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APRESENTAÇÃO
Rubem Alves já dizia “o nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma
criança: tudo começa com um ato de amor”. É nesta tônica que apresentamos este livro, fruto
de muitas mãos, muitas noites mal dormidas e muito planejamento. Esta obra foi idealizada na
ocasião do primeiro ano de funcionamento do ProGest – Programa de Atenção à Gestante,
não mais como projeto de extensão, mas como Programa de Extensão. Nas próximas linhas,
caro leitor, você será convidado a desbravar desde as origens da Extensão no Brasil,
perpassando sua consolidação na Universidade Federal do Cariri (UFCA) e desembocando na
feitura do ProGest.
Preparamos, com uma linguagem acessível e coesa, um copilado nas nossas atividades
embasando-as com o Estado da Arte mais refinado em Ginecologia e Obstetrícia.
Reconhecemos a importância do Estágio na formação dos discentes em Medicina,
sublinhamos os conceitos e práticas inseridas no âmbito do Planejamento Familiar,
acompanhamos a importância da educação continuada em saúde, fomentamos o suporte da
Educação Básica na Saúde Materno-infantil e, por fim, refletimos, de forma sucinta, as
nuances complexas, mas não menos belas e consubstanciais envolvidas nas expressões
culturais inseridas na saúde da mulher.
Assim, no transcorrer límpido e sereno das páginas dessa obra convidamos o leitor a
nos acompanhar em nossa trajetória de aprendizagem sobre nós mesmos, enquanto programa
e sobre as práticas em saúde da mulher no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). No
mais, frisamos que este é um projeto embrionário de um programa que desejamos que perdure
e frutifique muito mais no decorrer dos anos que se seguirem, dando bastante orgulho e
satisfação tanto à Faculdade quanto à UFCA, mas, acima de tudo, servindo à comunidade com
o que temos de melhor – boa vontade e informação!

Equipe ProGest

3

PREFÁCIO

As produções acadêmicas alimentam o desenvolvimento cultural e consolidam
conquistas e civilizações no decorrer dos tempos. Máxime quando equipes de pessoas
“vontadosas” somam esforços e visam propósitos maiores do que só trabalhar registros e
referências, e, na intenção precípua de preservar conhecimentos, facilitam a transmissão
efetiva das experiências adquiridas e seus resultados promissores.
Por isso, diante das produções acadêmicas há que se render à consolidação dos
materiais oferecidos por meio das edições, reconhecimento equivalente às primeiras virtudes
da sociedade humana, em respeito ao aprofundamento dos temas e sua repercussão à
posteridade acadêmico-científica.
Ora vem-nos às mãos o presente trabalho, um preito valioso à geração e à vida como
reverência ao direito de nascer sistematizado nas práticas avançadas de pesquisa e
catalogação, início de uma sobrevivência sadia perante o impulso original da existência, o
nascer com qualidade e valores eficientes. Um hino à gestação aliada às conquistas da
Ciência, o ProGest (Programa de Atenção à Gestante) reúne destarte pesquisa e métodos
objetivos do que de melhor possui a evolução do conhecimento na matéria sob estudo e objeto
da presente edição.
A sabedoria dos métodos e o zelo dos apontamentos e constatações, isto somado à
comunicação e ao poder agregador da tradição científica, lavram tento na elaboração feita
aqui pelos autores do material trazido a lume neste momento. O transcorrer, pois, desse
aprimoramento acadêmico merece sobremodo devida observação e reverência dos segmentos
afins.
Um livro que já obtém sucesso da síntese do tema proposto, marca objetiva com que
seus autores realizaram obra de tamanha significação.

José Emerson Monteiro Lacerda
Escritor
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CAPÍTULO I
HISTÓRIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO BRASIL
Eduarda Monteiro Jovino (dudajovino@gmail.com), Emanuela Martins Bezerra Soares
(manumartins@97@gmail.com), Marina Senra Rabello (marina.rabello@gmail.com), Laís Nara
Grangeiro Mirô (Laís.nara@gmail.com), Jucier Gonçalves Júnior (juciergjunior@hotmail.com),
Patrícia Maria de Albuquerque Brayner(p.brayner7@gmail.com)

1.1.

Ensaio conceitual e Conceitos ao longo da história

Muito já se falou nesses últimos anos sobre a universidade no país. Diferentes
interpretações foram apresentadas sobre a história dessa instituição e seus impasses
(FÁVERO, 2006). Entretanto, é fato que
As universidades foram criadas no Brasil para atender às necessidades do
país e foram distribuídas por todo o território nacional sempre associada ao
desenvolvimento econômico, social, cultural e político. Privilegiadamente,
são um lócus para a produção e acumulação do conhecimento e a formação
de cidadãos (NUNES; SILVA, 2011).

Quanto à definição de extensão inserida nas universidades no país, Serrano (2010)
refere que:
O conceito de extensão universitária, ao longo da história das universidades
brasileiras, principalmente das públicas, passou por vários matizes e
diretrizes conceituais. Da extensão de cursos, à extensão de serviços, à
extensão assistencial, à extensão “redentora da função social da
Universidade”, à extensão como mão dupla entre universidade e sociedade, à
extensão cidadã podendo-se identificar uma ressignificação da extensão nas
relações internas com os outros fazeres acadêmicos, e na sua relação com a
comunidade em que está inserida.

Nessa perspectiva, Freire faz repensar a extensão como um processo de formação
universitária através de uma pedagogia crítica que facilite a construção de novos
conhecimentos, percebendo o contexto social ao qual está inserido (MIGUENS JR;
CELESTE, 2014). Adotando essa posição, é possível fazer a interface entre o saber acadêmico
e o saber popular, construindo assim uma relação de criticidade e de intercâmbio de
experiências (TENÓRIO et. al., 2010). Assim,
A extensão universitária é o que permanente e sistematicamente convoca a
Universidade para o aprofundamento de seu papel como instituição
comprometida com a transformação social, que aproxima a produção e a
transmissão de conhecimento de seus efetivos destinatários, cuidando de
corrigir, nesse processo, as interdições e bloqueios, que fazem com que seja
assimétrica e desigual a apropriação social do conhecimento, das ciências e
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das tecnologias (DE PAULA, 2013).

Portanto, a Extensão se configura como uma forma de interação que deve existir entre
a universidade e a comunidade na qual ela está inserida, uma espécie de ponte permanente
entre a universidade e os diversos setores da sociedade (NUNES; SILVA, 2011).
Quando se busca a origem da extensão universitária, se constata que desde a metade
do século XIX, na Inglaterra, foram realizadas as práticas extensionistas em moldes vistos
hoje (MIRRA, 2009).
Relata-se que em 1871, a Universidade de Cambridge foi a primeira a criar
atividades que se caracterizaram como cursos de extensão desenvolvidos por
seus docentes e levados a diferentes regiões do país. O objetivo da Extensão
Universitária, como então declarado oficialmente pelas sociedades inglesas,
foi resolver o seguinte: o quanto aquilo que as universidades fazem para seus
próprios estudantes também pode ser realizado para pessoas impossibilitadas
de irem às universidades (MIGUENS JR; CELESTE, 2014).

