento familiar fosse o tema de 

outro momento de construção de um novo fluxograma descritor para análise dos 

processos de trabalho da equipe. 

Considerando a descrição do fluxograma sobre a atenção à gestante 

adolescente, verificamos que a equipe visualizou seus processos de trabalho e, ao 

mesmo tempo, pode fazer uma auto-análise, ainda que preliminarmente, 

identificando que as práticas e procedimentos são semelhantes às de qualquer 

mulher grávida, independente da faixa etária, e só observaram especificidade de 

conduta para os casos de menores de 14 anos por serem sempre encaminhadas à 

unidade de referência. 

Algumas lacunas foram observadas pela pesquisadora após o término e 

análise do fluxograma, as quais foram esclarecidas durante o momento de revisão 

com a equipe, tais como: articulação com outros equipamentos sociais nos casos de 

evasão escolar, violência sexual e/ou doméstica, usuária de drogas, desejo de 

doação da criança; conduta da equipe frente algumas intercorrências cito: 

DST/AIDS, risco e/ou abortamento, hipertensão arterial, diabetes gestacional, 

carência nutricional/anemia, infecções (urinária), toxoplasmose; realização de 

atividade coletiva de educação em saúde, de prevenção a agravos e promoção à 
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saúde; vinculação da gestante a maternidade; participação do parceiro e/ou família 

no pré-natal. 

Um novo momento ficou pré-agendado com a equipe para revisão deste 

fluxograma com discussão das questões que surgiram dúvidas. Devido a outros 

compromissos assumidos pela equipe e o período de férias de alguns profissionais 

envolvidos no processo esse momento foi adiado. 

Articulamos junto à equipe para que o momento de revisão do fluxograma 

descritor de fato ocorresse. A revisão do fluxograma foi realizada com a presença do 

médico, da dentista, de um ACS, e da técnica de enfermagem. A enfermeira estava 

ausente, pois havia sido chamada para uma reunião na SMS no mesmo horário, um 

dos ACS e a TSB estavam de férias. Em outro momento a enfermeira contribuiu com 

a revisão do fluxograma, individualmente. 

 A leitura da análise do fluxograma descritor foi realizada juntamente com a 

visualização esquemática do fluxograma e algumas observações quanto sua 

descrição foram realizadas para correção, produzindo momento de discussão e 

reflexão sobre o processo de trabalho da equipe e a resolutividade da rede de saúde 

para com as demandas e necessidades de saúde identificadas.  Os pontos 

levantados pela pesquisadora foram esclarecidos com segue: 

 Articulação com outros equipamentos sociais nos casos de evasão escolar, 

violência sexual e/ou doméstica, usuária de drogas, desejo de doação da 

criança: as articulações junto aos equipamentos sociais são frágeis ou 

inexistentes e isso se deve em parte pela falta de conhecimento da equipe em 

como dar resolutividade para alguns casos exemplificados.  Foi citado a 

participação do Conselho Tutelar e o Projeto municipal Vida Nova (não sabem 

informar se está funcionando) para os possíveis casos de violência sexual 

e/ou doméstica, mas foi salientado que até o momento a equipe não 

suspeitou de nenhum caso para que desse encaminhamento e realizasse a 

notificação compulsória. O apoio matricial pelo NASF foi apontado como uma 

alternativa para os casos em que a equipe não sabe como proceder, desta 

forma a assistente social do NASF faz orientações junto à equipe.  

 Conduta da equipe frente algumas intercorrências: para os casos de 

diagnóstico a algumas DST‟s o médico prescreve o tratamento e acompanha 

o caso e quando necessário encaminha para consulta especializada com 

ginecologista, para a adolescente, e urologista, para o companheiro; para os 
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casos de positividade do teste de HIV a usuária é encaminhada para o SAE 

municipal; para os casos de risco e/ou abortamento encaminha-se para a 

maternidade; em casos de hipertensão arterial, diabetes gestacional, carência 

nutricional/anemia e infecções (urinária) a conduta terapêutica é conduzida 

pelo médico e quando é avaliada como gestação de alto risco é realizado 

encaminhamento para a unidade de referência no município, Centro de 

Saúde Anita Garibaldi, assim como os casos de toxoplasmose. O 

acompanhamento do pré-natal continua sendo realizado pela equipe, ainda 

que a usuária seja acompanhada na unidade de referência para gravidez de 

alto risco.  

 Realização de atividade coletiva de educação em saúde, de prevenção a 

agravos e promoção à saúde: estas atividades são realizadas de maneira 

pontual e acontecem com maior periodicidade no ambiente escolar devido o 

PSE.  

 Vinculação da gestante a maternidade: A equipe relata que devido a 

maternidade existente no município estar em reforma, não ocorre vinculação 

da gestante a maternidade e as gestantes são orientadas a procurar a 

Unidade Mista de Felipe Camarão, que realiza parto de risco habitual, no 

município de Natal, capital do estado, devido a proximidade geográfica.   

 Participação do parceiro e/ou família no pré-natal: A equipe observa que a 

participação do parceiro ocorre apenas ocasionalmente durante o pré-natal, 

sendo mais comum a participação de alguma pessoa da família, geralmente a 

mãe da adolescente. 

A técnica em grupo adotada nesta pesquisa atingiu o objetivo proposto de 

interrogar a micropolítica da organização do serviço de saúde em seu processo de 

trabalho assim, revelar as relações ali estabelecidas entre os profissionais e desses 

com os usuários, os nós críticos, o jogo de interesses, poder e os processos 

decisórios (FRANCO e MERHY, 2003). O desenho do Fluxograma Descritor 

construído está no Apêndice D. 
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6 APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS DA INTEGRALIDADE NA 

PRODUÇÃO DO CUIDADO À SAÚDE DO ADOLESCENTE: DIALOGANDO 

COM PROFISSIONAIS E USUÁRIOS 

 

Este capítulo tem como base o conteúdo extraído das entrevistas realizadas 

com os profissionais de saúde da UFS estudada. 

A análise das entrevistas buscou produzir diálogo com o referencial dos 

quatro eixos da integralidade proposto por Ayres (2009): o eixo das necessidades 

que diz respeito à qualidade e natureza da escuta, acolhimento e resposta às 

demandas de atenção à saúde; o eixo das finalidades, que representa graus e 

modos de integração entre as ações de promoção da saúde, prevenção dos 

agravos, tratamento de doenças/sofrimentos, recuperação da saúde e reinserção 

social; o eixo das articulações, que se refere aos graus de modos de composição 

de saberes interdisciplinares, equipes multiprofissionais e ações intersetoriais; e o 

eixo das interações referindo-se à qualidade e natureza das interações 

intersubjetivas no cotidiano das práticas de cuidado.  

Os quatro quadros que seguem apresentam a articulação do conteúdo dos 

eixos com as informações coletadas. Na primeira coluna está destacado o eixo e na 

segunda coluna estão destacadas as temáticas levantadas em campo no sentido de 

identificar relações de aproximação e distanciamento na perspectiva da 

integralidade. 

 

Quadro 3 – Matriz de análise: eixo das necessidades 

EIXO TEMA 

Necessidades de saúde 
de adolescentes 

1 – Saúde sexual e saúde reprodutiva 
2 – Vacinação 
3 – Problemas advindos do consumo de álcool e 
outras drogas; violência urbana e violência doméstica 
4 – Evasão escolar 
5 – Agravos e doenças 
6 – Prostituição 
7 – Saúde bucal 
8 – Estética corporal 

Eixo das necessidades: diz respeito à qualidade e natureza da escuta, acolhimento e resposta às 
demandas de atenção à saúde; o impulso mais relevante aqui é o do desenvolvimento de 
sensibilidade e capacidade de resposta a necessidades que não se restrinjam à prevenção, correção 
e recuperação de distúrbios morfológicos ou funcionais do organismo, sem descuidar destas 
(AYRES, 2009, p. 14). 
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Quadro 4 – Matriz de análise: eixo das finalidades 

EIXO TEMA 

Finalidades do trabalho 
em saúde com 
adolescentes 

 

1 – A organização de acesso para o adolescente na 
unidade. 
2 – Processo de trabalho direcionado por ações 
programáticas e programas do MS.  
3 – Políticas e instrumentos para saúde do 
adolescente e o fomento pela gestão municipal. 
 
4 – Deficiências estruturais da unidade. 
 
5 – Coordenação do cuidado e vínculo. 
 

Eixo das finalidades: diz respeito a graus e modos de integração entre as ações de promoção da 
saúde, prevenção de agravos, tratamento de doenças e sofrimentos e recuperação da 
saúde/reinserção social; o sentido dominante aqui é o de não segmentar as ações, mas, ao contrário, 
criar sinergismos que otimizem o desenvolvimento das ações, tanto da perspectiva da racionalização 
meios-fins como do conforto e conveniência para indivíduos, famílias e comunidades (AYRES, 2009, 
p. 14). 

 

Quadro 5 – Matriz de análise: eixo das articulações 

EIXO TEMA 

Articulação entre 
saberes e ações no 

cuidado de adolescentes 

1 – Poucas ações efetivas com outros setores.  
2 – Ausência de equipamentos sociais na 
comunidade. 
3 – Necessidade de melhor integração entre os 
serviços de saúde do município, com fluxos e 
protocolos delineados. 
4 – Potencialidades e Desafios nas articulações junto 
às escolas no âmbito do PSE 

Eixo das articulações: refere-se aos graus e modos de composição de saberes interdisciplinares, 
equipes multiprofissionais e ações intersetoriais no desenvolvimento das ações e estratégias de 
atenção à saúde; o propósito aqui é criar as melhores condições para oferecer resposta efetiva às 
necessidades de saúde em uma perspectiva ampliada, tal como descrito no eixo das necessidades 
(AYRES, 2009, p. 14).  

 

Quadro 6 – Matriz de análise: eixo das interações 

EIXO TEMA 

Interação entre sujeitos 
no cotidiano do trabalho 

1 – Os profissionais expressam sentimento de 
trabalho em equipe, ajuda mútua para o bom 
desenvolvimento do processo de trabalho e de 
superação nas dificuldades encontradas. 
2 – Construção da autonomia dos sujeitos (usuários) 
e relação de confiança e vínculo. 

Eixo das interações: refere-se à qualidade e natureza das interações intersubjetivas no cotidiano das 
práticas de cuidado; a motivação das propostas identificadas nesse eixo é a construção de condições 
efetivamente dialógicas entre os sujeitos participantes dos encontros relacionados à atenção à saúde, 
sejam pessoa a pessoa, sejam na perspectiva de equipes/comunidades, sem o que as aspirações 
dos eixos anteriores não podem ser realizadas (AYRES, 2009, p. 14).  
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A partir dos quadros 3, 4, 5, e 6 sistematizamos cada eixo dialogando com 

temas que emergiram das falas dos entrevistados profissionais e usuários, do 

registro em diário de campo da observação participante e do fluxograma descritor e 

autores selecionados na revisão da literatura. 

 

6.1  NECESSIDADES DE SAÚDE DE ADOLESCENTES E INTEGRALIDADE DO 

CUIDADO 

 

Ayres (2009) ressalta que a qualidade e natureza da escuta, acolhimento e 

resposta às demandas de atenção à saúde sejam impulsionadas pela sensibilidade 

e capacidade de respostas não reducionistas. O olhar para com as demandas 

sociais e ou culturais precisam de uma lente de aumento que ofereçam várias 

possibilidades de resolução. 

A contemplação dos diversos fatores que favorecem ao atendimento das 

necessidades de saúde implica na efetivação do princípio da integralidade, 

contrapondo-se à abordagem fragmentária e reducionista da saúde. O desafio para 

que o olhar ampliado por parte dos profissionais, tendo em vista tanto o contexto 

imediato do encontro como o contexto da própria vida do usuário, consiga apreender 

as necessidades de saúde e, ao mesmo tempo, analisar o que significa para este 

usuário as demandas apresentadas e as ofertas que podem ser instrumentos de 

escolha dos profissionais e dos usuários para responder às necessidades 

apreendidas (Mattos, 2004; 2001). 

Cecílio e Matsumoto (2006) propuseram uma taxonomia das necessidades de 

saúde dos sujeitos individuais e coletivos, organizada em quatro grandes conjuntos, 

complementada por Merhy (2002) com mais um conjunto. A cada uma foi atribuído 

possibilidades de representações que, de um modo ou outro, é tomado como objeto 

do ato de cuidar. A utilização dessa taxonomia pode ter potência para verificar o 

quanto as necessidades de saúde estão sendo consideradas, ouvidas e atendidas, 

na operacionalização dos serviços de saúde sejam nas ações clínicas assistenciais, 

de prevenção e de promoção. Segue a classificação descrita pelos autores citados, 

em que as quatro primeiras foram descritas por Cecílio e Matsumoto (2006) e a 

quinta por Merhy (2002):  
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 A necessidade de boas condições de vida, entendendo-se que o modo de 

viver se traduz em diferentes necessidades representadas por: boa moradia, 

alimentação, transporte, lazer, meio ambiente adequado, viver em processos 

sociais de inclusão. 

 A necessidade de se ter acesso a toda tecnologia de atenção à saúde 

que melhorem e prolonguem a vida, onde o valor de uso de cada 

tecnologia é determinado pela necessidade sentida de cada pessoa, em dado 

momento, sem haver uma hierarquização dessas tecnologias, representada 

por: sempre que for necessário poderá e deverá consumir serviços de saúde 

(saberes, equipamentos e práticas) que possam impactar e qualificar seu 

modo de andar na vida. 

 A necessidade de ter vínculos (a) efetivos entre o usuário e o 

profissional ou equipes de saúde, construído a partir de uma relação de 

confiança, representada por: poder acessar e ser recebido e bem acolhido em 

qualquer serviço de saúde que necessitar, tendo sempre uma referência de 

responsabilização pelo seu atendimento dentro do sistema.  

 A necessidade de autonomia e autocuidado na escolha do “modo de 

andar a vida” (a construção do sujeito). À autonomia implicaria a 

possibilidade de reconstrução, pelos sujeitos, dos sentidos de sua vida, 

representada por ser tratado como sujeito do saber e do fazer, em produção, 

que irá a cada momento “operar” seu próprio modo de andar na vida. 

 A necessidade de ser alguém singular com direito à diferença, 

representada por: ser sujeito de direito e cidadão, ser igual, ser nominal, ser 

respeitado em suas necessidades “especiais”, ser incluído.  

 

Verificamos que os profissionais da USF Mangabeira conseguem perceber os 

problemas traduzidos em demandas e necessidades de saúde dos adolescentes de 

forma abrangente e contextualizada. Os profissionais trazem em suas falas desde 

questões relacionadas a queixas clínicas até questões relacionadas ao contexto 

sócio-econômico em que os adolescentes vivem: 

 

“A gente tem todo tipo de demanda, a gente recebe aqui um 

adolescente que vem com uma dor de dente e o adolescente que a 
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gente pode desconfiar de um câncer em alguma parte do corpo, então 

assim... a ESF por ser porta de entrada, porta principal de entrada, da 

população em geral, a gente pega todo tipo de demanda, sabe!” 

(Profissional 1) 

 

“[...] um bar que funciona nos finais de semana, onde de acordo com 

relatos da própria população há uma grande concentração de 

adolescentes, de álcool e de drogas [...] tem uma violência muito 

grande, uma violência doméstica, um abandono de crianças e 

adolescentes na sua residência! então a gente tem diversos relatos [...] 

a maioria das mulheres aqui não trabalha, então, são financeiramente 

dependentes dos homens, principalmente as adolescentes, então você 

se vê como uma adolescente sem formação, dependente do homem, 

na sua maioria que utiliza muito o álcool, então é assim... um ciclo 

vicioso... é um problema muito sério!”  

(Profissional 1) 

 

“[...] outras demandas que chegam à unidade de forma implícita ou 

explicita, são questões complexas para se trabalhar, como por 

exemplo, droga, é uma questão muito complexa e na nossa área é uma 

questão muito problemática, como é em todos os lugares, é uma 

situação que a cada dia tá crescendo e a gente não tem como 

controlar.” (Profissional 2)  

 

“[...] o planejamento familiar tem muita adolescente, pré-natal tem muita 

adolescente, também, eu acho que a maioria de pré-natal da gente é 

mais adolescente do que um maior de idade, 20 anos, 18 anos, sempre 

é mais adolescente”. (Profissional 3) 

 

“Aqui no momento o que eu vejo assim é droga ... e a gente tem medo 

de enfrentar! assim e procurar saber se realmente essa criança, pré-

adolescente vive envolvido ou não, porque anda com pessoas mais 

velhas que a gente sabe que é envolvido, [...] aí a gente fica sem saber 
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o que rola, se é se envolver com droga, se é se envolver com essa 

gente, entendeu? A questão de prostituição [...]” (Profissional 4) 

 

“[...] só procura o posto quando tá com uma doença, entendeu? E acha 

que o Posto é pra se procurar só no momento quando tá se sentindo 

alguma coisa, e não é bem isso, né? Tem as vacinas atrasadas [...] 

(Profissional 4) 

 

“[...] para a odontologia até que eles procuram bastante, [...] Eles se 

preocupam muito, principalmente com a estética, dando prioridade aos 

dentes da frente”. (Profissional 5) 

 

“Da comunidade pensando no jovem, a gente ta tendo muito problema 

com violência aqui, de uns tempos pra cá, isso não existia, mas de uns 

tempos pra cá a gente ta tendo muito problema com violência, a gente 

tem tido informações de muitas “boca de fumo” por aqui pela 

comunidade, então a gente ta tendo muito problema com droga, com 

adolescentes que não estão na escola mais, saíram da escola, não 

querem mais estudar, e aí também não procuram a unidade de saúde, 

não pegam camisinha, não fazem parte do planejamento familiar, 

muitas adolescentes engravidando [...] (Profissional 7) 

 

Cecílio (2001) faz uma diferenciação entre demanda e necessidade, onde a 

demanda pode ser compreendida como um pedido explícito e que, de certa forma, é 

modelada pela oferta dos serviços, enquanto as necessidades de saúde podem ser 

a busca de algum tipo de resposta que precisa ser de alguma forma, escutado e 

traduzido, pela equipe. Considerando essa diferenciação refletimos que a equipe 

apreende em maior parte as demandas expressas pelos usuários adolescentes, 

enquanto que as necessidades de saúde são identificadas, mas não são 

respondidas. As falas dos profissionais revelam sentimentos de impotência como 

“questões complexas”, “problema muito sério”, “medo de enfrentar” ao se referirem a 

questões como prostituição, álcool e drogas. Ao mesmo tempo, parecem limitações 

que muitas vezes extrapolam o desejo da equipe de fazer melhor.  
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As respostas às demandas com enfoque meramente curativo não atende os 

determinantes sociais da morbimortalidade de adolescentes e jovens, que decorrem 

de causas externas como as violências e o consumo de álcool e outras drogas e da 

prática sexual desprotegida, que expõe os indivíduos às DST‟s e AIDS e a gravidez 

não planejada. Os enfoques precisam ser abrangentes com atividades de promoção 

da saúde e atenção ao adolescente, tendo em vista os aspectos culturais, afetivos e 

psicossociais. 

Na USF estudada, a busca dos adolescentes pelo atendimento se caracteriza 

em suprir necessidades encontradas na demanda espontânea, em situações de 

agravos de saúde ou em situações específicas, como a gestação, configurando o 

atendimento ao adolescente como indiferenciado em meio à rotina na unidade. Essa 

situação é mantida pelo processo de trabalho na lógica de produção de consumo de 

procedimentos assistenciais, que capta a demanda dissociada das necessidades de 

saúde e por isso distancia o adolescente da centralidade do cuidado integral. 

A situação encontrada na pesquisa se aproxima do que foi discutido por Ayres 

et al (2012) ao refletir que as queixas são identificadas como necessidades de 

saúde, conforme abordagem que privilegia o componente biológico do atendimento 

clínico e favorece a medicalização, o consumo de exames e os encaminhamentos.  

Os profissionais tendem a trabalhar com demandas ativamente expressas, com 

abordagem centrada em queixas e leitura biomédica (AYRES et al, 2012). 

O que encontramos na USF estudada corrobora as afirmações de Ayres 

(2004) quando aponta que as práticas de saúde operadas nos processos de trabalho 

cotidiano da equipe encontram sérias limitações para responder, efetivamente, às 

complexas necessidades de saúde e, neste caso, ressaltamos as necessidades dos 

adolescentes em Mangabeira. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é o modo de lidar com questões da 

sexualidade. Seguem algumas falas: 

 

“[...] aqui tem um grande nº de paciente, por exemplo, no pré-natal, 

onde essas adolescentes estão incluídas, a gente tem uma grande 

aceitação dessas pacientes no planejamento familiar, então é 

disponibilizado pra toda população, mas em grande parte essas 

adolescentes estão incluídas” (Profissional 1) 
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“Eu fico só orientando [...] a questão do preventivo que a gente tem que 

puxar muito pras adolescentes, de vida ativa, né? e pra virem fazer o 

planejamento e o preventivo, tem toda a forma de se cuidar, né? 

(Profissional 4) 

 

“[...] A gente se preocupa muito com isso, porque a gente vê os jovens 

muito... iniciando a vida sexual muito cedo e por estar iniciando muito 

cedo às vezes não procuram a unidade de saúde para serem bem 

orientados e aí surgem às doenças sexualmente transmissíveis, surge 

à gravidez indesejada ou desejada! eu vivo dizendo isso! [...] 

(Profissional 7) 

 
A situação traduzida pelos profissionais no modo de fazer da equipe também 

nos faz lembrar Ayres et al (2012) para quem demandas, no campo da sexualidade, 

são apreendidas pelos profissionais segundo um modelo de cuidado no qual 

prevalece um olhar normativo e praticamente restrito à esfera reprodutiva, sem 

discussão mais aprofundada sobre os sentidos, valores e significados da vivência da 

sexualidade e da reprodução (AYRES at al, 2012). 

A gravidez em adolescentes continua sendo um obstáculo à melhoria do 

status educacional, econômico e social da mulher em todas as partes do mundo. Em 

geral, para mulheres jovens, o casamento e a maternidade precoce podem reduzir 

seriamente suas oportunidades de educação e de emprego e têm toda probabilidade 

de impacto adverso na qualidade de sua vida e na vida de seus filhos 

(CONFERÊNCIA DE CAIRO, 1994).  

A gravidez nessa faixa etária tem sido considerada uma situação de risco 

social e um elemento que desestrutura a vida do adolescente e, em última instância, 

como elemento determinante na reprodução do ciclo de pobreza das populações, ao 

colocar impedimentos à continuidade de estudos, associada ao fracasso escolar e 

limita de forma dramática as oportunidades futuras da gestante ao acesso ao 

mercado de trabalho, sobretudo entre as adolescentes (BRASIL, 2005; MIRANDA; 

BOUZAS, 2008). Tal situação pode ser ilustrada na fala de uma adolescente 

entrevistada: 
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“[...] eu ainda tentei continuar os estudos, mas a barriga pesava e era 

distante até chegar à escola, e eu ia a pé! aí eu deixei os estudos! [...] 

próximo ano eu quero voltar, ele (o bebê) já vai estar com um ano, aí 

eu volto a estudar! [...] meu sonho era ser psicóloga!” (Rosa, 17 anos) 

 

“[...] eu não tenho ajuda! (referindo-se ao pai da criança e ao Programa 

Bolsa Família), só da minha mãe (avó, que é chamada de mãe) [...]” 

(Rosa, 17 anos) 

 

“Eu não to freqüentando mais! [...] Eu acho que foi muito ruim! nê! 

Mas... daqui pra frente eu vou precisar dos estudos, porque agora a 

pessoa precisa dos estudos até... pra tudo! Eu não gostei! Minha mãe 

não gostou, também! Mas o próximo ano eu vou estudar! (Cattleya, 15 

anos) 

 

A prática continua com um atendimento centrado na doença e, portanto, na 

proposta curativa. Mais que em qualquer outra faixa etária, no caso das 

adolescências, fica evidente a fraqueza do sistema de saúde em não alcançar a 

diversidade de agravos “não orgânicos” que ameaçam a vida dos adolescentes.  

(TRAVERSO-YEPEZ; PINHEIRO, 2002) 

 

“É mais como eu lhe digo, só procura mais quando está doente [...] 

oriento sobre o preventivo, atendimento da dentista, todos os 

atendimentos que a gente tem aqui, entendeu?” (Profissional 4) 

 

“Dentista, quando tem (o adolescente tem necessidade), eu vou logo 

marcando no colégio (no dia específico para agendamento dos 

escolares), que eles não precisam vir pegar a ficha [...]” (Profissional 4) 

 

“[...] A demanda muito alta, muito grande! a gente sempre quer fazer 

muito mais e não consegue! [...] então pra mim esse é maior empecilho 

pra gente fazer um tratamento de maior qualidade, pra que traga 

realmente, pra que a gente consiga promover a saúde e não... fazer um 

tratamento mais preventivo e não curativo, no geral! porque eles só 
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procuram uma unidade de saúde quando estão com algum problema, 

eles não procuram a unidade, principalmente os jovens, não procuram 

a unidade de saúde pensando em não ter o problema, né! [...]” 

(Profissional 7) 

 

Salomão (2007) apresenta vários estudos os quais apontam que os 

adolescentes não constituem, do ponto de vista quantitativo, um grupo que gere 

demanda clínico-assistencial nos diversos serviços de saúde. Os agravos que os 

colocam em situações de risco são importantes, complexos e exigem indagação e 

busca de melhor compreensão acerca das necessidades dos adolescentes e de 

suas demandas para os serviços de saúde. Na maioria dos atendimentos dos 

adolescentes nesses serviços, a abordagem é clínica e a intervenção fica restrita a 

terapêutica medicamentosa, não sendo consideradas as demais necessidades, que 

são importantes e não podem ser silenciadas. (SALOMÃO, 2007) 

A clínica pode ser reconhecida por alguns aspectos discutidos por Campos 

(2003) que retratou um semblante de três clinicas: a Clínica Oficial (Clínica da 

clínica); a Clínica Degradada; e a Clínica Ampliada (do Sujeito).  

A clínica Degradada é influenciada por contextos socioeconômicos 

específicos que podem exercer influência sobre a prática clínica de tal forma que 

esta teria sua potencialidade para resolver problemas de saúde diminuída, já que a 

lógica política e de poder se sobrepõem à razão da cura ou da reabilitação de 

pessoas (CAMPOS, 2003). 

A Clínica Oficial (Clínica da clínica) é também bastante limitada, uma vez que 

acarretaria em saberes e práticas marcados pelo mecanicismo e pela unilateralidade 

de abordagem, esquecendo-se das dimensões subjetiva e social das pessoas. 

Nesta clínica implica também abordar mais a doença do que o indivíduo, e mesmo 

quando este é considerado, pensa-se em um indivíduo fragmentado, um ser 

composto de partes que apenas, teoricamente, guardariam alguma noção de 

interdependência (CAMPOS, 2003). 

A Clínica Ampliada visa superar a alienação e a fragmentação e o tecnicismo 

biologicista, centrando-se no eixo da reconstituição de vínculos. A clínica Ampliada é 

um convite a desconstrução da operacionalização das outras clínicas, reconstruindo 

alternativas concretas de saberes e de pratica, para uma clínica reformulada e 
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ampliada, o objeto da Clínica do Sujeito inclui a doença, o contexto e o próprio 

sujeito nos processos que envolvem a intervenção clínica (CAMPOS, 2003). 

Souza (2006) ressalta a necessidade de reformular ou ampliar essa Clínica 

organizada por saberes e práticas que tomam o corpo anatomopatológico como 

objeto e o esquadrinha em órgãos, separa-o em físico e psíquico, físico e emocional, 

intervindo sobre suas partes por meio de técnicas de diagnóstico e procedimentos 

terapêuticos específicos, a partir de uma classificação nosológica, em que a doença 

toma o lugar do doente.  

A discussão que propomos fazer para a questão assistencial é a de afirmar a 

clínica em sua dimensão cuidadora, pois a reconhecemos como tecnologia potente 

para a produção do cuidado. A proposta é de que a clínica seja ampliada com 

qualificação da escuta e do acolhimento, enriquecida por sua dimensão relacional e 

intersubjetiva, de modo a ampliar a capacidade dos trabalhadores de lidar com a 

subjetividade e com as necessidades de saúde dos usuários, sem a qual o cuidado 

clínico fica restrito à noção de corpo fragmentado em órgãos e funções.  

Nesse cenário, é fundamental que os serviços de saúde ampliem a cobertura 

e facilitem o acesso dos adolescentes e que as equipes de profissionais reconheçam 

a importância do seu papel no cuidado diferenciado a essas pessoas, como sujeitos 

de direitos, o que requer sensibilidade e disponibilidade para exercerem sua prática 

procurando a melhoria da qualidade no atendimento, com ampliação do olhar para 

compreender e traduzir necessidades de saúde em ações de produção de saúde 

(BRASIL, 2013). 

Atendidos integralmente em suas demandas e necessidades de saúde, os 

adolescentes são protegidos em seus direitos e apoiados em suas trajetórias de vida 

rumo à realização pessoal e social, a igualdade de oportunidades e o respeito aos 

direitos humanos conforme pactuado na Conferência de Cairo em 1994 (BRASIL, 

2013).  

“(...) assegurar que os programas e atitudes de prestadores de assistência à 
saúde não restrinjam o acesso de adolescentes a serviços apropriados e à 
informação de que precisem, inclusive sobre doenças sexualmente 
transmissíveis e abuso sexual. 
(...) esses serviços devem salvaguardar o direito dos /as adolescentes à 
privacidade, confidencialidade, ao respeito e ao consentimento esclarecido, 
respeitando os valores culturais e as crenças religiosas. 
(...) Os países devem proteger e promover o direito dos /as adolescentes à 
educação, informação e cuidados de saúde reprodutiva e reduzir 
consideravelmente o número de casos de gravidez na adolescência .” (IV 
Conferência de População e Desenvolvimento. Cairo, 1994, p. 70) 
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Verificamos na USF estudada que, apesar dos profissionais compreenderem 

e apontarem as demandas e necessidades de saúde dos adolescentes da 

comunidade por eles assistida, faz-se preciso que a equipe busque estratégias para 

reconhecer e dar respostas considerando o contexto territorial e buscando parceiros 

governamentais e não governamentais que possibilitem ações intersetoriais que 

articulem aspectos do universo social, cultural e familiar dos adolescentes, de modo 

a interferir nos condicionantes e determinantes que produzem tais necessidades. 

Por outro lado, é fundamental reconhecer a dimensão singular dos adolescentes e 

inventar espaços de escuta e de diálogo que reconheça cada sujeito em sua 

produção individual e coletiva. 

 

6.2  FINALIDADES DO TRABALHO EM SAÚDE COM ADOLESCENTES 

 

A Estratégia Saúde da Família propõe a mudança no paradigma de atenção e 

é estabelecida como estratégia de reorganização na APS. Os processos de trabalho 

da equipe devem corresponder a algumas características das quais destacamos: 

definir território de atuação e de população; evitar a divisão da agenda segundo 

critérios de problema de saúde, ciclos de vida, sexo e patologias, dificultando o 

acesso dos usuários; prover atenção integral, contínua e organizada; ações com 

prioridades em grupos e fatores de risco; ações educativas voltada à construção da 

autonomia individual e coletiva; estimular a criação de vínculos de compromisso e 

responsabilidade entre os profissionais de saúde e a comunidade; estimular o 

reconhecimento da saúde como um direito de cidadania e, a organização da 

comunidade para efetivo exercício do controle social (BRASIL, 2011c). 

As evidências retratadas neste estudo mostram que a USF Mangabeira ainda 

norteia suas práticas por diretriz normativa quando opera sob a lógica das ações 

programáticas e determina horários específicos para atender certo tipo de clientela 

ou disponibilidade de determinados procedimentos com distribuição de fichas. Tal 

situação remete-nos a Franco (2006) ao ressaltar que a norma impõe amarras aos 

trabalhadores que são constrangidos no objetivo de produzir o cuidado, levando ao 

aprisionamento do seu trabalho vivo, o que é impeditivo para o estabelecimento de 

relações positivas para com os usuários. 