Essas Universidades Populares se estenderam a outros países da Europa, como a
Espanha, cuja Universidade de Oviedo foi fundamental para a extensão latino-americano
(DIVINO et. al., 2013).
A extensão inglesa invadiu os Estados Unidos com prestação de serviços técnicos,
educação permanente, difusão técnico-científica, cursos noturnos, entre outras (SAMPAIO,
2004). As atividades realizadas pelas universidades modernizaram a tecnologia agrícola
americana, originando um modelo de interação sociedade/universidade para desenvolvimento
do país (MIGUENS JR; CELESTE, 2014). Dessa forma, com a ampliação e diversificação
das ações, como o programa de educação continuada e das atividades extramuros, a Extensão
Universitária estava consagrada (MIRRA, 2009). Em suma, segundo Paula (2013):
Em seus primórdios, a extensão universitária assumiu duas vertentes básicas:
a primeira, tendo se originado na Inglaterra, difundiu-se pelo continente
europeu e expressou o engajamento da universidade num movimento mais
geral, que envolveu diversas instituições (o Estado, a Igreja, Partidos) que
buscaram, cada qual à sua maneira, oferecer contrapontos às consequências
mais nefastas do capitalismo. A segunda vertente da extensão é
protagonizada pelos Estados Unidos e tem como objetivo básico a
mobilização da universidade no enfrentamento de questões referentes à vida
econômica no sentido da transferência de tecnologia, da maior aproximação
da universidade com o setor empresarial.

Nos dois casos, a extensão universitária deu-se nos quadros de países centrais, países
que, cada qual à sua maneira, conseguiram realizar a distribuição primária da renda,
significando tanto a distribuição da renda e da riqueza, quanto à distribuição da habilitação
7

para a inserção qualificada dos indivíduos em processos produtivos cada vez mais
tecnologicamente sofisticados (FURTADO, 1992). Entretanto, com base na categorização
feita por Freire em seu trabalho “Extensão ou Comunicação” (2006), podemos apresentar este
momento inicial da extensão como um momento autoritário da universidade, que,
desconhecendo a cultura e o saber popular, apresentava-se como detentora de um saber
absoluto, superior e redentor da ignorância (SERRANO, 2010).

1.1.1. Extensão universitária: o quadro latino-americano

Na América Latina, a história da Extensão Universitária tem seu ponto mais marcante
a partir do Movimento Estudantil de Córdoba, Argentina (PINTO, 2012). De acordo com
Paula (2011), foi através dessa manifestação,
Iniciada pelos seus acadêmicos, que se deu a propagação por todo o
continente do movimento pela Reforma Universitária, que era parte de uma
luta maior expressa no absoluto distanciamento das universidades dos reais
problemas sociais, econômicos, políticos e culturais dos países latinoamericanos.

Nessa perspectiva, segundo Serrano (2010):
Como consequência do movimento produzido pelas ações educativas
desenvolvidas pelos jesuítas fora do muro de seus colégios, que tinham como
objetivo a ação filantrópica, o atendimento aos pobres; bem como do
movimento cooperativista do século XIX, de Owen; e dos ideais de liberdade
surgidos principalmente nas Américas contra o jugo europeu, o movimento
estudantil passa a questionar as práticas dissociadas dos problemas locais e
as ações pontuais desenvolvidas pelas universidades até então, na forma de
cursos. Os fundamentos deste pensamento estavam numa extensão
universitária processual, comprometida com mudanças sociais, com vínculos
ideológicos e pensada a partir da militância política dos docentes e discentes.

Segundo Pernalete e Ortega (2010) e Freitas Neto (2011), algumas das reivindicações
advindas da Reforma de Córdoba foram: o fortalecimento da função social da universidade, a
projeção de uma cultura universitária ao povo e a preocupação pelos problemas nacionais
mediante a extensão universitária.
Dessa forma, ficava impressa a orientação de que a universidade deveria se
construir para além de centros formadores de cidadãos, mas, principalmente,
como instituições geradoras de ideias e propostas para melhorar as funções e
estruturas sociais [...] Foi a Reforma de Córdoba que impulsionou a
universidade a estar mais envolvida com os problemas sociais, porque se
entende que, a partir de então, a extensão universitária se pôs em evidência,
passando a apresentar uma interface entre o saber científico, produzido na
8

universidade, com o saber nascido do senso comum (RIBEIRO, 2011).

Assim, Córdoba, em 1918, passa a ser o marco do movimento extensionista
universitário quando os estudantes “assumem o poder na Universidade Católica tradicional
ali existente” (ROCHA, 2001; PINTO, 2012) e tinham como meta uma universidade
integrada ao povo e à vida da nação (MIGUENS JR; CELESTE, 2014).
Diferente da extensão na Europa, que tinha uma concepção assistencialista
de disseminação de conhecimentos técnicos para os que não tinham acesso, e
da extensão nos Estados Unidos, que foi concebida na perspectiva de
aproximar a academia ao setor empresarial pela prestação de serviço, na
América Latina a extensão teve sua concepção a partir de movimentos
sociais e pela necessidade de transformação a ser realizada por ambas,
universidade e sociedade (DE PAULA, 2013).

A extensão universitária foi representada como capaz de objetivar o fortalecimento da
universidade, pela projeção da cultura universitária ao povo e pela maior preocupação com os
problemas sociais nacionais (ROCHA, 2009; PAULA, 2011). Cabe ainda registrar que, desde
que, em 1918, a Reforma Universitária na proposta de Córdoba abriu espaços para uma
concepção de universidade mais crítica e incorporou a Extensão como um dos pilares da
universidade (MIGUENS JR; CELESTE, 2014), seu conceito de interação com os diferentes
segmentos sociais acompanhou ideologicamente as condições emergentes da sociedade e
marcou seu papel social (SANGUIÑEDO-GARCIA, 2011).