Identificamos que a organização de acesso para o adolescente na USF 

estudada, definida em cronograma, ocorre somente para saúde bucal e não há 
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grupos de educação em saúde para nenhum ciclo de vida, desta maneira é pela 

demanda livre ou por outros programas e ações programáticas o modo mais comum 

para o acesso do adolescente à unidade:  

 
“Não tem um “programa” específico para este público, mas eles estão 

incluídos nas nossas ações do dia a dia [...] um horário específico, [...], 

mas para o adolescente, essa facilitação ainda, realmente, não existe.” 

(Profissional 1) 

 

“Nós tentamos há algum tempo atrás desenvolver alguns trabalhos 

com os adolescentes, formar grupo de adolescentes. Era até um 

desejo de uma antiga médica que tinha aqui [...] (Profissional 2) 

 

“[...] se tivesse todo um local pra eles, um horário só pra eles, talvez 

fosse melhor, um pouco mais vantajoso, pra gente, que é equipe! pra 

eles que são usuários [...]” (Profissional 3) 

 

“Eu acho que aqui deveria existir, como eu disse naquele dia, né? 

Alguma sala de espera que pudesse trabalhar melhor esses 

adolescentes entendeu?” (Profissional 4) 

 

“Tem que falar com as professoras, com a diretora pra ela acertar que 

momento vai ser lá... Dentro da unidade da gente também! Porque isso 

seria desenvolvido na quinta à tarde.” (Profissional 4 – sobre o PSE) 

 

“[...] Aí por isso que eu digo! chegou, era adolescente pelo jeito aquelas 

duas! Aí, - ah já vim hoje! Mas já veio fora do dia, e o que a gente mais 

orienta é vir no dia! se não tem naquele dia (o contraceptivo que faz 

uso), mas fique procurando saber qual é o dia que entrega, para não 

atrapalhar os outros programas que tem, né?” (Profissional 4 - sobre o 

planejamento reprodutivo) 

 

 [...] nessa fase eles estão na escola, aí a gente tem os programas que 

são agendados. Aí eles sempre entram nos programas que a gente faz 
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com a escola, sempre são marcados e a procura é grande. [...] porque 

como a demanda é alta eles não esperam somente pela escola, eles 

vêm à unidade também, no caso como demanda livre eles estão aqui. 

(Profissional 5) 

 

“[...] especificamente um coisa que tenha na unidade de saúde eu acho 

que só tinha da minha parte que eu tiro uma tarde pra atender só 

adolescente [...]” (profissional 7) 

 

As falas dos profissionais corroboram achados em outros estudos sobre a 

atenção à saúde do adolescente. Nogueira et al (2010) ressaltam que as ações e 

estratégias de atendimento ao público adolescente em Unidade Básica de Saúde 

(UBS) se mostram incipientes e pontuais, voltadas para o aspecto curativo em 

detrimento de uma abordagem educativa. A pouca procura espontânea dos 

adolescentes pelos serviços na área de saúde repercute no atendimento voltado 

para a demanda e que acabam se restringindo aos aspectos curativos e com pouca 

especificidade, e com prejuízos às ações de cunho preventivo e de promoção para 

as ações desenvolvidas dentro da unidade (HORTA, 2006; QUEIROZ et al, 2011; 

NOGUEIRA; MODENA; SCHALL, 2010). 

O status da prevenção individual mantém a unanimidade cultural entre 

população e profissionais de saúde como sendo aquela capaz de dar respostas as 

diversas demandas, no entanto é apontada por Tesser (2010) como sendo pobre em 

impacto populacional e rica em poder medicalizante e iatrogênico. 

O processo de trabalho identificado na USF Mangabeira é direcionado por 

ações programáticas e programas do MS, em que a promoção da saúde com ações 

de educação em saúde é uma iniciativa desenvolvida no âmbito do PSE e na 

unidade de maneira incipiente ou pontual, e com pouco sinergismo entre as demais 

ações realizadas. As falas a seguir são ilustrativas de tal situação. 

 

“[...] depois dessa visita na escola aproximamos mais essas 

adolescentes do planejamento familiar, porque elas ás vezes achavam 

que a gente ia contar pro pai ou contar pra mãe ou contar pro vizinho 

ou que alguém ia ver, [...] então a gente criou essa intimidade maior 

com essas adolescentes, pra elas passarem a conhecer a equipe, 
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quem elas iam encontrar quando chegassem lá, como elas iam ser 

abordadas... então eu acho que foi muito importante pra adesão 

desses adolescentes pro trabalho da gente no dia a dia.” (Profissional 

1) 

 

“[...] a gente tinha um grupo, que inclusive também tinha adolescente 

nesse grupo, que era chamada medida certa, que surgiu assim depois 

do PSE, por isso assim é tão importante; uma coisa que não tem nada 

a ver, mas nos leva a imaginar o que a gente poderia fazer com aquele 

tema e nos levou a criar “o Macaíba na medida”, esse grupo também 

tinha bastante adolescente e a gente teve pessoas que chegou a 

perder até 20 kg, que tava obesa, praticando atividade física. Então a 

gente tinha atendimento nutricional; atendimento de fisioterapia; 

atendimento de educadora física, então era super legal! Todo mundo 

tinha camiseta, fazia atividade física junto, mas infelizmente teve que 

ser encerrado!” (Profissional 1) 

 

“[...] mas a gente já teve época boa de realizar bons trabalhos em cima 

da comunidade, entendeu? Quem já tava com aquela vida ativa: como 

tava sendo, se tava procurando a unidade de saúde para fazer 

planejamento, essas coisas, entendeu?” (Profissional 4 – comentando 

sobre o PSE) 

 

“[...] uma vez por semana nós fazemos um fórum para realizar o 

trabalho de saúde e educação, e aí também são vários tipos de 

palestras, dinâmicas com os adolescentes, palestra sobre drogas, 

oficina sobre drogas, sexualidade e afetividade e todas as demais, 

doenças, doenças sexualmente transmissíveis e outras com assuntos 

correlatos [...] o que de relevante ficou em tudo isso foi a oportunidade 

que nós tivemos de levar até os adolescentes esses conhecimentos, 

porque por mais que tenha mídia, por mais que tenha outras fontes [...] 

esses adolescentes terem acesso á informação [...] (Profissional 2) 
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“É porque é muita coisa [...] em cima da outra: vem campanha, vem 

treinamento, é tanta coisa que acaba atrapalhando no que a gente tem 

pra desenvolver dentro do colégio, [...] Mas sempre a gente tem essa 

idéia de desenvolver um bom desempenho no colégio em relação a 

isso.” (Profissional 4 – comentando sobre o PSE) 

 

“[...] e tem uma tarde da semana pra gente ta envolvido nas escolas, 

pra poder a gente vê se consegue chamar mais atenção pra aquilo que 

a gente ta propondo, que é a melhoria da saúde deles [...]” (profissional 

7 – comentando sobre o PSE) 

 

“Agora, no momento, a gente ainda não mexeu nessa carteira, não 

sabe quem tem ainda essa carteira, mas no momento que a gente tava 

lá, fazendo a campanha de vacinação, teve esses trabalhos e a gente 

viu quem não estava com a carteira, entendeu? Mas parou por aí!” 

(Profissional 4 - sobre a caderneta de saúde do adolescente) 

 

“[...] talvez criar uma condição melhor! diferenciada, que envolva tanto 

a questão de atendimento, mas também uma questão… vamos dizer 

assim é… de prevenção, né! a gente atuar mais nessa questão [...]” 

(Profissional 6) 

 

Chiapinotto, Fait e Mayer Júnior (2007), ao discutir o modo de fazer saúde em 

uma UBS, consideram que é possível perceber que há uma influência de toda a 

história da assistência à saúde nas práticas dos profissionais, por isso construir 

outros modos de fazer saúde é algo que se mantém em tensão constante, uma vez 

que os paradigmas se entrecruzam e provocam crises. 

Para esta condição Franco (2006) sugere o “trabalho vivo em ato”, proposto 

por Merhy (1997), com o seu alto grau de governar a produção do cuidado na 

micropolítica. 

Para melhor compreensão de como pode se dar o processo de trabalho em 

saúde nos reportamos às tecnologias do trabalho em saúde estabelecidas por Merhy 

(1997), no qual os profissionais utilizam-se de saberes tecnológicos que se 

inscrevem nas denominadas tecnologias duras, leve-duras e as leves. As primeiras 
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remetem a equipamentos tecnológicos como, por exemplo, as máquinas, estruturas 

organizacionais, rotinas, normas, dentre outras; as segundas, aos saberes, bem-

estruturados, que se fazem presentes no processo de trabalho como a clínica 

médica e a epidemiologia; e as últimas correspondem às tecnologias de relação 

como vínculo, autonomia, acolhimento. 

Desta maneira é coerente estabelecer uma estrita ligação entre o “trabalho 

vivo” e as “tecnologias leves”, pois no processo de trabalho há liberdade para 

criatividade e relacionamento, possibilitando a interação e inserção do usuário nesse 

processo de produção da sua própria saúde.  Por outro lado, quando há 

predominância das “tecnologias duras e leve-duras” o trabalho é “morto”, 

caracterizado por um processo frio e duro de produção de procedimentos e com 

pouca interação entre profissional e usuário (MERHY, 1997). Sendo assim, tais 

formulações visam destacar no processo de trabalho em saúde o seu objetivo maior 

que é a produção do cuidado e, ao mesmo tempo, resgatar a importância da Clinica, 

como lugar privilegiado para operar as tecnologias leves e estas como articuladoras 

das demais configurações tecnológicas.  

Em direção semelhante, Favoreto e Pinheiro (2011) apresentam reflexão 

sobre o lugar da escuta no modelo de atenção à saúde, buscando analisar suas 

repercussões e efeitos no cotidiano das práticas. A escuta, como uma ferramenta 

dialógica, relacional e inclusiva, de saberes e práticas entre os atores implicados, se 

apresenta como uma perspectiva de mudança de atenção fundada na integralidade 

e nas ações de promoção à saúde. Essa é a proposta de superação de um modelo 

de atenção à saúde médico-centrado e medicalizador, da escuta desprovida de 

aspectos subjetivos e diálogo, mediada pela técnica normativa. 

O espaço constituinte do encontro, profissional usuário, gera uma 

oportunidade para a escuta qualificada capaz de compreender de maneira 

significativa o amalgama do saber técnico e não técnico do trabalho vivo em ato. 

Neste sentido, para Ayres (2004) o importante para a humanização é justamente a 

permeabilidade do técnico ao não técnico, o diálogo entre essas dimensões 

interligadas, visando à ampliação e flexibilização normativa na aplicação terapêutica 

das tecnociências da saúde.  

Costa, Queiroz e Zeitoune (2012) apreenderam a partir de um estudo com 

profissionais enfermeiros e gestores que há necessidade de um planejamento para o 

cuidado ao adolescente, pois ainda que haja o desenvolvimento de algumas ações, 
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estas se dão de forma isolada e não planejadas entre equipes e gestores 

desfavorecendo a construção de uma linha de cuidado na atenção básica. A 

ausência da participação dos gestores no processo de planejamento compromete 

inclusive a tomada de decisão por parte das equipes. 

Em nosso estudo, identificamos que por parte da gestão municipal houve 

pouco fomento quanto às políticas e instrumentos para saúde do adolescente 

envolvendo os processos de planejamento/programação, execução, avaliação e 

monitoramento das ações desenvolvidas pelas USF. Destacamos as seguintes falas 

que nos trouxe a essa temática de discussão: 

 

“A nossa unidade de saúde, recebe doutorandos que são os 

estudantes de medicina, e um desses grupos trouxe para a equipe um 

manual, a conhecimento da equipe, do Ministério da Saúde mostrando-

nosas diretrizes, os planos que eles tinham para o PSE, foi a partir daí 

que a equipe passou a conhecer que existia esse cronograma do MS, e 

aí a gente passou a tirar aquilo como um elo norteador, assim a gente 

começou a trabalhar em cima dessas diretrizes do MS [...]” 

(Profissional 1 – comentando sobre o PSE) 

 

“[...] ultimamente parou mais, por uma questão política, nós somos 

bem, digamos, prejudicados porque ficamos sem apoio na própria 

prefeitura para que se desse continuidade a esse trabalho e com a 

nova gestão, agora que chegou, estamos nos reorganizando para ver 

se esse trabalho pode ir pra frente de novo.”  (Profissional 2 – 

comentando sobre o PSE) 

 

“... na medida em que você implanta um projeto, então o executor 

daquele projeto, ou melhor, quem implanta aquele projeto, ele precisa 

ficar monitorando, porque se não, se perde! [...] Isso foi uma questão a 

nível do município, que foi iniciado e não foi dado continuidade... mas, 

porque faltou um ajuste, faltou uma direção, faltou uma organização, 

faltou um controle. Então se perdeu por isso! por falta desse controle, 

desse feedback que não foi procurado ter.” (Profissional 2 – sobre a 

caderneta) 
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“[...] se tivesse sido realmente bem implementado seria um sucesso! e 

pra gente, melhoraria muito mais o trabalho que a gente faz aqui, mas 

infelizmente foi mais um programa que não foi à frente! [...] dificuldade 

de implementar esse instrumento [...] Eu acho que as duas partes, 

tanto a unidade de saúde, a SMS, aos profissionais de saúde no geral 

como também aos adolescentes. A gente recebeu curso, fomos 

apresentados a caderneta, a gente achou a caderneta uma idéia 

maravilhosa, a gente levou a caderneta pras escolas, fez palestras, 

mostrou, deu a caderneta pros adolescentes, eu lembro que tinha até 

bonezinho tudo que a gente deu na época pra quem tava participando, 

mas a gente não soube exigir, no momento que eles vinham pra 

unidade, no momento que a gente ia fazer o acompanhamento deles, e 

eles também como mais uma coisa do governo não souberam dar o 

valor devido aquilo e acabou que ficou sem utilidade! foi só um livrinho 

de informações pra eles! se leram, né! (risos)” (Profissional 7 – sobre a 

caderneta) 

 

“A questão da educação continuada é uma preocupação que existe 

aqui em Macaíba de sempre ta procurando capacitação e tudo! mas no 

aspecto em si da adolescência talvez, assim... houve alguma atividade, 

mas talvez precisasse mais ainda um foco maior, mas é como eu lhe 

digo! é a questão da leitura, né! Ah! Os problemas são esses! então, 

vamos atingir esses problemas! então, talvez se tiver uma proposta 

maior sobre a questão de saúde do adolescente “vindo de cima” eu 

acho que talvez seja um trabalho mais efetivo.” (Profissional 6) 

 

“O que a gente quer ver são as ações, o que a gente realmente queria 

ver são melhorias, capacitação, por exemplo, pra equipe de saúde! pra 

que a gente pudesse conhecer melhor as ações que a gente poderia 

fazer com esse público adolescente [...]” (Profissional 1) 

 

Consideramos importante que os profissionais não sejam simplesmente 

executores de planos, tarefas, ações a eles impostos de maneira verticalizada. A 
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compreensão exata como: o que é; objetivos; metas; público a ser alcançado; como 

fazer; com que parcerias contar; entre outros aspectos dos programas e 

instrumentos ofertados para serem incorporados nos processos de trabalho da 

equipe de saúde precisa chegar a esta por meio de espaços coletivo de discussão e 

planejamento permanente dessas propostas, inclusive com avaliação e 

monitoramento das ações realizadas. 

O planejamento institucional e compartilhado das ações, entre os gestores, 

profissionais e usuários se faz fundamental para que a equipe de atenção básica 

tenha condições de prover atenção integral, contínua e organizada a sua população 

adscrita, possibilitando o enfrentamento das dificuldades em cuidar dos 

adolescentes, conforme observado na prática e possíveis soluções. 

A gestão participativa é indicada pela Política Nacional de Humanização 

(PNH) como um valioso instrumento para a construção de mudanças nos modos de 

gerir e nas práticas de saúde, uma vez que não é exercida apenas no âmbito do 

sistema e serviços de saúde, mas também diz respeito ao cuidado em saúde. Com 

isso contribui para tornar o atendimento mais eficaz/efetivo e motivador para as 

equipes de trabalho. A cogestão é uma diretriz ético política que visa democratizar 

as relações no campo da saúde, portanto se caracteriza como um modo de 

administrar que inclui o pensar e o fazer coletivo, em que todos que estão envolvidos 

no cuidado participam das decisões deste processo (BRASIL, 2009d). 

As falas evidenciam que os profissionais sentem falta de um direcionamento 

maior por parte da gestão municipal para desenvolverem um trabalho mais efetivo 

para a saúde dos adolescentes. Reconhecem ainda que em seu espaço singular do 

fazer; executar; cuidar, o da micropolítica no âmbito da unidade de saúde e seus 

processos de trabalho, esta sofre uma importante influência da gestão e seu 

planejamento na macropolítica com seus movimentos e forças no jogo de poder e de 

interesses e reclamam a superação da postura de gestão centralizadora e pouco 

participativa. 

Os profissionais apontam que as deficiências de estrutura física da unidade 

como: o espaço inapropriado para práticas educativas e formação de grupos e a 

falta de ambiência, dificultam e limitam a criação de sinergismos entre as ações, 

tanto na perspectiva de ampliar o “cardápio” de oferta de serviço de modo integrado, 

como de conformação com a garantia de direitos dos adolescentes, relacionado à 
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ética, privacidade, confidencialidade e sigilo, de acordo com os preceitos éticos e 

legais no ECA e nos códigos de ética das diferentes categorias profissionais. 

 

“[...] uma estrutura física aqui na unidade onde a gente pudesse 

chamar pra que a gente pudesse receber essa população. Porque de 

acordo com a realidade física aqui, nem pra fazer um grupo realmente, 

pra trazer um vídeo... a gente não tem essa estrutura, infelizmente!” 

(Profissional 1) 

 

“O que dificulta no meu ponto de vista é a estrutura, o espaço da nossa 

unidade, que nos limita a realizar alguns trabalhos, por não ter um 

espaço mais amplo. [...] não tem uma estrutura tão boa para melhor 

trabalharmos [...] se fosse um espaço maior, talvez fosse até mais fácil 

a gente trabalhar com o adolescente, um espaço pra gente oferecer 

alguma outra coisa, alguma oficina, alguma coisa que realmente 

interessasse a eles [...]” (Profissional 3) 

 

“A gente precisa assim de uma estrutura mais ampla para poder 

trabalhar..., para ter um local onde possa reunir esse adolescente no 

dia do planejamento, [...] Eu acho que aqui deveria existir, [...] alguma 

sala de espera que pudesse trabalhar melhor esses adolescentes 

entendeu?” (Profissional 4) 

 

“[...] em relação a essa questão de saúde do adolescente eu acho que 

a estrutura adequada, uma estrutura falando a respeito da unidade em 

si! [...] quando falo em uma estrutura adequada, seria o que na 

realidade? Algo que permitissem eles terem uma sala onde ficassem 

mais reservados ou métodos que a gente pudesse trabalhar melhor! eu 

acho que talvez esses fossem um dos problemas!” (Profissional 6) 

 

“[...] Primeiro que falando da odontologia, parece a parte excluída da 

unidade! porque foi feita num prédio à parte da unidade, não tem 

ligação ao prédio principal, o que dificulta muito os pacientes rodarem, 

por exemplo, se têm pacientes que vem pra dentista e quer vir pro 
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médico não pode não tem condições, porque o prontuário não pode 

estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou ele está aqui na frente, ou 

ele está lá atrás, [...] prejudica a integração da equipe também [...]” 

(Profissional 7) 

 

As idéias centrais dos Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) apresentados no 

estudo realizado por Queiroz et al (2011) sobre o cuidado com adolescentes 

realizado com profissionais da APS se aproximam aos achados desta pesquisa em 

várias nuances temáticas. No que diz respeito à estrutura física inadequada esta foi 

apontada pelos profissionais como fator de desarticulação do atendimento ao 

adolescente. Essa alegação fundamenta-se no fato de que a oferta de alguns 

serviços ficarem inviabilizados e também pelo desconforto ocasionado pela ausência 

de infra-estrutura para acomodação dos usuários por ocasião da espera pelos 

atendimentos, o que pode ser exacerbado devido às características inerentes dos 

adolescentes que exige especificidades e singularidades, desdobrando em perda de 

oportunidades para formação de vínculo. 

O aspecto relacionado à estrutura física inadequada das unidades básicas de 

saúde tem sido apresentado por alguns autores como uma dificuldade para o 

trabalho da equipe, fato que repercute negativamente na realização de atividades e 

é configurada como um desafio a ser enfrentado para qualificação dos serviços da 

atenção básica, com destaque para a precariedade da rede física e a ambiência 

pouco acolhedora das UBS (CONILL, 2008; ROCHA, 2008; TRAD; ROCHA, 2011; 

QUEIROZ et al, 2011; BRASIL, 2012) 

O conceito de “ambiência na saúde refere-se ao tratamento dado ao espaço 

físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que 

deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana”. A PNH imprime três 

eixos primordiais e indissociáveis na composição de uma ambiência: o espaço que 

visa proporcionar confortabilidade focada na privacidade e individualidade dos 

sujeitos envolvidos, trabalhadores e usuários, valorizando elementos como cor, 

cheiro, som, iluminação, dimensão/forma/distribuição, área externa; o espaço que 

possibilita a produção de subjetividades, encontro de sujeitos, por meio da ação e 

reflexão sobre os processos de trabalho; o espaço usado como ferramenta 

facilitadora do processo de trabalho, considerando que a ambiência por si só não 

muda o processo de trabalho, mas propicia esse processo de mudança na medida 
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em que favorece a otimização de recursos, o atendimento humanizado, acolhedor e 

resolutivo (BRASIL, 2010e). 

Semelhante ao que foi encontrado no estudo desenvolvido por Salomão 

(2007), os profissionais da USF Mangabeira expressaram expectativas para além da 

estrutura física para atender as diversas necessidades dos adolescentes. 

Consideraram a importância da privacidade e a possibilidade de incluírem de 

maneira mais evidente em seus processos de trabalho o acolhimento aos 

adolescentes de forma humanizada. 

A coordenação do cuidado é uma das funções da APS no contexto da 

produção e funcionamento das Redes de Atenção à Saúde (RAS). O profissional da 

APS tem a responsabilidade de reconhecer as necessidades de atenção à saúde e 

coordenar a prestação de serviços a serem disponibilizados em outros locais, 

realizando a gestão do cuidado integral do usuário e dos fluxos para garantia da 

referência e contra-referência incorporando a transferência e reconhecimento de 

informações geradas em diferentes lugares. Além disso, há uma necessidade, 

dentro da própria atenção primária, de integrar as ações programáticas e demanda 

espontânea; promover articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de 

agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação bem como a ampliação da 

autonomia dos usuários e coletividades (BRASIL, 2011c; STARFIELD, 2002). 

Considerando o que trata a coordenação do cuidado para os serviços 

oferecidos em outros pontos da RAS, a USF Mangabeira consegue cumprir esta 

função de modo pontual, referindo-se às necessidades de saúde dos adolescentes 

que chegam à unidade, principalmente no que diz respeito às necessidades ditas 

mais complexas de acordo com o contexto territorial, como já discutido 

anteriormente, e de maneira mais freqüente para as demandas de cunho mais 

biológico como ocorre para os casos de gravidez na adolescência. Para a 

coordenação do cuidado a equipe também encontra dificuldades de contra-

referência quanto aos encaminhamentos para outros serviços da rede, sendo 

considerado, inclusive, como “problema generalizado”, além de que foi suscitado 

que o vinculo, entre profissionais e usuários, fica prejudicado quando a área é 

descoberta pelos ACS. As falas que seguem exemplificam esta discussão:  
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“Aqui no município a gente não tem muitas dificuldades, a verdade é 

essa, a gente não tem muita dificuldade pra conseguir um 

encaminhamento dentro da rede do município [...]” (Profissional 1) 

 

“[...] mas acredito que se houver essa necessidade (de saúde) de 

acordo com o programa, estratégia saúde da família, que é uma 

estratégia e não é um programa, né! acredito que há uma possibilidade 

de se resolver qualquer problema que venha a acontecer.” (Profissional 

2) 

 

 “[...] muitas vezes eu acho que é um problema generalizado né! 

Aquela questão de feedback que muitas vezes a gente não tem!” 

(Profissional 6) 

 

“[...] com as demandas que aconteceram com relação alguns 

adolescentes, casos pontuais de adolescentes com problemas sociais, 

adolescentes com problemas de comportamento, com problema 

familiar a gente teve uma boa retaguarda que foi necessária, a gente 

teve uma certa… trabalho de equipe desenvolvido! a gente teve uma 

certa resposta da Secretaria de Saúde mais também da Assistência 

Social e… da estrutura em si, da prefeitura, foram casos pontuais! não 

é algo que seja estruturado, mas essa demanda quando acontece a 

gente tem uma resposta, vamos dizer assim satisfatória. [...] há um 

comprometimento até de repente, pra suprir, para suprir não! para 

superar uma falta de estrutura disso ai [...]” (Profissional 6) 

 

“Eu cheguei aqui e conversei com a enfermeira para saber se eu podia 

fazer meu pré-natal aqui, então ela disse que sim! [...] Foi em Macaíba 

(exame complementar), o médico passou pra eu fazer duas ultras, 

passou uma alimentação bem saudável [...] Ouvi o coração do bebe 

pela primeira vez! eles examinam tudo direitinho [...]” (Rosa,17 anos) 

 

“[...] exame de sangue [...] eu consegui, entrei e fiz, mas pra receber é 

que demorou um pouco, eu acho que foi uns 20 dias pra chegar, [...] 
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quando eu tava com dois meses [...] A ultra eu fiz pagando, sabe? pra 

não demorar muito! ele (o médico) agora pediu uma ultra morfológica 

pra eu bater, [...] a minha mãe marcou pra mim fazer com  urgência! 

então já adiantou muito, porque o dinheiro que ia gastar vai servir pra 

outra coisa, né! vai ser numa clínica pela prefeitura, eu já marquei! 

(Cattleya, 15 anos) 

 

“uma vez deu um dor na minha perna, danado, que eu não podia nem 

andar, nem podia encostar o pé no chão que dava uma dor danada, 

então teve uma vez que eu sai [...] pra pista pulando lá de um pé só, 

então prejudicou o joelho e ficou deste tamanho (mostrando com as 

mãos), enorme, inchado, sabe? Doendo horrores! [...] eu fui direto pra 

lá (Hospital) e tomava Benzetacil e Voltarem, aí é que melhorava, mas 

depois voltava de novo, até que graças a Deus parou, vai fazer uns 

quatro anos que não deu mais essa dor! mas era danada essa dor, 

chega eu chorava!” (Girassol, 18 anos) 

 

 “[...] tem as micro áreas que estão descobertas, porque precisa haver 

uma redefinição de área [...] constantemente estou resolvendo 

problema da micro área descoberta e a gente não pode se negar a dar 

informações ou até mesmo levar o resultado, um exame, uma 

medicação pra um idoso que é acamado em uma área descoberta que 

está no nosso caminho, então assim nós somos sobrecarregados com 

isso.” (Profissional 2) 

 

“[...] hoje a gente tem uma estrutura muito enxuta, enxuta no sentido de 

que assim: a gente tem um déficit de agentes comunitários né! e ai fica 

um pouco prejudicado esse trabalho.” (Profissional 6) 

 

“[...] a gente tem um área adscrita muito grande e uma área descoberta 

muito grande, maior do que a área coberta, então fica complicado, até 

de a gente chegar ao paciente, às vezes até a gente lança os 

programas e os ACS vão atrás, vão informar, mas tem muita gente que 



97 

 

não fica sabendo por que não é de área coberta por um ACS, o agente 

não passa na casa!” (Profissional 7) 

 

“Aí mudou, realmente mudou (de residência) e a vida continua do 

mesmo jeito, só que agora eles já tão um pré-adolescente e eu não sei 

nem como é que está a vida deles assim, depois que virou pré-

adolescente. [...] mas não pertence mais a minha área, aí a gente não 

tem mais nem como vê como está essa família, entendeu?” 

(Profissional 4) 

 

A dimensão do acolhimento como reformulador do processo de trabalho 

implica na capacidade de pontuar problemas e oferecer soluções e respostas. Com 

isso o acolhimento como modo de organizar os serviços identifica as demandas dos 

usuários e rearticula os serviços incorporando a idéia de acessibilidade 

organizacional. Associando esta dimensão do acolhimento à APS é na coordenação 

do cuidado que o acolhimento as demandas e necessidades de saúde se efetiva 

(SILVA JR; MASCARENHAS, 2006). 

Cabe a reflexão de que as redes de serviços e pontos de atenção à saúde 

dos adolescentes precisam de articulações e delineamentos de protocolos e fluxos 

definidos e conhecidos por todos os serviços e profissionais que compõe as redes 

bem como pelos usuários que acessam esses serviços, salientando que os 

profissionais da APS são atores primordiais na condução desse processo em vistas 

à coordenação do cuidado e de maneira que a subjetividade e a interação entre os 

sujeitos implicados no cuidado não seja desvencilhado do todo. 

Considerando os achados na literatura sobre adolescentes e jovens de que a 

busca pelos serviços de saúde se efetivam nas condições agudas em situações 

limítrofes de agravos e adoecimento e nas condições de consumo de serviços 

específicos, o que identificamos nesta pesquisa é que em muitos casos a principal 

porta de entrada e de acesso tem se dado por serviços de saúde de outros tipos de 

atenção. Este fato no faz retomar a discussão realizada por Cecílio (1997) ao criticar 

a conformação piramidal dos modelos de atenção deve ser repensada como círculo, 

que se associa com a idéia de movimento, enfatizando a necessidade de qualificar 

todas as possíveis portas de entrada do usuário ao sistema de saúde, no sentido de 

serem espaços privilegiados de acolhimento para, a partir do reconhecimento das 
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necessidades de saúde, organizá-los no sentido de garantir o acesso de cada um ao 

tipo de atendimento mais adequado para o seu caso.  

No contexto atual de implantação das redes de atenção à saúde, superar a 

cultura desse modelo piramidal é um dos grandes desafios para se buscar maior 

agilidade, horizontalidade e transversalidade nas respostas às demandas e 

necessidades de saúde dos usuários.  

Desta forma, pensar a coordenação do cuidado na APS de forma a 

contemplar as demandas e necessidades dos adolescentes com responsabilidade e 

vinculo se configura um desafio e requer um esforço da equipe na captação desses, 

quando acessam o sistema por outras portas de entrada, através de articulações 

capazes de reorientar e indicar os serviços de APS como aquele que vincula a 

continuidade do cuidado, pela sua capacidade de estar mais próximo do cotidiano do 

usuário. A construção do vínculo e confiança é permeada por relações afetivas e de 

encontros que enfoquem a participação juvenil como potencializador do cuidado, 

numa perspectiva de corresponsabilização e autonomia. 

 

6.3  ARTICULAÇÃO ENTRE SABERES E AÇÕES NO CUIDADO A 

ADOLESCENTES 

 

Em estudo acerca das necessidades e problemas de saúde de adolescentes, 

realizado por Salomão (2007) com adolescentes, familiares e profissionais de saúde, 

a autora reflete que suas dificuldades no processo de inserção social, de formas 

diversificadas, conforme as oportunidades colocadas e a seletividade de acesso a 

bens materiais e culturais. Tais diferenças na adolescência repercutem fortemente 

na capacidade de usufruir de direitos elementares como educação, nutrição, 

moradia, boa saúde física e mental, trabalho, lazer, oportunidades de usar o tempo 

livre e de participação social. O estudo evidenciou que as necessidades e os 

problemas identificados refletem em vários contextos a falta de proteção social, 

desde a ausência de medidas que assegurem os direitos mais fundamentais de 

adolescentes até casos de situações extremas em que esses direitos são violados 

(SALOMÃO, 2007) 

Na USF Mangabeira, verificamos que há poucas ações desenvolvidas de 

forma articulada com outros setores, devido ausência de articulações capazes de 
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gerar estratégias de atenção que dê respostas às necessidades identificadas pelos 

profissionais da equipe. As falas a seguir são ilustrativas:  

 

“De repente, assim... se essa adolescente antes de engravidar, ou 

antes, de se juntar... Ela tivesse acesso a um grupo de teatro, ela 

tivesse acesso a um curso preparatório, ela tivesse algum outro tipo de 

lazer que não deixasse ela tão vulnerável, eu falo da adolescente 

mulher, mas é só um exemplo! De repente a realidade dela hoje 

mudaria; a gente quebraria um pouco desse ciclo, nê? Que a gente 

ainda tem bastante, que é da violência, do álcool, da droga, da 

dependência financeira, da gravidez sem planejamento, enfim...” 