1.1.2. Extensão universitária: o contexto Histórico Brasileiro

No Brasil, a criação das universidades foi custosa e demandou grande processo de
evolução histórica, por conseguinte, o desenvolvimento da Extensão universitária
acompanhou esse revés. Conforme Fávero (2006), várias foram as tentativas de criação de
Instituições Superiores no país.
No Império, a criação de universidades se fez sem êxito; uma delas foi
apresentada pelo próprio Imperador, em sua última Fala do Trono (1889),
propondo a criação de duas universidades, uma no Norte e outra no Sul do
país, que poderiam constituir-se centros de alta organização científica e
literária [...] Proclamada à República, outras tentativas são feitas. Cabe
lembrar que, na Constituição de 1891, o ensino superior é mantido como
atribuição do Poder Central, mas não exclusivamente [ ] De 1889 até a
Revol.ução de 1930, o ensino superior no país sofreu várias alterações em
decorrência da promulgação de diferentes dispositivos legais. Seu início
coincide com a influência positivista na política educacional, marcada pela
9

atuação de Benjamin Constant, de 1890-1891. Tal orientação é ainda mais
acentuada com a Reforma Rivadávia Corrêa, em 1911, que institui também o
ensino livre. Embora o surgimento da universidade, apoiado em ato do
Governo Federal, continuasse sendo postergado, o regime de
“desoficialização” do ensino acabou por gerar condições para o surgimento
de universidades, tendendo o movimento a deslocar-se provisoriamente da
órbita do Governo Federal para a dos Estados.

Nesse contexto, na primeira década do século XX, surgem as universidades populares
no Brasil, conhecidas como Universidades Livres, que tiveram papel importante na extensão,
sendo a primeira em Manaus, criada em 1909, no Ciclo da Borracha; depois no Paraná e São
Paulo, em 1911 (JEZINE, 2001).
A primeira caracterização de extensão universitária no Brasil surgiu com a criação da
Universidade Livre de São Paulo, em 1912, que, de acordo com Cunha (2007), foi a primeira
instituição de ensino superior no Brasil a desenvolver atividades de extensão, ainda que as
atividades apresentadas como extensão fossem apenas conferências e cursos. Eram as
chamadas “lições públicas” (MEC, SESu, 2001). Assim, essa prática desenvolvida pela USP
aconteceu, no início, sem características dialógicas, tendo pequena participação popular,
principalmente por não representar os anseios da população (BARBOSA, 2012).
A ideia de abrir a universidade ao povo advém das críticas à sua natureza intrínseca,
do ensino e da pesquisa voltada para o seu interior, vindo a compor a concepção de que o
conhecimento deve ser de acesso ao povo (JEZINE, 2002). Porém, contrariando os interesses
e necessidades da população, realizava cursos que contemplavam uma determinada camada
de especialistas possuidores de diploma superior, numa clara demonstração de que havia uma
opção da intelectualidade pelo fortalecimento da classe (CHALA, 1998).
A partir da década de 20, o Brasil é tomado por um movimento reivindicatório
generalizado, marcado por greves, levantes e revoltas armadas (MIGUENS JR; CELESTE,
2014). Nesse contexto:
A Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa/MG, hoje
Universidade Federal de Viçosa (UFV), foi criada através do Decreto Lei nº
761 de 6 de setembro de 1920, baixado pelo então Presidente de Minas
Arthur da Silva Bernardes e pelo Secretário de Agricultura Clodomiro
Augusto de Oliveira com o intuito de investigar, pesquisar e disseminar
ensinamentos agrícolas úteis e práticos à população rural de MG, em todos
os níveis e modalidades (SILVA; BORGES, 2008).

Que conforme Dulci (1999) buscava:
A formulação de um programa próprio que implicasse atender às condições
locais, aos recursos existentes e ao potencial a ser aproveitado. Daí a
importância conferida à pesquisa, lado a lado com o ensino e a extensão.
Este trinômio, que define a universidade contemporânea, estava no núcleo do
10

plano de Viçosa. Criar uma capacidade de produção científica e tecnológica
– e de disseminação de seus resultados – daria grande suporte ao modelo de
desenvolvimento interno que os dirigentes mineiros procuravam consolidar.
Temos aí apresentadas as bases da estratégia de diversificação produtiva.

Assim, a Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa/MG foi pautada pelo
modelo norte-americano de extensão de prestação de serviços comunitários rurais com
planejamento de programas de apoio aos agricultores (CHALA, 1998).
Outro exemplo disso foi o da Escola Superior Agrícola de Lavras/MG no que
se refere à assistência técnica a agricultores rurais, firmando-se a ideia de
extensão ligada ao processo de assessoria técnica, em que a universidade,
com seus saberes científicos, destinam-nos à população desprovida de
conhecimentos e recursos, a fim de suprir necessidades sociais, atender
demandas e resolver os problemas sociais gerados pelo capital, constituindose, assim, uma concepção de extensão assistencialista, que estende seus
conhecimentos até a população carente (JEZINE, 2004).

Entretanto, segundo Sousa (2000), a extensão universitária somente foi oficializada a
partir da primeira referência legal, a publicação do Estatuto das Universidades Brasileiras,
Decreto-Lei nº. 19.851, de 11 de abril de 1931, tendo sido a primeira vez que o termo
extensão apareceu na legislação educacional brasileira. Neste estatuto descrevem-se ainda os
mecanismos operacionais da extensão, como o controle da extensão nas universidades que
deveria, a partir de então, estar sob a responsabilidade do Conselho Universitário, em
consonância com as unidades acadêmicas (NOGUEIRA, 2005).
Percebe-se, ainda, neste estatuto, a influência das universidades populares da Europa,
descrita por Gurgel (1986) e o conceito de via de mão única que Melo Neto (2001)
caracterizou como a universidade levando algo à sociedade de sua especialidade e a sociedade
sendo apenas a receptora (BARBOSA, 2012; SERRANO, 2010). Por fim, foi a partir desse
Decreto que se começou a fazer referência à extensão como instância realizadora de cursos,
conferências e outras atividades educativas no espaço acadêmico (NERY, 2014).
No começo da década de 30, inicia-se o processo de reforma universitária no Brasil
(ROCHA, 2001), com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública e do Estatuto da
Universidade Brasileira (MIGUENS JR; CELESTE, 2014).
Assim, passou a existir uma relação dinâmica e processual entre o fazer universitário e
os interesses locais e regionais do entorno da universidade, refletindo diretamente nas
políticas de expansão e privatização do Ensino Superior (DOS SANTOS, 2012). Dessa forma,
a extensão constitui-se como a terceira função da universidade, desempenhando uma
atividade isolada, porém dependente do ensino e da pesquisa, de importância vital para o
11

fortalecimento da hegemonia urbano-industrial (TAVARES, 1997).
Durante as décadas de 1940 e 1950, poucas discussões ocorreram acerca da extensão
universitária (MIGUENS JR; CELESTE, 2014). O início da década de 1960 foi marcado por
uma efervescente participação de jovens estudantes nas universidades, no sentido de difundir
a ideia de que tais instituições deveriam estar atentas aos problemas das comunidades e a
trabalhar em prol desse conceito (RIBEIRO, 2011).
A concepção de extensão do movimento estudantil foi sendo divulgada pelas
mais diferentes formas em todo o país, através do Teatro da UNE, dos
Centros de Debates, Clubes de Estudo, Fóruns, Campanhas para a Criação de
Bibliotecas nos Bairros, Agremiações Desportivas das Populações Pobres e,
até, Educação Política, com debates públicos, quando a temática era de
interesse dos trabalhadores (DE MELO NETO, 2002).