(Profissional 1) 

 

“[...] mas no que tange à questão de elementos sociais, nós somos 

muito carentes em relação a isso. A sociedade de Mangabeira, a 

população de Mangabeira ela pode contar com o posto de saúde e com 

a educação, precária. Então nós não temos interação com outros 

órgãos, porque esses outros órgãos não existem, entendeu? [...] Então 

eu não posso dizer que tem elementos sociais que possam dar 

subsídio á própria saúde pra que ela possa junto com esses elementos, 

esses órgãos fazer um trabalho mais efetivo, porque nós não temos.” 

(Profissional 2) 

 

“[...] Mas como eu disse, políticas públicas é justamente pra tentar 

abordar todos esses adolescentes, os que estão incluídos na escola ou 

não! Porque o adolescente não é só aquele que ta ali fazendo o 1º grau 

ou 2º grau ou fundamental, já que a gente tem muitos atrasos, na 

escola, mas é... todas aquelas pessoas que não estão na vida escolar 

também fazem parte desse grupo! [...] Porque um adolescente é... pra 

ser tratado de forma integral, a gente tem que tratar de forma diferente, 

porque cada um tem uma necessidade diferente... até onde a saúde 

pode ir a gente tenta ir, de acordo com as possibilidades que a gente 

tem, mas às vezes a gente se sente um pouco só em todo esse 

processo.” (Profissional 1) 
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“Trabalho com esses adolescentes, mas é tudo em Macaíba. É porque 

a gente não sabe, mas deve ter algum projeto que trabalhe com 

adolescente, só que assim, eu não sei como funciona? Quem 

procurar? Envolver e trabalhar com esses adolescentes eu acho que é 

através do Conselho e através dos pais, primeiramente os pais, né? 

Pra saber como é a convivência desses adolescentes envolvidos em 

drogas ou na prostituição, então tem que ver como é que funciona 

direitinho”. (Profissional 4) 

 

“[...] tinha uma escolinha de futebol lá no ginásio pra gente ir lá, quando 

a gente tentou organizar para fazer o atendimento e ir pra lá, aí veio à 

questão política, aí desandou tudo, aí a gente nem foi mais [...]” 

(Profissional 5) 

 

“[...] teria que envolver não só atenção básica, teria que ser algo 

multidisciplinar, mesmo!  Precisa de algo mais estruturado que envolva 

outros setores, assistência social, que envolva é… secretaria de 

educação, CAPS eu acho que teria que ser um trabalho mais articulado 

com esses vários outros setores, a rede.” (Profissional 6) 

 

O processo de produção do cuidado deve ser pensado em seu micro-espaço 

de produção no qual se ressaltam o acolhimento, o estabelecimento de vínculo e a 

responsabilização dos serviços e dos profissionais de saúde para com os cidadãos, 

mas também no sentido de se garantir uma rede de cuidados pertinente e acessível 

aqueles que necessitem transitar por ela (VIEGAS et al, 2010).  

O desafio da intersetorialidade fica também revelado para a implementação 

de práticas que possam atender as necessidades de saúde, para além de 

necessidades de consumo de serviços de saúde, identificando objetivos comuns 

mediante um núcleo estratégico de planejamento e definição, buscando prioridades 

de ações em conjunto e de maior interlocução, a fim de alcançar a atenção integral 

dos adolescentes (FERRARI; THOMSON; MELCHIOR, 2008; HORTA, 2009; 

HORTA; SENA, 2010; LEÃO, 2005). 
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Salientamos a importância de que a equipe seja apoiada por dispositivos 

institucionais que contribuam e estimulem o vínculo, a responsabilização e o 

conhecimento dos profissionais da realidade de vida que produz as diferentes 

necessidades de saúde dos usuários, bem como a melhoria na integração entre os 

profissionais da equipe e destes com os usuários. 

A perspectiva de mudança no processo de trabalho reducionista e 

essencialmente clínico, voltado à oferta e consumo de serviços de saúde apontam 

também para inclusão de estratégias institucionais voltadas para a promoção da 

saúde e prevenção de agravos e doenças, com o devido suporte no campo da 

clínica individual, mas necessariamente apoiado por ações específicas e 

intersetoriais. 

O distanciamento espacial de outros setores essenciais na garantia de 

respostas efetivas às necessidades de saúde da população, traduzida aqui como: 

“mas é tudo em Macaíba”; “esses outros órgãos não existem”; “tivesse algum outro 

tipo de lazer”, parece não ser o único motivo do distanciamento assistencial, e uma 

imersão no campo da gestão poderia nos trazer mais elementos para essa 

discussão. 

Outra dificuldade apontada pelos profissionais é a ausência de equipamentos 

sociais na comunidade: 

  

“E falta um trabalho melhor, não só da nossa parte, a gente faz, mas 

tem muitas coisas que dependem também dos gestores, entendeu? 

Para detectar o que fazer com esses jovens, aqui da comunidade em 

relação a eles (jovens) terem uma cultura melhor, porque muitos não 

têm interesse, mas também não encontram na comunidade, entendeu? 

(Profissional 3) 

 

“[...] aqui não tem organização de grupo nenhum, aqui não tem 

conselho comunitário, grupo de mães, não tem!” (Profissional 5) 

 
Backes, et al (2009) evidenciaram em seu estudo que o viver saudável para 

os jovens é marcado pela busca de equilíbrio e harmonia entre o viver em uma 

situação de vulnerabilidade social e as oportunidades oferecidas. O viver saudável 



102 

 

traduz-se, em parte, nas práticas de esporte, lazer, hábitos alimentares e no cultivo 

do bem-estar social.  

Ayres et al (2006) considera a vulnerabilidade como a chance de exposição 

das pessoas ao adoecimento, resultando não somente em um conjunto de aspectos 

individuais, mas de fatores coletivos e contextuais, que acarretam aos indivíduos 

maior suscetibilidade e maior ou menor disponibilidade de recursos de todas as 

ordens para a proteção das pessoas.  

Nessa perspectiva, Ayres et al (2006) propõe a operacionalização através de 

três tipos vulnerabilidades: 

 Vulnerabilidade Individual está relacionada aos aspectos que dependem 

diretamente das ações individuais, configurando o comportamento e atitudes 

do sujeito, a partir de um determinado grau de consciência que ele manifesta 

de acordo com a qualidade da informação que os indivíduos dispõem sobre 

os problemas de saúde, sua elaboração e aplicação na prática;  

 Vulnerabilidade Social, caracterizada pelo contexto econômico, político e 

social, que dizem respeito à estrutura disponível de acesso a informações, 

financiamentos, serviços, bens culturais, liberdade de expressão, o poder de 

participar de decisões políticas e em instituições; 

 Vulnerabilidade Programática/Institucional se refere às ações comandadas 

pelo poder público, iniciativa privada e agências da sociedade civil, que visam 

ao enfrentamento das situações que causam vulnerabilidade, proposição de 

ações e destinação de recursos com esta finalidade. 

As falas evidenciam a interligação das dimensões da vulnerabilidade presente 

na vida da população assistida pela USF Mangabeira. A fragilidade da rede de 

garantia de direitos expõe ainda mais essa população. A articulação das políticas 

sociais de saúde, educação, cultura, lazer e esporte, e de parcerias para uma ampla 

intervenção que favoreça a melhoria da qualidade de vida e promova ações de 

apoio, inclusão social, proteção e garantia de direitos reclamam intensificação a fim 

de oferecer melhores oportunidades a esses adolescentes e suas famílias. 

No presente estudo, além da desarticulação entre serviços de saúde e outros 

setores, verificamos que a há necessidade de melhor integração entre os serviços 

de saúde do município, com delineamento e difusão de fluxos e protocolos, para 

amplo conhecimento de profissionais e usuários. As falas a seguir ressaltam o 

problema e a necessidade de intervir sobre ele. 
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“[...] essa demanda que chega até a gente e muitas vezes a gente 

precisa encaminhar este adolescente, seja pro CAPS, seja pro NASF, 

seja pro Anita Garibaldi em gestações de alto risco, entre outras coisas! 

[...] Às vezes até o profissional não conhece, de fato, como é que 

funciona a sua própria rede saúde, entendeu? Então, por exemplo: um 

técnico não saiba como funciona a marcação pra um neuro, o que é 

preciso, se precisa de uma ficha de referência, se tem alguma contra 

referência, se eu tenho que mandar só um encaminhamento comum, 

quem pode encaminhar este paciente, quem não pode encaminhar [...]” 

(Profissional 1) 

 

“Eu acho que a gente não tem assim políticas públicas voltadas para 

esse público em toda a rede! Vamos dizer assim, nem aqui mesmo na 

unidade e nem em outras instituições, a gente acolhe de uma forma 

geral a população..., uma atenção específica em si, pra área, é... 

tratando o adolescente de forma integral, eu acho que falta muito 

ainda!” (Profissional 1) 

 

“Então acredito que se esse adolescente buscar em certa necessidade, 

chegar dentro da unidade de saúde pra buscar um recurso, acredito 

que esse recurso ele venha a existir, mas não de forma 

institucionalizada, não de forma diretiva, onde eu sei que eu vou ali e 

aquele órgão ali foi criado exatamente para isso [...] (Profissional 2) 

 

“[...] indo buscar pra pedir lá fora se consegue, porque com jeitinho se 

consegue, mas às vezes é um pouco difícil! dificulta porque ou não tem 

aqui, ou não tem ali, precisamos sempre falar com alguém...” 

(Profissional 3) 

 

Castro (2009) ratifica em seu estudo a posição de que não cabe ao setor 

saúde resolver algumas questões isoladamente, mas, por outro lado, apresenta que 

parte do sentimento de impotência frente aos problemas apresentados se coloca na 

maneira de focar a questão, na não-valorização do que cabe ao setor saúde 
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especificamente fazer, e fazer bem. Reflete então que ao colocar como problemas 

menores as ações desenvolvidas no âmbito da Unidade de Saúde, é perder de vista 

um lugar que é o de atender às necessidades importantes da população e perceber 

que é desse lugar e dessas ações que se torna possível a intersetorialidade, 

ampliando a visão sobre arranjos para dar respostas no âmbito socioeconômico da 

violência, da gravidez e da mortalidade. 

Nesta pesquisa, constatamos que os profissionais encontram dificuldades em 

lidar com os problemas de ordem social, seja porque não conseguem saber como 

atender aos adolescentes em suas necessidades de maior grau de complexidade, 

seja porque o próprio serviço não possui uma rede de suporte social estruturada 

capaz de manter um apoio matricial à equipe.  

Nesse processo, há de se chamar a atenção para o imperativo ético-político 

do cuidado integral, através de um modelo centrado no usuário e suas necessidades 

de saúde. Exige da equipe uma prática de trabalho que busca garantir a escuta, o 

estabelecimento de uma relação de vínculo, a responsabilização, a atenção 

resolutiva, e autonomia do usuário; dos gestores o comprometimento na indução das 

políticas públicas com a utilização de ferramentas de cogestão; dos usuários a 

participação efetiva e o fortalecimento do protagonismo juvenil e construção de 

cidadania; dos outros espaços setoriais a co-participação e a co-responsabilização 

para a garantia de direitos essenciais a dignidade humana. 

Os profissionais apontam o PSE como um programa desenvolvido pela 

equipe que tem possibilitado, junto à educação, uma articulação mais efetiva para o 

cuidado à saúde dos adolescentes com potencialidade não apenas de aproximação 

com esses sujeitos como de respostas a algumas necessidades de saúde 

identificadas. Ao mesmo tempo os profissionais refletem e reconhecem na 

descontinuidade das ações e no planejamento incipiente, fragilidades nessa 

articulação, prejudicando a efetividade e tornando pontuais as respostas dadas para 

os casos que emergem das necessidades presentes na comunidade assistida. 

 

“[...] o PSE – programa saúde na escola, houveram várias mudanças 

durante esse período, até por questões políticas aqui do município e a 

gente teve que interromper um trabalho que estava sendo realizado, 

esse ano agente retomou o PSE não só no município de macaíba, mas 
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em todo território nacional, com essa campanha da obesidade [...].” 

(Profissional 1) 

 

“[...] Existem algumas ações com as escolas, ações pontuais e 

algumas ações também colocadas pela secretaria [...]” (Profissional 6) 

 

 “[...] sempre que nós buscamos, porque ainda nós continuamos com 

esse trabalho, ainda que não freqüente como antes, e nós percebemos 

que há sempre uma acolhida muito interessante, há uma interação, nós 

sempre que pedimos a ajuda deles para qualquer ação que vamos 

fazer, seja ela específica com o adolescente ou com qualquer outra 

ação em saúde geral da nossa equipe, eles sempre estão de prontidão 

a nos ajudar, ou então há uma parceria, há uma interação interessante 

[...].” (Profissional 2) 

 

“[...] as palestras que a gente faz de câncer, sobre tabagismo, sobre 

sexualidade, sobre higiene oral, higiene geral, tudo que a gente leva 

pra eles é muito bem aceito e eles participam bastante, a gente deixa 

sempre um espaço pra eles participarem e falarem aquilo que quer e 

eles participam bastante [...] E a gente adora fazer esse trabalho 

porque você ta vendo que eles participam, e é bom quando você faz 

uma coisa e sente que está sendo bem recebida e que a troca está 

sendo mútua.” (Profissional 7) 

 

“[...] Nos socorremos muito na educação e ela também tem nos dado 

esse feedback, também tem buscado a gente, às vezes nem só a 

saúde busca a educação, mas a educação também já chegou a buscar 

a saúde, e é o único elemento que nós temos.” (Profissional 2) 

 

“[...] mês passado mesmo chegou uma criança, uma adolescente, com 

problemas que a escola veio aqui interagir conosco, né!, porque ela 

estava identificando um problema familiar, né!, a gente teve uma 

resposta aí da prefeitura, tanto na parte da assistência social, quanto 

na parte da secretaria de saúde.” (Profissional 6) 
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“[...] mas eu acho que precisa sentar e discutir como vai ser o trabalho 

com o adolescente com as escolas, qual é a melhor maneira de 

desenvolver, qual é o assunto vai ser assim abordado, entendeu?” 

(Profissional 4) 

 

“Eu posso lhe dizer que normalmente é muito bom o entrosamento e os 

professores até ás vezes dizem, pedem pelos ACS que a gente fale de 

tal tema, e tal! mas já foi muito melhor [...] eles já participaram muito 

mais! tem palestras que a gente vai, que os professores nem ficam na 

sala de aula, deixam a sala de aula pra gente e vão lanchar, ou sei lá, 

vão fazer qualquer outra coisa!” (Profissional 7) 

 

Em outros estudos a escola aparece na fala dos profissionais como um 

ambiente favorável para a prática de educação em saúde, bem como o local onde os 

adolescentes revelam suas demandas e necessidades para o cuidado com a saúde, 

de forma mais expressiva que nos serviços de saúde, com isso o PSE é visualizado 

como estratégia para ampliação do cuidado ao adolescente. A parceria entre os 

profissionais da educação e profissionais de saúde pode contribuir para o 

empoderamento e a construção da autonomia desses indivíduos na realização de 

medidas protetivas e, consequentemente, na efetivação de ações que possibilitem a 

redução da vulnerabilidade desses adolescentes à medida que visem aumentar a 

sua capacidade de enfrentar os problemas de saúde a partir de suas condições 

concretas de vida. (DIAS et al, 2010; GOMES; HORTA, 2010; QUEIROZ et al 2011). 

No entanto, a descontinuidade das ações do PSE gera um afastamento 

natural na proposta de cuidado integral à saúde dos escolares, com vistas ao 

acompanhamento do desenvolvimento, prevenção de agravos e doenças e 

promoção da saúde com prejuízo no estabelecimento de vínculo para atender suas 

especificidades.   

As falas dos adolescentes também retratam as ações desenvolvidas no 

âmbito escolar, realizadas tanto pela equipe da educação como pela saúde, com 

marcante característica prescritiva e normativa, com pouca ou nenhuma interação 

entre os profissionais da saúde e da educação e destes com os adolescentes alvos 

das ações. 
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.   

“[...] eu ainda estava grávida! teve essas coisas de pesar e eles deram 

orientações pra hora do parto... essas coisas! [...] primeiro os 

professores comentam muito dentro da sala de aula, não são todos, 

mas alguns comentam! [...] Que é pra gente se cuidar pra não 

engravidar cedo! Se for transar, tomar o anticoncepcional e usar o 

preservativo.” (Flora, 16 anos) 

 

“Eles já falaram assim sobre drogas, essas coisas... [...] sobre 

sexualidade só com os mais velhos, porque eles acham que a gente é 

muito criança ainda pra isso!” (Margarida, 11 anos) 

 

“Só sobre alimentação [...] Só para pesar e medir [...] eu lembro 

assim... que ela disse que não podia ficar comento baganas, tinha que 

comer comidas saudáveis, porque pode prejudicar, doenças e os 

dentes. Orientação sobre saúde sexual [...] foi a professora de 

ciências... mas muitos prestaram atenção, mas já tava grávida, uma 

pessoa, essa menina... aí ela teve mais cuidado...” (Orquídea, 14 anos) 

  

“[...] eu recebi só do colégio, só que assim pouca coisa! foi rápido, não 

foi um aula bem fixa pra isso não! foi só um comentário rápido! [...] É 

bastante importante, porque a gente fica bem informada! Faz aquilo se 

quiser, mas já ta sabendo como é que é! e quando a gente não tem 

informação vai sem saber o que ta fazendo!” (Rosa, 17 anos) 

 

“Uma vez foram lá! e teve um monte de palestras, sobre os dentes, 

glicose, teve outros... sobre sexualidade, drogas [...] e eu acho muito 

interessante porque previne os jovens.” (Violeta, 14 anos) 

 

Verificamos que os adolescentes expressam que temáticas como sexualidade 

e drogas são imprescindíveis para a discussão na perspectiva de redução de riscos 

e vulnerabilidade, mas essas temáticas não se destacaram como ações efetivas e 

regulares no fazer de todos os profissionais. São pouco debatidas reflexivamente e 
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de maneira prática com a perspectiva de desconstruir tabus, reconstruir concepções, 

resignificar comportamentos e construir a autonomia. 

Backes et al (2009) salienta que ainda predomina a cultura do dar e do 

receber, sem a preocupação de promover processos que despertem a consciência 

do ser cidadão, protagonista da sua própria história. Por isso é necessário que os 

profissionais reflitam sobre suas práticas e revisitem conceitos, revejam valores e 

crenças, a fim de projetar práticas de promoção e proteção da saúde possibilitada 

pela participação ativa de todos os sujeitos sociais.  

Em estudo desenvolvido com adolescentes no 1º ano do ensino médio de 

uma escola pública por Dias et al (2010) foi possível apreender que esse grupo 

rejeita qualquer forma de conhecimento a ele imposto, e é reforçado por Horta 

(2011) quando explicita que os jovens pleiteiam práticas de interação e não por 

aquelas focadas no repasse de informações. Diante disso cabe aos profissionais 

que desenvolvem atividades de educação em saúde, envolvendo adolescentes, 

acolher e envolver esses indivíduos de forma dinâmica, pois não basta apenas 

informar, o conhecimento, este deve ter um significado e ser constituído na troca de 

informações e experiências entre os sujeitos.  

Beserra et al (2006) a partir de uma experiência de promoção da saúde no 

contexto das doenças transmissíveis com adolescentes foi possível refletir que os 

jovens estão abertos para compartilhar e receber informações e consideram que o 

instrumento mais importante para a produção da promoção da saúde é aquele 

inerente a cada um de nós, sujeitos sociais: o querer mudar. 

Heilborn (2012) aponta que uma perspectiva abrangente dos direitos inclui o 

do acesso à informação qualificada sobre sexualidade. Trata-se, portanto, de 

entender que a informação sobre sexualidade não depende exclusivamente da 

família. Esse direito deve ser provido no âmbito da escola e dos serviços de Saúde 

que atendam a população juvenil. Assim, uma perspectiva adequada na abordagem 

da temática da sexualidade juvenil deve centrar-se na compreensão de que a 

sexualidade não se reduz à explicação do amadurecimento sexual orgânico, pois 

abrange a compreensão dos cenários relacionais da mesma que importam em 

relações de gênero, em reconhecer o desejo ou não de estabelecer intimidade 

corporal com alguém, capacidade de refletir sobre as convenções sexuais e 

proteger-se tanto da eventualidade reprodutiva como de potenciais infecções 

sexualmente transmissíveis. 
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Compreender o indivíduo como ser singular e multidimensional, que constrói a 

sua identidade implica em desenvolver atitudes profissionais inovadoras, capazes de 

transcender o saber tradicional, reducionista. Ou seja, capazes de dialogar com a 

ordem e desordem, as certezas e incertezas, bem como dialogar com as 

contradições presentes no dia-a-dia dos indivíduos ou grupos sociais (BACKES et al, 

2009). 

Santos e Souza (2013) indicam a partir da sistematização dos dados obtidos 

da justificativa do não cumprimento de metas do PSE, em 2012, por municípios do 

Rio Grande do Norte registrados no SIMEC, que a premissa da intersetorialidade 

ainda não é bem compreendida pelos gestores de saúde e de educação o que leva 

a desarticulação desde o planejamento, execução até a avaliação dos processos 

estabelecidos e recomendam que para se alcance as metas estabelecidas a busca 

de estratégias de gestão compartilhada e a qualificação das equipes da atenção 

primária dos municípios, em especial, do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal 

(GTI-M), na perspectiva de compreender os sentidos da integralidade do cuidado e o 

papel específico e comum a cada política pública 

Desta maneira, a compreensão da dimensão do trabalho intersetorial precisa 

ser fomentada entre os diversos setores, para desfazer a concepção de que fazer-se 

presente no lócus de outros serviços ou ao abrir espaço para que o outro faça a sua 

ação não se configura por si só a intersetorialidade. A intersetorialidade para ser 

efetivada nos diversos espaços necessita de compartilhamentos: mesmos objetivos 

e metas, responsabilidades, planejamento e execução com monitoramento e 

avaliação de resultados.  

O presente estudo revela pela análise dos processos de trabalho, fala dos 

profissionais e usuários o quanto ainda se tem de desafio para avançar na 

consolidação de parcerias efetivas entre esses setores, saúde e educação, 

possibilitando o fortalecimento e a reorientação das práticas, interação com troca de 

saberes, poderes e afetos entre profissionais da saúde e da educação, escolares, 

comunidade e demais redes sociais, dinamizando e potencializando ações de saúde 

com sustentabilidade a partir da conformação de redes de co-responsabilidade. 

 

 

 



110 

 

6.4  INTERAÇÃO ENTRE SUJEITOS NO COTIDIANO DO TRABALHO EM 

SAÚDE 

 

O trabalho em saúde produz, fundamentalmente, encontros entre usuários e 

trabalhadores, e tais momentos podem se configurar de diferentes formas, desde 

situações extremas que enfatizam a impessoalidade das práticas até a busca de 

reconhecimento mútuo, caracterizando-se, de fato, como um diálogo (Ayres, 2004). 

Laura Feuerwerker ressalta que o trabalho em saúde não é completamente 

controlável ou previsível, pois se pauta em relações interpessoais, em todas as 

fases de sua realização e, portanto, sempre está sujeito aos desígnios do 

trabalhador em seu espaço autônomo, privado, de concretização da prática 

(FEUERWERKER, 2005). 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) apresenta alguns fundamentos 

e diretrizes sua para consolidação. No que diz respeito à composição da equipe e 

seu processo de trabalho aponta a perspectiva de que a equipe com a presença de 

diferentes formações profissionais tenha um alto grau de articulação entre eles, de 

forma que além de ações compartilhadas a equipe conduza o seu processo de 

trabalho interdisciplinar aonde os núcleos de competências profissionais específicos 

vão enriquecendo o campo comum de competências, ampliando, assim, a 

capacidade de cuidado de toda a equipe (BRASIL, 2011c). 

Considerando uma das dimensões do acolhimento analisadas por Silva Júnior 

e Mascarenhas (2006) trazemos para a discussão das interações entre os sujeitos o 

acolhimento como postura, que pressupõe a atitude de receber, escutar e tratar os 

usuários e suas demandas na perspectiva da humanização, abrangendo ainda as 

relações intra-equipe e equipe-usuário. 

Na USF estudada nesta pesquisa, os profissionais demonstraram ter 

disposição para o trabalho em equipe, ajuda mútua para o bom desenvolvimento do 

processo de trabalho e de superação nas dificuldades encontradas, como 

evidenciam as falas a seguir. 

 
“Como a gente trabalha numa equipe não tem como a gente fazer um 

trabalho com vontade de um ou de outro! Agente tem que fazer um 

trabalho em conjunto!” (Profissional 1) 
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“Eu gostaria de destacar o próprio esforço dos meus companheiros de 

trabalho, não é porque eu estou aqui dentro e quero puxar a brasa pra 

minha sardinha, não é isso não. Mas eu acredito que é preciso criticar, 

mas precisamos também elogiar quando precisa e saber identificar o 

ponto positivo de cada um!  e se constrói muito mais pelo positivo! e eu 

vejo que no nosso serviço de saúde há esse dínamo, apesar das 

dificuldades, apesar dos problemas, nós não fraquejamos e fazemos 

aquilo que está ao nosso alcance e ainda mais, ultrapassamos as 

barreiras porque a cobrança sempre existe, é preciso sempre dar o 

resultado e nós não inventamos resultados.” (Profissional 2) 

 

“Então há essa vontade, esse desejo que nós alimentamos a cada dia 

de buscar e fazer o melhor, por nós e pela população a qual servimos.” 

(Profissional 2) 

 

“[...] até mesmo os pacientes gostam, comentam sobre a equipe... eu 

acho que a equipe tá de parabéns!... não é melhor porque a gente 

poderia ser melhor se tivesse uma oportunidade melhor, uma unidade 

melhor, mas no que a gente tem, a gente faz. Eu acho que isso já é de 

grande valor, até mesmo pros usuários.” (Profissional 3) 

 

“[...] e o que era pedido pra ser feito e estava ao meu alcance, eu 

estava ali pra fazer, ajudar, né? (Profissional 3) 

 

“Buscar as dificuldades das famílias, tentar resolver aquilo que eu 

posso com a equipe, nunca só entendeu?” (Profissional 4) 

 

A maneira como a equipe se percebe revela que o processo de trabalho 

estabelecido por eles se aproxima do recomendado pela PNAB, considerando o 

fortalecimento do campo comum das competências para a efetivação das praticas 

do cuidado integral. A postura de acolhimento intra-equipe também é resgatada 

pelas falas na medida em que os profissionais reconhecem que necessitam um do 

outro na missão de atender a população. 
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 No entanto, evidenciamos também que o processo de trabalho estabelecido 

e a própria configuração dos espaços físicos do prédio da unidade não contribuem 

para que a interação entre a equipe se dê de maneira mais sistematizada na rotina 

da agenda de trabalho, com reuniões para planejamento e discussão de casos, 

numa perspectiva de colocar em análise o trabalho e construir coletivamente 

respostas para enfrentamento dos problemas.  

“[...] prejudica a integração da equipe também [...] é complicado, pois 

embora se tenha uma ótima convivência, a gente se reúna muito e 

discuta muito as coisas, a gente faz isso exatamente nos horários 

livres, ou seja, nos horários de almoço ou no horário que de repente 

acabou um atendimento mais cedo e a gente pode estar ali trocando 

uma idéia, mas se tiver um dia cheio, não consegue nem se ver! nem 

pra trocar idéia, nem pra dar bom dia! (risos)” (Profissional 7) 

 

Compreendemos que como ferramenta de cogestão apresentada pela PNH 

(BRASIL, 2009d) a reunião de equipe, com espaço e tempo programados, pode 

constituir-se numa potente estratégia para a qualificação da equipe, troca de 

saberes e deslocamento de poderes, tanto entre os profissionais como entre estes e 

os usuários. Neste sentido a participação social, e ao abordar as adolescências o 

protagonismo juvenil, não podem se restringir às instâncias formalizadas, mas ser 

valorizada e incentivada no dia a dia do serviço. 

Um destaque importante que fazemos para discutir a interação entre os 

profissionais da USF Mangabeira e os adolescentes da comunidade assistida é a 

construção da autonomia dos sujeitos e a relação de confiança e vínculo. 

As falas que seguem demonstram que os profissionais no espaço 

micropolítico do trabalho produzem relações intersubjetivas, durante o atendimento 

assistencial com os adolescentes. Estes consideram satisfatórias ao referirem à 

importância de serem respeitados em suas condições e vivências, ouvidos, 

atendidos em suas demandas com atenção, mesmo que tenhamos observado que 

se restringiram ao caráter biológico.   

“[...] eles sempre me trataram muito bem, com respeito! é bom o 

tratamento daqui! [...] Aqui eles chegam, conversam, explicam tudo 
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direitinho! [...] aqui tem um atendimento que você recebe uma visita, 

parece que é uma vez no mês, que eles vêm visitar você pra saber 

como é que você tá, como ta a sua gravidez, eles chegaram até a ir na 

minha casa pra dizer, oh! você amamenta assim, quando tiver com seis 

meses vai ser assim, quando tiver com tal mês vai ser assim! desse 

jeito! [...] ela chegou lá e eu não tava nem esperando, eles chegaram e 

tinham até uma boneca, sabe? pra ensinar como é! porque a gente tem 

umas maneiras de amamentar que não é certo! e eles disseram como 

é, a maneira de amamentar tudo direitinho! pra eu comer isso... tomar 

muito aquilo... explicaram tudo direitinho!” (Rosa, 17 anos) 

 

“Pra mim está sendo ótimo, mas eu não sei pras outras, né! Na minha 

opinião, tá sendo legal! Tem sempre alguma coisa pra fazer, né! tá 

escutando o coraçãozinho do bebê bater, cada vez eu fico feliz quando 

eu escuto! é sempre legal! 

- Você acha que ainda falta alguma coisa? - Eu acho aqui muito 

melhor! Porque se fosse em Macaíba, lá tem muita gente, não tem o 

caso da preferência pra especial, como é o caso de gestante, idoso, 

tem muita gente que não respeita!”(Cattleya, 15 anos) 

 

“ótimo!... melhor a pessoa ser bem recebida do que mal tratada, né? 

[...] foi ótimo! Porque elas são bem simpáticas, entendeu?” (Girassol, 

18 anos) 

 

“O cuidado que eles têm com a gente é bom! Eles orientam muito a 

gente, dão conselho pra gente! já fiz consulta com o médico, 

enfermeira, dentista, com todos!” (Violeta, 14 anos) 

 

Silva júnior e Mascarenhas (2006) nos convidam a pensar no vínculo sob três 

dimensões: como afetividade, como relação terapêutica e como continuidade. Há de 

se pensar também que o vínculo não se estabelece em um único encontro, é 

construído gradativamente, através da interação profissional usuário, por meio do 

diálogo, da escuta, em que a confiança é selada entre os sujeitos do encontro, em 

todas as oportunidades em que a escuta do outro está presente.  



114 

 

Refletir o vínculo sob os aspectos levantados reporta-nos à noção do cuidado 

como valor, ética, atitude; da alteridade no cuidado; da dimensão relacional dialógica 

nos encontros; da importância da ruptura com o paradigma biomédico para avançar 

no cuidado integral; da sensibilidade necessária para identificar e responder as 

especificidades trazidas como necessidades de saúde dos adolescentes, que 

extrapolam a oferta de serviços e tecnociências; do preparo profissional para uma 

abordagem diferenciada com reconhecimento dos adolescentes como sujeitos de 

direitos para a construção da autonomia; da participação juvenil como modo de 

repercutir positivamente na redução das vulnerabilidades. 