Além disso, os Movimentos de Cultura Popular (MCPs), originados em Recife/PE,
desencadearam uma conscientização das massas populares, através da alfabetização e da
educação de base (JEZINE, 2002).
É emblemática desse momento a centralidade da extensão universitária presente na
Declaração de Bahia, resultante do 1º Seminário Nacional da Reforma Universitária,
promovido pela UNE, em maio de 1960, em Salvador, que definiu três objetivos básicos:
1)

A luta pela democratização do ensino, com o acesso de todos à educação, em
todos os graus;

2)

A abertura da universidade ao povo, mediante a criação de cursos acessíveis a
todos: de alfabetização, de formação de líderes sindicais (nas Faculdades de
Direito) e de mestres de obras (nas Faculdades de Engenharia), por
exemplo; e

3)

A condução dos universitários a uma atuação política em defesa dos interesses
dos operários (POERNER, 1968).

Logo, das diretrizes da Declaração da Bahia, depreendem-se as características de uma
universidade democrática, marcada pela extensão universitária (DE MELO NETO, 2002).
A luta pela Reforma Universitária, tal como desenvolvida pela UNE, foi
parte de uma progressiva aproximação das lutas estudantis e das lutas gerais
pela transformação brasileira num movimento que incluiu tanto o que se
chamou aliança operário-estudantil e aliança operário-camponesa, a
mobilização dos estudantes nas campanhas de alfabetização de adultos, a
partir do método desenvolvido pelo professor pernambucano Paulo Freire,
quanto o engajamento nas campanhas sanitárias de erradicação de doenças
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típicas do mundo rural, conduzidas pelo Departamento Nacional de
Endemias Rurais (DNERU), órgão do Ministério da Saúde (DE PAULA,
2013).

Nos anos 60 e 70, numa conjuntura de ditaduras na América Latina, o Movimento
Estudantil e a prática de uma Extensão Universitária emancipadora passam a ser entendidos
como ação de risco ao regime militar no Brasil. Como forma de se contrapor e cooptar os
estudantes para o trabalho assistencial comunitário, o governo militar institui no Brasil
programas de atuação esporádica e desvinculada das instituições universitárias (SERRANO,
2010).
Orientada pelos princípios da Lei de Segurança Nacional, tais ações rompem com a
concepção de extensão como espaço de diálogo com a comunidade, restringindo as ações das
universidades e impedindo-as do exercício da autonomia (CARBONARI, 2007).
Seguindo este novo projeto desenvolvimentista do governo militar, a extensão se
efetivou através de programas e projetos como o RONDON e o CRUTAC (Centros Rurais
Universitários de Treinamento e Ação Comunitária) (CHALA, 1998), cujos objetivos visavam
a integração cultural dos estudantes, que eram os agentes centrais dessas ações, e da
população ao modelo político-econômico implantado e a prestação de serviços com uma
dimensão assistencialista (MIGUENS JR; CELESTE, 2014, p.12). Para De Melo (1996):
A Ditadura Militar absorve várias formulações do movimento estudantil
dando a sua feição ideológica. A partir da Reforma de 1968, é
institucionalizada a extensão, firmando-se a ideia de prestação de serviço,
algo próprio e permanente na vida universitária. A extensão é agora uma
função, oficialmente, definida. Tem um caráter funcionalista, descartando-se
um possível conceito processual. A relação, agora, da universidade com a
sociedade e com o povo, se dá pela oferta de cursos – os cursos de extensão.

Os princípios básicos envolviam: voluntariado, aproveitamento do tempo livre do
estudante, rejeição da política partidária, aprendizado indireto através da prestação de serviços
e conhecimento da realidade (NOGUEIRA, 2001). Porém, por trás desses projetos de
atendimento das populações carentes que passaram a preencher o lugar dos movimentos de
educação popular, o governo promoveu, na verdade, uma desarticulação do movimento
estudantil de reforma universitária da década de 60 (MIGUENS JR; CELESTE, 2014). Isso
resultou na perda do caráter politizador e crítico das ações extensionistas, bem como atender
as demandas de saúde, educação e agricultura geradas pelo processo de industrialização
(JEZINE, 2006).
Segmentos significativos da universidade brasileira estiveram entre as forças
que mais prontamente buscaram resistir ao golpe e seus desdobramentos,
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seja por meio do movimento estudantil, seja pela ação de professores, que
continuaram a exercer um magistério crítico, apesar das restrições às
liberdades, que vão se intensificando, culminando com a imposição do AI-5,
em 1968, e do Decreto-Lei nº 477, de fevereiro de 1969, que foi o
instrumento repressivo especificamente voltado para a vida universitária
(DE PAULA, 2013).

Em 1975, foi criada a Coordenação de Atividades de Extensão (CODAE), ligada ao
Departamento de Assuntos Universitários do MEC. Essa visava a institucionalização e
operacionalização das atividades extensionistas (MIGUENS JR; CELESTE, 2014).
No mesmo ano foi elaborado o Plano de Trabalho da Extensão Universitária,
que adotou um discurso crítico sobre a concepção de extensão, baseado em
Paulo Freire, que, entre várias ideias, contemplou a retroalimentação, a “via
de mão dupla”, possibilitadora de mudanças em ambos os sentidos
universidade/sociedade; e a integração do ensino, pesquisa e extensão
(CHALA, 1998).

Os germens de uma ideia de universidade socialmente referenciada, autônoma e
orientada pela associação entre ensino, pesquisa e extensão, na busca de solução para os
problemas sociais, retornaram à cena quando, na década de 1980, o Brasil retoma as
liberdades democráticas suspensas pelo governo militar (MAZZILLI, 2011).
Apesar de conviver ainda com a crise de identidade, principalmente sob o
estigma do assistencialismo, a extensão passou a ser objeto de estudos e
debates que anunciavam sua participação definitiva como prática acadêmica
necessária à formação (complementar) de docentes e discentes e indissociada
do ensino e da pesquisa (DOS SANTOS, 2012).