O reconhecimento da autonomia parece ter uma implicação ainda maior 

quando a abordagem diz respeito aos adolescentes, visto que a concepção da 

psicologia do desenvolvimento e psicanalítica, naturalizante, que vê a adolescência 

como fase de transição da criança para o adulto e como fase crítica da vida, é 

aquela que permeia o saber e o imaginário dos profissionais. Dessa forma, o desafio 

é desconstruir essa concepção naturalizante e apontar que as adolescências são 

construídas social e historicamente e carregadas dos mais diversos significados.  

As falas dos profissionais, refletidas com suas próprias experiências e 

vivência, e os modos de fazer, por um lado, enfatizam os adolescentes como 

crianças e desse modo cerceiam, com o discurso, a autonomia dos seus modos de 

andar a vida; por outro lado os reconhecem como sujeitos com direitos sexuais e 

reprodutivos e buscam, como equipe, abordagem com fins a diminuir o impacto 

social que agravos e doenças podem causar na vida dessa população, assim como 

a gravidez não planejada.  

“[...] essa crianças, que são crianças que não saíram nem direito das 

fraldas, e já fazendo coisa de adulto ou tentando fazer coisas que 

adulto poderia fazer, mas com mais orientação [...] então a gente fica 

meio sem saber como a gente vai conseguir chegar neles pra orientar!” 

(Profissional 7) 

 

“Mas pra planejar de fato! e não a gente ta recebendo adolescentes de 

13 anos, 14 anos... e assim... agindo de forma natural! Então assim 

muitas vezes a gente vê que aquela criança, muitas vezes né! Que ás 
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vezes mentalmente não é nem uma adolescente ainda! Ela não tem 

estrutura nenhuma pra criar um outro ser, né!” (Profissional 1) 

 

“[...] Quando você conversa com algumas crianças, a gente vê muito, 

chega aqui que dá dez, onze horas da noite e aquela pré-adolescente 

com dez, onze anos, e elas na rua com um monte de rapazes até mais 

velhos ainda, entendeu? Quer dizer, falta algo, entendeu? Entre tudo.” 

(Profissional 4) 

 

Alguns trabalhos também destacam a ambiguidade no tratamento dado aos 

adolescentes, onde ora são citados como crianças e ora tratados em suas 

demandas como adultos, nas quais a aquisição de direitos e deveres de adulto 

ocorrem em escala cronológica, negligenciando a condição histórica social em torno 

do modo como se dá essa passagem, sua duração e características, que têm 

variado nos processos concretos (NOGUEIRA; MODENA; SCHALL, 2010; 

SPOSITO, 1997). 

Consideramos desafiador e necessário que o processo de trabalho 

direcionado a adolescentes e jovens avance na busca da perspectiva de considerá-

los como sujeitos sociais e de direitos e na compreensão do processo saúde-

adoecimento para além do campo de riscos.  Aliado a isso, faz-se necessária à 

qualificação dos profissionais de saúde, uma vez que estes se sentem muitas vezes 

despreparados para atender e captar o público adolescente para o serviço, para que 

sejam sensibilizados e despertados a olhar para os adolescentes e jovens, como 

autores e emancipadores de sua própria história, com grande potencial para 

parcerias e reflexões (FERRARI; THOMSON; MELCHIOR, 2006; 2008; FONSECA; 

OZELA, 2010; HORTA, 2006; HORTA; SENA, 2010). As falas dos entrevistados 

corroboram tais preocupações. 

 “[...] tem vários problemas que envolvem adolescentes que a gente 

muitas vezes também,… talvez ainda não esteja capacitado para dar 

essa resposta, então precisa envolver outros setores.” (Profissional 6) 

“[...] então, na hora que chegou a droga, começou a chegar 

bandidagem e os assaltos e os roubos e as mortes, começou também 

a promiscuidade maior, mais doenças, então a gente ta meio sem 
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conseguir saber como agir nesse sentido! de evitar ou de conseguir 

orientar melhor!” (Profissional 7) 

 

Com isso, os serviços requerem profissionais com uma base sólida de 

conhecimentos e habilidades específicas, muito embora, estes não devem estar 

preocupados somente com o domínio da técnica ou como aplicar a teoria, pois as 

competências não são suficientes para que o profissional transforme suas práticas. 

(PEPE, 2008).  

Sair da centralidade do serviço de saúde na doença, na normalização do 

corpo, para os modos de vida juvenis em seu cotidiano numa análise dos jovens 

como sujeitos de suas vidas revelou o quanto é preciso avançar para a interação 

com os jovens numa perspectiva que considere a experiência juvenil (HORTA, 

2011). 

A participação juvenil pode apresentar grande potencialidade como 

oportunidade de desenvolvimento à medida que conectada às oportunidades 

cotidianas da vida dos adolescentes, baseie-se em práticas pedagógicas que 

contribuam para o desenvolvimento integral dos adolescentes. Estratégia de 

redução de vulnerabilidades implica em processos participativos que promovem 

relações mais democráticas e ajudam, a lidar com vulnerabilidades que afetam os 

adolescentes em particular, e no tocante à construção da autonomia a participação 

juvenil efetivada e exercida como um direito legítimo e de reconhecimento que eles 

têm capacidade de formar opiniões e perspectiva crítica para abordar as questões 

do seu cotidiano (UNICEF, 2011) 

Se por um lado os próprios profissionais reclamam e demandam por “um 

espaço” diferenciado de atendimento aos adolescentes, por outro lado enfatizamos 

ser o espaço relacional, dialógico, capaz de promover a troca, a construção e o 

reconhecimento como sujeitos, incluindo a sua condição de vida e de saúde na 

prática cotidiana dos profissionais.  

Diversos autores apresentam a proposta de que a partir das vivências, e dos 

saberes cotidianos dos próprios adolescentes, e não a partir dos programas 

verticalizados que padronizam a condição juvenil, se construa um caminho de 

sucesso, para estabelecer vínculo e garantir a oferta de ações que atendam às 

demandas e necessidades de saúde, na realidade concreta da situação de 
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vulnerabilidade desses sujeitos (AYRES, 2009; AYRES et al 2012; BACKES, 2009; 

HORTA, 2011). 

As fala dos profissionais apontam para um direcionamento de experiências de 

boas práticas que culminaram com a aproximação de interações com os usuários 

adolescentes:  

 

[...] então a gente criou essa intimidade maior com essas adolescentes, 

pra elas passarem a conhecer a equipe, quem elas iam encontrar 

quando chegassem lá, como elas iam ser abordadas [...] Então assim 

pra disponibilizar pra esses adolescentes uma camisinha, um 

preservativo, a orientação, a informação, o ouvido pra quando eles 

quiserem conversar! (Profissional 1) 

 

[...] a interação com o adolescente e a oportunidade de poder instruí-

los, [...] Então o nosso trabalho foi mais um trabalho corroborativo, pra 

corroborar mesmo, pra tentar incentivar esse adolescente, esses 

jovens e no sentido de que eles abrissem os olhos para o que está 

acontecendo ao seu redor [...] (Profissional 2) 

 

“[...] mas eu sô muito assim sabe! de conversar muito, converso mais 

do que num sei nem o quê! Olhe, tem casas que eu fico... Nossa 

senhora! e também assim é a confiança que eles têm comigo, 

entendeu? De às vezes se abrir mais pra gente do que para o próprio 

profissional que eles devem falar [...]” (Profissional 4) 

 

“[...] mas agora o Venera Dantas não é mais da nossa área, mas eu 

continuo atendendo aqueles que me procuram, porque muito tempo 

atendendo uma população e de repente o profissional que eles gostam 

deixar de atender... então eu continuo atendendo [...]” (Profissional 7) 

 

Entretanto é urgente a necessidade de reordenar a prática e o fazer cotidiano, 

os processos de trabalho, para que essas interações sejam dadas de modo 

contínuo, ininterrupto, e com menos tencionamentos no sentido de se ter o 

acolhimento como postura que escuta que se relaciona intersubjetivamente, 
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constituindo-se um desafio para o serviço. A passagem para um modelo centrado no 

usuário, na lógica da proteção social e da promoção da saúde, traduz-se no 

compromisso com a qualidade de vida e com o direito do cidadão, e norteará um 

redirecionamento de práticas ora desenvolvidas e adequações no processo de 

trabalho que tenham como referência a participação juvenil e a construção da 

autonomia dos usuários. 

O desafio está posto para que a equipe consiga ao desenvolver ações de 

promoção da saúde com ações de educação em saúde, de cunho individual ou 

coletivo, nas quais as interações representem os laços de vínculo e acolhimento e 

se dêem de forma mais efetiva e numa perspectiva emancipatória, inovadora, 

criativa e dialógica. 
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7 UMA RESENHA À MODA ANTIGA, COM PRETENSÃO DE SER UM “PAPO 

DEZ” 

 

Resgatando o que nos motivou a realizar esta pesquisa, teceremos alguns 

comentários ao modo de uma resenha, em seu sentido de síntese, ao modo de 

resgatar algumas lições do aprendizado dessa trajetória na qual buscamos 

investigar como se dá a produção do cuidado à saúde do adolescente em uma 

Unidade de Saúde da Família, interrogando a presença de integralidade.  

Identificamos que os profissionais da USF apreendem o cuidado à saúde do 

adolescente no desenvolvimento de suas atividades cotidianas a partir da demanda 

espontânea e em ações no âmbito escolar com a implementação das ações do PSE.  

O modo de operar e os tipos de ações desenvolvidas desconsideram as 

singularidades e especificidades, bem como a pluralidade e diversidade dos 

adolescentes e oferecem poucas tecnologias para o cuidado integral e para lidar 

com os aspectos subjetivos, especificamente as tecnologias leves, envolvidas na 

discussão do processo de saúde-adoecimento, construção de autonomia, proteção 

social e promoção da saúde. Esta relação reflete no distanciamento de práticas 

integrais de cuidado com forte tendência a reproduzir o modelo hegemônico  

reducionista, baseado no esquema queixa-conduta na atenção à demanda 

espontânea.  

A construção do fluxograma descritor do processo de trabalho para a atenção 

às adolescentes grávidas evidenciou este desafio para o cuidado integral, isto é, a 

falta de reconhecimento dos usuários adolescentes em suas especificidades. 

 Apesar do relato das adolescentes que fizeram ou estão fazendo o pré-natal 

na USF estudada, apontar grau positivo de satisfação com a atenção ofertada, 

verificamos que esta foi estritamente relacionada aos aspectos clínico-biológicos e à 

interação cordial e de respeito. Respostas e abordagem às necessidades na 

dimensão singular das expressões de angústias, dúvidas, dificuldades nos 

relacionamentos afetivos (com a família e ou companheiro/namorado), cerceamento 

de direitos, projetos de vida, não foram identificadas durante os atendimentos. Tais 

aspectos, bem como outros de cunho social, parecem invisíveis no processo de 

trabalho da unidade.  

Desta maneira, a necessidade de ser alguém singular com direito à diferença 

é desafiadora para a integralidade do cuidado a esse grupo populacional e precisa 



120 

 

ganhar o reconhecimento dos profissionais, como uma das necessidades 

apresentadas pelos adolescentes: serem sujeitos de direito e cidadãos, sem 

distinção, serem nominais, serem respeitados em suas necessidades “especiais” 

(específicas) e serem incluídos. Entendemos que tal reconhecimento alavancaria 

respostas às necessidades de autonomia e de ter vínculos (a)efetivos balizados pela 

desconstrução dos sentidos naturalizantes da adolescência, predominantes, para 

uma compreensão a partir do contexto sócio-econômico, cultural e singular do 

sujeito-cidadão adolescente. 

A idéia da produção da saúde revelada nos relatos dos entrevistados é 

preocupante, pois reporta a um estado de conformismo de que a atenção à saúde se 

dê na resolutividade de casos de agravos e doenças e de condições individuais, 

específicas.   

Identificamos que aos adolescentes não são ofertados espaços de escuta 

qualificada e o estabelecimento de uma relação dialógica que extrapole a norma 

prescritiva, como por exemplo, discussão do contexto local com vistas a 

implementação de estratégias para a promoção da saúde; ambiência favorável à 

atividades promotoras de saúde; arranjos para articulação com a rede social em 

parcerias intersetorial.  

As vulnerabilidades a que estão expostos são mencionadas pelos 

adolescentes, principalmente quanto à convivência com situações de violências e 

drogas que afeta suas vidas e a da comunidade, e que precisam suportar o medo; a 

insegurança; a falta de liberdade, desde o direito de ir e vir até o de ficar em suas 

calçadas em um bate papo com os vizinhos; o estigma social. A vulnerabilidade 

institucional é trazida à tona, sem que os mesmos se dêem conta das denúncias e 

sentimento de impunidade e de exclusão social.  

Os relatos apontam para ações pulverizadas de promoção da saúde que se 

dão mais claramente nas escolas por meio de palestras ou aulas bancárias, com 

pouca aplicabilidade de métodos reflexivos e de construção da autonomia dos 

sujeitos e responsabilização compartilhada. As ações que são relacionadas aos 

encontros promovidos por uma instituição religiosa, ou de cunho cultural, como a 

aula de música, são referenciadas como oportunidades dos adolescentes e jovens 

se distanciarem das drogas, das “coisas erradas”, e terem outras experiências que 

os possibilite melhoras nas suas condições de vida.   
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No entanto iniciativas que oportunizem aos adolescentes e jovens de 

Mangabeira melhores condições de vida, com lazer, cultura, esporte, formação 

profissional, proteção de direitos e cidadania, são pouco vislumbradas, tanto pelos 

adolescentes como pelos profissionais da unidade de saúde.  

Consideramos que a Educação Permanente em Saúde se constitui 

ferramenta capaz de desencadear mudanças ao basear-se na reflexão sobre o 

processo de trabalho e contribuir para transformar as práticas técnicas e sociais, a 

organização das ações e dos serviços de saúde, e se constituir numa estratégia 

promissora para a melhoria da qualidade dos serviços. 

Segundo Ceccim (2005), a Educação Permanente em Saúde (EPS) é a 

definição pedagógica para o processo educativo que coloca o cotidiano do trabalho 

ou da formação em saúde em análise, que se torna permeável pelas relações 

concretas que operam realidades e que possibilita construir espaços coletivos para a 

reflexão e avaliação de sentido dos atos produzidos no cotidiano.  

A perspectiva de apostar na formação em saúde e na educação permanente 

em saúde como indutor de processos de transformação resgata a dimensão 

dialógica dos encontros, onde as tensões entre a racionalidade biomédica e a 

prática desejada podem ser atenuadas no sentido de criar possíveis convergências 

na construção de um novo pensamento (SILVEIRA &PINHEIRO, 2011). 

O desafio da transformação das práticas profissionais e da organização do 

trabalho também é expresso na formação profissional que detêm modelos de 

formação conservadores, centrados nos aspectos biológico do processo saúde-

doença. Para produzir mudanças de práticas de gestão e de atenção, configuradas 

das práticas profissionais e da própria organização do trabalho é fundamental 

dialogar com as práticas e concepções vigentes, para problematizá-las, não em 

abstrato, mas no concreto do processo de trabalho, e construir novos pactos de 

convivência e práticas que aproximem os serviços de saúde do acolhimento e 

cuidado às várias dimensões e necessidades de saúde sob a noção da integralidade 

(CECCIM, 2005, 2010). 

Alguns autores discutem o processo formativo em saúde e os 

obstáculos/desafios que o envolvem na afirmação do trabalho em saúde pautado no 

cuidado como valor, em que compreende o curso dessa formação como orientadora 

da materialização das formas de expressão do cuidado nas práticas de saúde 

comprometida com os princípios do SUS. Segundo Ayres (2009) o desafio a 
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apreender o “quê” e “como” pode ser realizado os valores de justiça, democracia e 

efetividade do acesso à saúde nas práticas tecnológicas empregadas no cotidiano 

(MADEIRA et al, 2009; FAVORETO, 2009; SILVEIRA & ROSENI, 2011; SAIPPA-

OLIVEIRA & KOIFMAN, 2011; CECCIM, 2010) 

No campo da pesquisa encontramos situação que corrobora tais aspectos 

visto que a produção do cuidado à saúde dos adolescentes na perspectiva do 

princípio da integralidade tem a implicação não apenas do entendimento 

profissionais, mas também daquilo que diz respeito aos processos de trabalho 

instituídos nos serviços de saúde.  