Isso permitiu um amplo debate sobre a reestruturação da política educacional no
âmbito das universidades. Uma nova concepção de universidade, baseada na redefinição das
práticas de ensino, pesquisa e extensão, foi criada na década de 80 pelo fortalecimento da
sociedade civil, em especial pela consolidação da Associação de Docentes do Ensino Superior
(ANDES) e da Federação das Associações de Servidores das Universidades Brasileiras
(FASUBRA), e, ainda, pelo retorno à ativa da UNE e do Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRUB) (TAVARES, 1997).
As ideias e práticas de Paulo Freire passam a fundamentar os conceitos e
práticas da Extensão Universitária de que se institucionaliza a partir dos anos
80. No caminhar institucional, inicia-se a discussão sobre indissociabilidade
entre os fazeres acadêmicos e a desmistificação da Extensão Universitária
como militância política; o conceito da troca, da extensão como via de mão
dupla, e a Extensão como produção de conhecimento (SERRANO, 2010).
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Conforme Paula (2013), em 1987, houve a criação do Fórum de Pró-Reitores da
Extensão das Universidades Públicas (FORPROEX), cujo trabalho
Foi decisivo na construção da política de extensão que vigora hoje, seja no
referente à conceptualização da extensão universitária, seja na construção de
instrumentos de avaliação e acompanhamento de ações de extensão, seja na
efetiva institucionalização da extensão como dimensão indescartável da
atuação universitária; seja como principal interlocutor na definição das
políticas públicas de fomento à extensão.

O I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão realizado nos dias 04 e 05 de
novembro de 1987, na Universidade de Brasília (UnB), dentre seus objetivos, buscou a
superação da dimensão de prestação de serviços assistencialistas e redimensionou a
perspectiva de uma relação dialógica entre universidade e sociedade, com oportunidade de
troca de saberes (MIGUENS JR; CELESTE, 2014). Nesta “nova” proposta de extensão,
deixava de ter caráter de terceira função, para caracterizar-se como filosofia, ação vinculada,
metodológica, democratizante e preocupada em identificar e encontrar soluções para os
problemas sociais através da pesquisa básica e aplicada (TAVARES, 1997).
O reconhecimento legal das atividades extensionistas e a criação do Fórum Nacional
de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), em
novembro de 1987, são marcos importantes na medida em que propiciaram à comunidade
acadêmica as condições para redefinir a Extensão Universitária (POLÍTICA NACIONAL DE
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2012). Desde então, o Fórum passou a pautar o debate
sobre as formas de institucionalização, financiamento e valorização da extensão universitária
(DOS SANTOS; DEUS, 2014).
Já como resultado das deliberações do VIII Encontro Nacional de PróReitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, ter-se-á uma
perspectiva de extensão voltada para a cidadania e, a partir desse conceito, a
extensão se externa como um conjunto de direitos civis, políticos e sociais,
gerando, como consequência, deveres do indivíduo para com a sociedade e
para com o Estado (DE MELO NETO, 2002).

Em consonância com as definições pactuadas no FORPROEX, a Constituição de 1988
preceitua a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (Artigo 207) e estabelece que
as atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do
poder

público

(Artigo

213,

§

2º)

(POLÍTICA

NACIONAL

DE

EXTENSÃO

UNIVERSITÁRIA, 2012). Essas diretrizes permanecem e regem a Extensão universitária
atualmente.
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A Universidade Federal do Cariri (UFCA) foi criada por desmembramento da
Universidade Federal do Ceará (UFC), pela Lei n° 12.826, de 05 de junho de 2013,
carregando consigo vários princípios sociais vindos de sua tutora (ALMEIDA, 2014), a UFC,
inclusive mantendo entre elas um Termo de Cooperação com a natureza jurídica de autarquia.
Atualmente, a UFCA é vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e está sediada em
Juazeiro do Norte/CE (BRASIL, 2015a). A UFCA visa (BRASIL, 2015b):
Formação de profissionais com sólida concepção científica, tecnológica,
artística e humana, preparando-os para absorver, desenvolver, aplicar e
difundir conhecimentos, buscando aproveitar os recursos naturais do país de
forma sustentável nos aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais.

A Universidade está presente em um total de cinco campi (Juazeiro do Norte,
Barbalha, Brejo Santo, Crato e Icó, Ceará), com 14 cursos de graduação em funcionamento e
mais cinco em fase de implantação, além de uma especialização e dois cursos de Mestrado
(BRASIL, 2015c). A referida IES contempla:
No Campus de Juazeiro do Norte, nove cursos de graduação (Administração,
Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Design de
Produto, Filosofia, Administração Pública, Música, Comunicação Social –
Jornalismo) e o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional
Sustentável. No Campus de Barbalha, o curso de graduação em Medicina e,
no Campus do Crato, o curso de graduação em Agronomia. No Campus de
Brejo Santo, funciona a Licenciatura em Ciências Naturais, espaço que
também sedia o Instituto de Formação de Educadores. No Campus de Icó,
oferta-se inicialmente o curso de bacharelado em História, bem como é sede
do Instituto de Estudos do Semiárido (BRASIL, 2015a)

Especificamente, o campus Barbalha está localizado no bairro do Rosário, onde
funciona apenas o curso de Medicina, que faz parte do Centro Acadêmico Faculdade de
Medicina (FAMED) (BRASIL, 2015d), sob a Coordenação do Professor João Ananias
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Machado Filho, podendo, a partir de 2017.2, disponibilizar o curso de Psicologia (BRASIL,
2015e).
A importância urbana da cidade de Barbalha é evidenciada por ela sediar a principal
unidade de saúde da região, o Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo (HMSVP). Por
essa razão, o município conservou o status de polo industrial, de saúde e, também, de lazer da
região (QUEIROZ, 2014). Devido a isso, a cidade foi escolhida para receber a FAMED.
O campus possui estrutura laboratorial, biblioteca, além de unidade de atendimento
para a população de Barbalha e refeitório universitário (BRASIL, 2015d). Detalhadamente, o
curso dispõe de uma estrutura física de cerca de 2.500 m² de área coberta, dividida em dois
pisos, distribuída entre salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório, sala de informática,
coordenação e apoio administrativo (MEDCARIRI, s.d.).
Referente à forma de ingresso como estudante de graduação na UFCA, este se dá
através do processo seletivo do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio e, em seguida, o
cadastro através do SISU – Sistema de Seleção unificado, ou pelo edital de transferidos e
graduados (BRASIL, 2015b).
Enquanto filosofia educativa, a UFCA se apoia nas novas tendências de ensino
moderno, concebendo o ser humano como um todo, considerando quatro aspectos: Técnico;
Ético; Humano; Conhecimento e prática do Sistema Único de Saúde (MEDCARIRI, s.d.). E
tem como eixos norteadores de todas as suas práticas o Ensino, a Pesquisa, a Cultura e a
Extensão. Com relação a esta última, Brasil (2015f) refere que a UFCA adota uma postura
conforme o conceito previsto na Política Nacional de Extensão que dispõem:
A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, concebendo-a como um
processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que
promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da
sociedade.

A saber, esta resolutiva está de acordo com o art. 207 da Constituição Brasileira, que
declara que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, da
gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão (ARAÚJO; CASIMIRO, [s.d], p.3).
Nesse sentido, a interação entre universidade e sociedade, através de serviços e
informações oferecidos à comunidade, constitui-se em possibilidade e mecanismo de
formação dos alunos mais afinada com as necessidades sociais (MOREIRA, PELLIZZARO,
2009).
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Assim, essa interação dialógica representa a superação da visão da Academia enquanto
meramente ofertadora de saber para a sociedade, no que a extensão seria apenas o
transbordamento deste saber para fora dos seus muros (BRASIL, 2015g), numa relação
transformadora, promovendo a socialização do conhecimento, do diálogo entre o saber
científico e o saber popular, buscando tratar os diversos tipos de problemas existentes por
meio de ações nas mais diversas áreas (CRUZ et. al., 2013). Logo, a formação deve ser
concebida de forma crítica e plural, não podendo se restringir simplesmente à transmissão de
ensinamentos em sala de aula (FORPROEX, 2006).
Em consonância com essas premissas, a UFCA visa o desenvolvimento e o estímulo às
metodologias que privilegiam a democracia, a participação e a construção de uma
horizontalidade na relação universidade-sociedade (BRASIL, 2015g), através da promoção do
conhecimento crítico e socialmente comprometido para o desenvolvimento territorial
sustentável (BRASIL, 2015c). Promovendo, em diversos municípios da Região, projetos e
programas relacionados às áreas do trabalho, tecnologia, educação, comunicação, cultura,
meio ambiente, saúde e direitos humanos (BRASIL, 2015f). Nesse bojo,
O estímulo a estas formas de extensão, que resulta em produtos típicos da
pesquisa, bem como da criação de espaços institucionais que favoreçam a
relação entre os diversos projetos de pesquisa e os potenciais públicos dela,
com a criação, inclusive, de espaços de divulgação dos resultados destas
últimas para a sociedade caberá à Pró-Reitoria de Extensão da UFCA
(PROEX) (BRASIL, 2015g).

Extensão é, então, uma treliça inseparável e por isso requer práticas mais humanas da
parte dos agentes universitários e uma forte interação da comunidade (CRUZ et. al., 2013,
p.7). Nesse sentido, é de fundamental importância a avaliação da sociedade sobre o papel da
Academia, bem como a análise do impacto da ação extensionista na transformação da própria
universidade (FORPROEX, 2001).
Ademais, a PROEX da UFCA acompanha as ações implantadas por meio de incentivos
no âmbito de programa de bolsas, encontros sistemáticos e outras atividades para fortalecer e
integrar os projetos (BRASIL, 2015f). Ratificando, segundo o Manual (BRASIL, 2015g, p.
28):
A Resolução nº 01/2014, do Conselho Superior Pro Tempore da UFCA, a
UF poderá conceder bolsas e auxílios financeiros para discentes,
regularmente matriculados, vinculados a programas acadêmicos instituídos e
aprovados pelo Conselho ou por outro órgão que o venha substituir.
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O financiamento das atividades de extensão remonta 1996, quando a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional LDB (Lei nº 9.394) estabelece (FORPROEX, 2012):
A Extensão Universitária como uma das finalidades da Universidade (Art.
43) e institui a possibilidade de apoio financeiro do Poder Público, inclusive
mediante bolsas de estudo (Artigos 44, 52, 53 e 77).

Do ponto de vista administrativo, para guiar suas funções, a Pró-reitoria de Extensão
definiu cinco como seus objetivos principais (BRASIL, 2015g):
• Propor políticas e coordenar a viabilização da extensão da Universidade
Federal do Cariri;
• Incentivar e realizar ações para o atendimento de demandas da sociedade,
especialmente das Regiões Cariri e Centro-Sul onde se localiza;
• Desenvolver a articulação da UFCA para implementação de programas e
ações de extensão;
• Articular parcerias com instituições externas à universidade que permitam
maior alcance das suas atividades por meio da ampliação dos recursos
humanos e materiais necessários à sua consecução;
• Avaliar a extensão na UFCA, em função dos indicadores dispostos no Plano
Nacional de Avaliação da Extensão proposto pelo Fórum Nacional de PróReitores de Extensão.

E como plano de execução para o cumprimento, Brasil (2007), relata a sistematização
das ações de extensão em programas.
A UFCA baseia-se na classificação proposta pelo MEC no que diz respeito aos tipos
de ações de extensão que podem ser desenvolvidas, com algumas pequenas alterações,
especialmente no que se refere aos programas e projetos (BRASIL, 2015g). Segundo Brasil
(2007):
•
PROGRAMA: “Conjunto articulado de projetos e outras ações de
extensão (cursos, eventos, prestação de serviços), preferencialmente
integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino. Tem caráter orgânicoinstitucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum,
sendo executado a médio e longo prazos”.
•
PROJETO: “Ação processual e contínua de caráter educativo, social,
cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo
determinado”.
•
CURSO: “Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial
ou à distância, planejada e organizada de modo sistemático, com carga
horária mínima de 8 horas e critérios de avaliação definidos”.
•
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: “Realização de trabalho oferecido pela
Instituição de Educação Superior ou contratado por terceiros (comunidade,
empresa, órgão público, etc.); a prestação de serviços se caracteriza por
intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não resulta na posse de
um bem”.
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A exemplo, os Programas Institucionais de Extensão (PIEs) são ações de extensão de
caráter transversal e interdisciplinar, com possibilidade de duração indeterminada,
gerenciados em conjunto com a PROEX, respeitando-se a autonomia e decisões colegiadas de
cada programa que se concentram nas seguintes temáticas (BRASIL, 2015h):
a) Relação entre universidade e escola básica (ensino médio e/ou
fundamental);
b) Trabalho, Renda e Economia Solidária;
c) Tecnologias socioambientais;
d) Saúde Comunitária.