Identificamos a oportunidade perdida de qualificação da escuta num espaço 

promovido pela USF. Verificamos que o método da roda de conversa utilizado se 

configura como uma tarefa a ser cumprida, como um espaço obrigatório na 

execução de um plano de intervenção a ser elaborado e implementado durante o 

período em que os grupos de estudantes de medicina estão na unidade, e perde a 

potência de um espaço legítimo de discussão com usuários e profissionais de 

saúde, incluindo os que estão em formação, na busca de estratégias para respostas 

de redução de vulnerabilidade, reivindicadas e apontadas pelos usuários 

participantes. 

A falta de governabilidade foi citada pelos profissionais como um obstáculo 

para a efetivação da integralidade e para produzir mudanças significativas na 

realidade dos adolescentes e de suas famílias. Identificamos necessidade de 

construção e valorização de espaços coletivos de escuta e planejamento para 

minimizar esse impasse, visto que a participação social, incluindo a participação 

juvenil, ganha força na apreensão das necessidades de saúde, considerando a 

subjetividade dos sujeitos envolvidos e a possibilidade de experenciar a (re) 

construção de práticas integradoras com ênfase nos direitos à vida e a dignidade 

humana. 

O que importa é a capacidade criativa de fazer e reinventar o trabalho em 

saúde motivado pelas necessidades percebidas no processo de escuta, no encontro 

com o outro, num processo de diálogo e respeito mútuo, reconhecendo as 

diferenças de visão de mundo, valores morais, religiosos, culturais, entre outros, 

características da diversidade, e trazendo-a para análise e superação das barreiras, 

para o encontro com escuta atenta e qualificada. Esse seria um material rico para 
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processos de educação permanente em que os sujeitos possam colocar o trabalho 

em saúde em análise e desta, buscar modos de produzir novas práticas. 

Algumas características quanto ao ouvir atentamente, com interesse, inclusive 

o silêncio, como posturas e expressões corporais e faciais, a abordagem nos termos 

da linguagem apropriada e de fácil compreensão assim como a importância e 

significação do saber não cientifico, podem imprimir à natureza do encontro, do 

cuidado como valor ético, carregado de alteridade e verdade, constituindo-se uma 

tecnologia leve e transformadora, tão almejada. 

A construção de um sujeito-cidadão a partir da participação juvenil é um ponto 

fundamental para o sucesso do cuidado aos adolescentes, já que todas as ações 

políticas de saúde devem tê-lo como foco, a partir da noção de atenção integral, de 

responsabilidade social, humanizada, universal e equânime. 

Trata-se de uma caminhada com muitos desafios, que refletidos neste 

trabalho, envolvem diversos tipos de interesse e disputa na quebra de paradigmas. 

Os encontros dos sujeitos implicados nesse processo, e suas possibilidades de 

experimentação, poderão fazer a diferença no sentido de aproximações ou 

distanciamentos do cuidado integral à saúde dos adolescentes. Resgatar a 

dimensão cuidadora é um dos passos a ser tomado nos processos de trabalho em 

saúde para suprir as prerrogativas da integralidade. 
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Apêndice A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Este é um convite para participar da pesquisa “Cuidado à Saúde do 
Adolescente: integralidade um desafio a ser vencido”, que é realizada sob a 
orientação da professora Elizabethe Cristina Fagundes de Souza, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pela pesquisadora Jacyane Melo de 
Oliveira Santos, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. 
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 
penalidade. Essa pesquisa visa investigar como se dá a produção do cuidado à 
saúde do adolescente em uma USF, a partir da análise dos processos de trabalho 
das equipes e das diretrizes da atenção integral à saúde do adolescente, propostas 
pela Política Nacional de Saúde. Caso decida aceitar o convite, sua participação 
consistirá em uma entrevista individual e uma grupal, gravadas com o seu 
consentimento e transcritas exclusivamente pela pesquisadora, com base em roteiro 
elaborado com temas relativos ao cuidado á saúde do adolescente. Os resultados 
desta pesquisa poderão contribuir para compreender as fragilidades e as 
potencialidades do cuidado à saúde do adolescente, a partir das experiências 
vivenciadas pelos profissionais de saúde no fazer cotidiano de suas práticas e desta 
maneira poderá apontar estratégias, tanto para a gestão como para os trabalhadores 
e usuários do SUS, de superação das dificuldades encontradas na produção do 
cuidado na perspectiva da integralidade. Não será realizado nenhum tipo de exame 
físico ou laboratorial, bem como nenhum procedimento clínico que possa lhe trazer 
perigo. Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, destacando-se a 
possibilidade de exposição da identidade dos sujeitos da pesquisa, mediante as 
informações obtidas nas entrevistas, assim como o constrangimento em não saber 
responder às questões formuladas. No entanto, os pesquisadores comprometem-se 
em minimizar estes riscos mediante a oferta de condições adequadas para 
realização da coleta dos dados, considerando sua situação física, psicológica, social 
e educacional. Além disso, todas as informações obtidas serão guardadas 
sigilosamente, sem identificação do seu nome, na sala do Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva, podendo ser requisitadas por você a qualquer 
momento. 

 Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 
decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização e poderá ser ressarcido 
caso tenha algum gasto que seja devido à sua participação na ou com a pesquisa, 
caso solicite. 

 Você terá a garantia de receber todos os esclarecimentos sobre as 
perguntas da entrevista antes e durante a entrevista. A divulgação dos resultados 
não identificará os voluntários. Todas as informações fornecidas serão utilizadas 
apenas na construção da pesquisa e publicação de trabalhos científicos.  
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 Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a professora Elizabethe 
Cristina Fagundes de Souza no Departamento de Saúde Coletiva localizado na 
Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, s/n, Petrópolis, Natal – RN, pelo 
telefone (84) 3342-9750 ou (84) 9481 7725, e ainda através do endereço eletrônico: 
betcris@ufrn.br. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes na Av. Nilo 
Peçanha, 620, Petrópolis. CEP 59.012-300 Natal-RN ou pelo telefone (84) 3342-
5003. 

 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 
riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente. 
 

Macaíba (RN), _____, de_____________ de 2012. 

 
_______________________________________________ 
 Nome em letra de forma 
 
Telefone_______________________________    

                                                                                                                                                    Impressão Datiloscópica            

__________________________________________                             

           Assinatura do entrevistado                                           

 

______________________________________________ 
               Profª Elizabethe Cristina Fagundes de Souza 
                             Pesquisador responsável  
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Apêndice B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 
Esclarecimentos 

 
Seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) para participar de uma 

pesquisa. O documento abaixo contém todas as informações que você precisa saber 
sobre essa pesquisa que estamos fazendo. A participação nesse estudo é muito 
importante para nós, mas pela característica da participação voluntária, se você não 
quiser permitir, ou se quiser desistir depois que assinar, isso não vai trazer nenhum 
problema ou penalidade para você ou seu (sua) filho (a).  

A pesquisa “Cuidado à Saúde do Adolescente: integralidade um desafio a 
ser vencido”, que é realizada sob a orientação da professora Elizabethe Cristina 
Fagundes de Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), pela 
pesquisadora Jacyane Melo de Oliveira Santos, mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva. Essa pesquisa visa investigar como se dá a 
produção do cuidado à saúde do adolescente em uma USF, a partir da análise dos 
processos de trabalho das equipes e das diretrizes da atenção integral à saúde do 
adolescente, propostas pela Política Nacional de Saúde. Caso decida aceitar o 
convite, a participação do seu (sua) filho (a) consistirá em uma entrevista individual e 
uma grupal, gravadas com o seu consentimento e transcritas exclusivamente pela 
pesquisadora, com base em roteiro elaborado com temas relativos ao cuidado á 
saúde do adolescente. Os resultados desta pesquisa poderão contribuir para 
compreender as fragilidades e as potencialidades do cuidado à saúde do 
adolescente, a partir das experiências vivenciadas pelos profissionais de saúde no 
fazer cotidiano de suas práticas e desta maneira poderá apontar estratégias, tanto 
para a gestão como para os trabalhadores e usuários do SUS, de superação das 
dificuldades encontradas na produção do cuidado na perspectiva da integralidade. 
Não será realizado nenhum tipo de exame físico ou laboratorial, bem como nenhum 
procedimento clínico que possa trazer perigo aos participantes. Os riscos envolvidos 
com participação do seu (sua) filho (a) são mínimos, destacando-se a possibilidade 
de exposição da identidade dos sujeitos da pesquisa, mediante as informações 
obtidas nas entrevistas, assim como o constrangimento em não saber responder às 
questões formuladas. No entanto, os pesquisadores comprometem-se em minimizar 
estes riscos mediante a oferta de condições adequadas para realização da coleta 
dos dados, considerando a situação física, psicológica, social e educacional do seu 
(sua) filho (a). Além disso, todas as informações obtidas serão guardadas 
sigilosamente, sem identificação do seu nome, na sala do Programa de Pós-
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Graduação em Saúde Coletiva, podendo ser requisitadas por você a qualquer 
momento. 

 Em qualquer momento, se seu (sua) filho (a) sofrer algum dano 
comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele (a) terá direito a indenização e 
poderá ser ressarcido caso tenha algum gasto que seja devido à sua participação na 
ou com a pesquisa, caso solicite. 

 Você e seu (sua) filho (a) terão a garantia de receber todos os 
esclarecimentos sobre as perguntas da entrevista antes e durante a entrevista. A 
divulgação dos resultados não identificará os voluntários. Todas as informações 
fornecidas serão utilizadas apenas na construção da pesquisa e publicação de 
trabalhos científicos.  

 Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a 
respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a professora Elizabethe 
Cristina Fagundes de Souza no Departamento de Saúde Coletiva localizado na 
Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, s/n, Petrópolis, Natal – RN, pelo 
telefone (84) 3342-9750 ou (84) 9481 7725, e ainda através do endereço eletrônico: 
betcris@ufrn.br. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes na Av. Nilo 
Peçanha, 620, Petrópolis. CEP 59.012-300 Natal-RN ou pelo telefone (84) 3342-
5003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



141 

 

Apêndice B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu,________________________________________________________________________________ 

RG_______________________________ , concordo de livre e espontânea vontade com a 

participação de meu (minha) filho(a) 

___________________________________________________________________ na pesquisa 

“Cuidado à Saúde do Adolescente: integralidade um desafio a ser vencido”. Declaro que foram dadas 

todas as informações necessárias e que foram esclarecidas todas as dúvidas por mim apresentadas, e 

que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos. 

 

Macaíba (RN), _____, de_____________ de 2012. 

 
 
 
_______________________________________________ 
                         Assinatura do Responsável 
                                                                                                                                                     Impressão Datiloscópica            

______________________________________________ 
 Nome do Adolescente em letra de forma 
 
_______________________________________________                             

           Assinatura do Adolescente entrevistado                                           

                                                                                                                                        Impressão Datiloscópica 
Telefone_______________________________    

 

______________________________________________ 
               Profª Elizabethe Cristina Fagundes de Souza 
                             Pesquisador responsável  
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Apêndice C 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

AUTORIZACAO PARA GRAVAÇÃO DE AUDIO DAS ENTREVISTAS 

 

Eu Jacyane Melo de Oliveira Santos, solicito a sua permissão para gravar em 
áudio a sua entrevista. O material gravado será tratado de forma sigilosa e 
anonimamente no conjunto dos demais respondentes, de maneira que a sua 
identidade não será jamais revelada. Você poderá ter acesso a sua entrevista 
sempre que julgar necessário. Os resultados serão utilizados exclusivamente para 
fins de produção técnico-científica. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 
riscos e benefícios envolvidos e concordo e autorizo a gravação de áudio de minha 

entrevista na pesquisa: “Cuidado à Saúde do Adolescente: integralidade um desafio a ser 
vencido”. 

 

Participante da pesquisa: 
 

 

Nome ________________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________ 

 

Pesquisadora _____________________________________ 

 

 

 

Av Sen. Salgado Filho, 1787, Lagoa Nova, CEP: 59056-000 – Natal/RN - Brasil 

Fone: (84) 3215-4133 
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APENDICE D 

ACS Identifica 
suspeita de

gravidez

Demanda
espontânea
Adolescente

procura a 
Unidade

Em consulta 
o profissional 

suspeita da
gravidez

TESTE de
Gravidez?

SIM
POSITIVO

ADOLESCENTE

N
Ã

O
 O

U
N

E
G

A
T

IV
O

Consulta de 
enfermagem:

solicita BHCG/
10-15 dias qdo Neg.

Consulta de 
enfermagem

Central de 
Marcação:

Posto da Maré
Particular

Planejamento
Familiar

Encaminhamento
para consulta

Médica/Especializada

Resultado
NEGATIVO

Com 
Aminorréia?

Com
menstruação?

Resultado
POSITIVO

Agenda 1ª
Consulta de
Pré-Natal

(Enfermagem)

Cadastro pelo ACS
Mínimo de 

1 visita/mês

Área
coberta?

Prontuário?

SIM

Contra-
referência?

Acompanhada
apenas na unidade

NÃO

Abertura do 
prontuário/

Ficha avulsa
(se não tiver material)

PREPARO:
Peso/Altura/P.A

Início do cadastro: 
SIS Pré-natal

1ª Consulta de
Pré-Natal

Enfermagem

Trouxe
Documentos?

P

P

Término do 
Cadastro SIS PNl

Teste rápido: 
HIV/Sífilis

SIM

P

P

P

P

P

Cartão da gestante;
Solicitação de

Exames complementares:
Laboratoriais e USG;

Prescrição Fe/Ác. Fólico
Exame clínico:

Altura uterina e

ausculta fetal 12 semanas
orientações gerais 

>

NÃO

Solicita documentos
para próxima

 consulta

Agenda consulta
Odontológica

Necessidade
de

tratamento?

NÃO

Orientação de
Higiene bucal

da gestante e
bebê

Tratamento 
Odontológico

SIM

isponível na

Unidade?

Marcação
d

Encaminhado
para Central

de Marcação

Agendado
para coleta;

Agendado USG

SIM NÃO

Tem 
cartão

de vacina 
ou outro 
registro?

Inicia o esquema
vacinal e anota no

 Cartão da gestante

SIM

NÃO

Esquema
vacinal

completo?

SIM

NÃO

Recebe
medicamentos

Agenda
consulta
Médica

Completa o 
esquema

vacinal e anota no
 Cartão da gestante

Anota a informação
no Cartão da gestante

e aguarda próxima

Consulta

SIM

NÃO

PREPARO:
Peso/Altura/P.A

1ª Consulta de
Pré-Natal

Médica

P

P

P

P

P

História Clínica
Avaliação dos

Exames complementares:
Laboratoriais e/ou USG;

Prescrição Fe/Ác. Fólico e 
outros med. necessários

Exame clínico: Altura uterina 

e ausculta fetal 12 semanas
orientações gerais 

>

< 14 anos?
Alto Risco?

SIM
Encaminha ao 
Pré-natal de 

alto risco
«Anita Garibaldi»

Recebe
medicamentos

FLUXOGRAMA DO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE GRÁVIDA NA UNIDADE DE SAÚDE DE MANGABEIRA - MACAÍBA/RN

Agenda
consulta alternada:

Enfermagem 
e Médica

2º ou 3º
trimestre

de 

gestação?

Agenda consulta
quinzenal 

ou semanal

Exame clínico;
Orientações:

Teste do Pezinho;
Aleitamento materno;
Planejamento Familiar

Puerpério 
(30 dias

pós-parto)?

Teste do pezinho;
Consulta puerperal

Tem carro
disponível
para visita

domiciliar?

SIM

NÃO Visita domiciliar do
ACS da área coberta

Consulta puerperal

na unidade

Visita domiciliar para 
Consulta puerperal
da enfermagem e

ACS da área coberta

Agenda
CD

Segmento
para

Criança?

Segmento 
para

adolescente?

Solicitado Exames 
complementares

Agenda
consulta alternada:

Enfermagem 
e Médica

8º mês de 
gestação?

NÃO

Contra-
referência?

Contra-
referência?
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APENDICE E 
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