Os PIEs são compostos por estudantes da UFCA, membros externos (estudantes de
outras instituições, integrantes de movimentos sociais, servidores públicos de outras
instituições, participantes da sociedade civil, entre outros), servidores e docentes (BRASIL,
2015g).
Além disso, temos a Câmara de Extensão (CAMEX), que, segundo o seu Regimento
Interno e a política de extensão da Universidade Federal do Cariri, é um órgão consultivo,
deliberativo e de acompanhamento, autônomo, diretamente vinculado à Pró-Reitoria de
Extensão – PROEX (BRASIL, 2015g). Tem como principais atribuições apoiar nas
formulações de regimentos, estatutos e demais documentos relacionados à política de
extensão da universidade, além de dar suporte às ações de extensão da universidade
(BRASIL, 2015i).
Entretanto, alguns desafios são apontados como dificuldades para realização de uma
boa práxis extensionista em nossa universidade, assim como no Brasil de maneira geral, a
necessidade de maior aporte financeiro, materiais e de mais discentes e docentes envolvidos
com essa prática, pois essas condições agregam valor moral aos envolvidos, assim como à
Universidade, que assegura novas parcerias e torna-se divulgada e reconhecida por outras
instituições (ARAÚJO; CASIMIRO, [s.d], p.10). Além do mais, deve-se adotar na UFCA a
noção de integração entre os diversos projetos, tendo como centro desta conexão o públicoalvo e, principalmente, o tema geral a que ela se refere, para além da “área de conhecimento”
de onde ele se origina (BRASIL, 2015g).
Incluso nesta perspectiva, o ProGest – Programa de Atenção à Gestante – nasceu da
fusão de dois projetos de Extensão vinculados à PROEX da UFCA no ano de 2015, a saber:
(1) “Progest: programa de extensão de atenção à gestante” (2015.PRG-SAUD.339) e (2)
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“Educação em Saúde: incentivo à participação de casais no pré-natal”

(2015.PRJ-

SAUD.250).
A iniciativa de transformá-los em um único programa surgiu da semelhança e
complementariedade entre as propostas e os objetivos das ações e da busca de ampliar o
contato com a comunidade, uma vez que um programa de extensão pode agregar mais
estudantes, parceiros e locais de atuação.
O ProGest, junto ao “Programa de extensão em Infecto-Parasitologia” (2015. PRJSAUD. 259), realiza palestras semanais em escolas de ensino fundamental e médio parceiras,
abordando as principais doenças que oferecem riscos às gestantes e as formas de prevenir e
tratá-las. Além disso, o ProGest promove rodas de conversa e momentos de convivência
acerca de métodos contraceptivos e planejamento familiar em Unidades Básicas de Saúde,
aproxima seus membros do ambiente hospitalar através de estágio concursado em
Ginecologia-Obstetrícia no Hospital Maternidade São Vicente de Paulo (HMSVP). O
Programa espera, ainda, reunir dados e analisar situações-problema que subsidiarão pesquisas
científicas acerca dos múltiplos espaços no qual está inserido. Dessa forma, o ProGest almeja
estar em consonância com a essência mais pura dos pilares da Universidade – Pesquisa,
Ensino, Cultura e, sobretudo, a Extensão, por meio da promoção e da oferta integral e
conscienciosa da informação entre universidade e sociedade, numa perspectiva freiriana.

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, J.R.M. Aprendizagem musical compartilhada: A prática coletiva dos
instrumentos de sopros/madeiras no curso de música da UFCA. 2014. 350f. Tese (Doutorado
em Educação Brasileira) – Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira,
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014.
ARAÚJO, F. de P.; CASIMIRO, L.C.S.R. A importância dos projetos de extensão na
formação de cidadãos leitores. [S.l.: s.n.], [s.d]. Disponível em: universitária
http://www.unirio.br/cch/eb/enebd/Comunicacao_Oral/eixo1/AIMPORTANCIADOS.pdf.
Acesso em: 24 maio 2016.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Superior. Fórum de Pró-Reitores
de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Universidade Federal de Minas Gerais
– PROEX. COOPMED Editora. 2007.
BRASILa (site). Universidade Federal do Cariri. 2015.
https://www.ufca.edu.br/portal/a-ufca. Acesso em: 24 maio 2016.

Disponível

em:

BRASILb (site). Universidade Federal do Cariri.
http://www.ufca.edu.br/portal/ensino Acesso em: 24 maio 2016.

Disponível

em:

2015.

24

BRASILc (site). Universidade Federal do Cariri. 2015.
http://www.ufca.edu.br/portal/estude-ufca Acesso em: 24 maio 2016.

Disponível

em:

BRASILd (site). Universidade Federal do Cariri. 2015.
https://www.ufca.edu.br/portal/barbalha Acesso em: 24 maio 2016.

Disponível

em:

BRASIL (site). Universidade Federal do Cariri. 2015. Disponível
https://www.ufca.edu.br/portal/unidades-academicas/famed Acesso em: 24 maio 2016.

em:

BRASILf (site). Universidade Federal do Cariri. 2015.
https://www.ufca.edu.br/portal/extensao Acesso em: 24 maio 2016.

em:

Disponível

BRASILg. Manual da extensão universitária da UFCA. Juaz. do Norte. 2015. Disponível
em:
https://www.ufca.edu.br/portal/a-ufca/organizacao-administrativa/proex/manualproex/file Acesso em: 24 maio 2016.
BRASILh (site). Universidade Federal do Cariri. 2015. Disponível
http://www.ufca.edu.br/portal/a-ufca/organizacao-administrativa/proex/programasinstitucionais-de-extensao Acesso em: 24 maio 2016.

em:

BRASILi (site). Universidade Federal do Cariri. 2015. Disponível
https://www.ufca.edu.br/portal/camara-de-extensao Acesso em: 24 maio 2016.

em:

CRUZ, S. R. S. et. al. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: um caso de ação voltada ao
desenvolvimento social em saúde pública. Cadernos de Graduação – Ciências Humanas e
Sociais, vol. 1, n. 16, p. 127-134, 2013.
FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
BRASILEIRAS (FORPROEX). Avaliação nacional da extensão universitária. Brasília:
MEC/SESu; Paraná: UFPR; Ilhéus (BA): UESC, 2001 (Col. Extensão Universitária, vol.3).
_______. Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus (AM), maio; 40 p, 2012.
_______. Indissociabilidade Ensino – Pesquisa e Extensão e a flexibilização curricular:
uma visão da extensão. Brasília: MEC/SESu; Porto Alegre: UFRGS; 2006 (Col. Extensão
Universitária, vol.4)
MEDCARIRI. A Faculdade. Disponível em: http://www.medcariri.ufc.br/. Acesso em:02
junho 2016
MOREIRA, B.; PELLIZZARO, I. 09. Educação em Saúde: um programa de extensão
universitária. Textos & Contextos, vol. 8, n. 1, p. 156-171, 2009.
QUEIROZ, I.S. Região metropolitana do cariri cearense, a metrópole fora do eixo. Mercator.
vol.13, n.3, p.93-104, 2014.

25

CAPÍTULO III

PROGRAMA DE ATENÇÃO À GESTANTE (ProGest): DA NECESSIDADE DE
PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-FETAL AOS OBJETIVOS/METAS,
ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Jucier Gonçalves Júnior (juciergjunior@hotmail.com), Laís Nara Grangeiro Mirô
(Laís.nara@gmail.com), Eduarda Monteiro Jovino (dudajovino@gmail.com), Emanuela Martins
Bezerra Soares (manumartins@97@gmail.com), Marina Senra Rabello (marina.rabello@gmail.com),
Patrícia Maria de Albuquerque Brayner (p.brayner7@gmail.com)

3.1. ProGest: A necessidade de intervenção em Saúde da Mulher

A gravidez é uma experiência complexa, com aspectos diferentes para cada mulher.
Além da dimensão biológica, é um processo social que envolve o coletivo, mobilizando a
família e o meio em que a mulher está inserida. Para que a promoção da saúde, a prevenção
de doenças e a detecção precoce de situações de risco ocorram de maneira segura é importante
o envolvimento da mulher, do seu companheiro, da família e dos serviços de saúde
(SANTOS; RAVODANOVIC; MARCON, 2010).
No ano de 2000, as Nações Unidas convidaram a sociedade civil e os governos para
discutir alguns dos desafios pelos quais o mundo passava. Nessa conferência foram pactuados
oito compromissos, que configuraram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), a
serem alcançados até 2015, dentre os quais destacamos o 5º compromisso: melhorar a saúde
das gestantes, no qual se almejava a redução em três quartos da taxa de mortalidade materna
(FERNANDES et. al., 2015; PNUD, 2016). Conforme dados do DATASUS,
O número de óbitos maternos entre o ano de 2000 e 2014 manteve-se
estável, partindo, em números absolutos, de 1.677 óbitos em 2000 para 1.651
em 2014, com pouca oscilação – para mais ou para menos – durante o
intervalo. O Ministério da Saúde apurou que em 2012 ocorreram 62 óbitos
maternos para cada 100 mil nascidos vivos no Brasil (BRASIL, 2014).

Essa taxa é consideravelmente menor que os 73,3 de 2000, no entanto, ainda é elevada
ao se considerar que 1.583 gestantes foram a óbito nesse ano. Assim, mais do que cumprir
metas, é importante avaliar que muitas gestantes no Brasil ainda morrem por falta de acesso e
acessibilidade ao sistema de saúde, de informação sobre os fatores de risco e sobre os
cuidados no puerpério.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1996, sublinha que cerca de 65% dos
óbitos maternos são classificados como causa obstétrica direta, ou seja, aquelas resultantes de
complicações obstétricas na gravidez, parto e puerpério, devido a intervenções, omissões,
tratamento incorreto, ou a cadeia de eventos resultantes de qualquer das causas acima
mencionadas, principalmente hipertensão (20,2%) e hemorragias (11,9%) (BOTELHO et. al.,
2014).
No Ceará, dos 88 óbitos maternos de 2012 (BRASIL, 2015), 30,7% foram decorrentes
de hipertensão. Neste contexto, o Ministério da Saúde brasileiro afirma que, apesar da
ampliação na cobertura do pré-natal, a análise dos dados disponíveis demonstra
comprometimento da qualidade dessa atenção. Isso pode ser evidenciado pela incidência de
sífilis congênita, estimada em 12 casos/1.000 nascidos vivos no SUS (BRASIL, 2015); pelo
fato de a hipertensão arterial ser a causa mais frequente de morte materna no Brasil e por
somente pequena parcela das gestantes inscritas no Programa de Humanização no Pré-natal e
Nascimento (PHPN)c conseguir realizar o elenco mínimo de ações preconizadas pelo
Programa (SISPRENATAL, 2012).
Nessa ótica, emerge a importância do Pré-natal, que, segundo a Federação Brasileira
das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), deve: prevenir, identificar e/ou
corrigir anormalidades maternas ou fetais; informar a gestante quanto às modificações durante
a gravidez, trabalho de parto e parto; promover suporte psicológico por parte do companheiro
e familiares (FREBRASGO, 2006). Pois, a mulher preparada durante o pré-natal, por meio de
informações e orientações pertinentes à gestação, parto e puerpério, enfrentará estes períodos
com maior segurança, harmonia e prazer, uma vez que a falta de informação pode gerar
preocupações desnecessárias e expectativas frustradas (FRANCISQUINI et. al., 2010).
Por outro lado, também é notória a deficiência dos serviços de saúde, no que compete
à atenção à puérpera, uma vez que a maioria das mulheres retorna ao serviço de saúde no
primeiro mês após o parto, mas sua principal preocupação, assim como a dos profissionais de
saúde, é com a avaliação e a vacinação do recém-nascido. Durante o pré-natal existe uma alta
incidência de oportunidades perdidas nas orientações acerca dos cuidados com as mamas e
dos benefícios da amamentação, entre outros, o que pode ser observado no puerpério em
relação às dificuldades no manejo da amamentação (SANABRIA, 2005). As orientações
deveriam ser reforçadas e baseadas nas necessidades de cada gestante ou casal, com vista a
uma adequada preparação para vivenciar esta etapa de sua vida, minimizando medos e
incertezas, o que nem sempre acontece na prática (FRANCISQUINI et. al., 2010).
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Outro indicador importante a ser analisado é a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI). A
quarta Meta dos ODM para 2015, que, apesar de já ter sido atingida, merece constante e
crescente atenção para continuar em descenso. Haja vista que, em 2012, 52% do total de
óbitos em menores de um ano possuíram fatores perinatais como causa mortis, tais como:
prematuridade, infecções perinatais, asfixia/hipóxia, e fatores maternos, o que reforça a ideia
de que se associam fortemente à vulnerabilidade socioeconômica e à falta de acesso à
educação e à saúde (BASSO; NEVES e SILVEIRA, 2012).
Neste contexto, foi idealizado o Programa de Atenção à Gestante (ProGest), que se
propõe a intervir não apenas na diminuição de óbitos materno-infantis na região do Cariri,
mas principalmente na otimização das condições de saúde da gestante e do neonato, através
de melhoria da informação sobre os fatores de risco; sobre a necessidade de apoio por parte de
outras pessoas do convívio da gestante, inclusive do pai, quando se aplicar; sobre a criação de
um ambiente agradável e acolhedor (Quadro 1). É necessário transformar esses atores em
sujeitos promotores de medidas que previnam agravos obstétricos, que podem ou não evoluir
para óbito.
Quadro 1. Objetivos Gerais e Específicos do ProGest
OBJETIVOS GERAIS
•

Contribuir para a autonomia do casal, os cuidados com a gravidez e as tomadas de
decisão em saúde;

•

Contribuir para a promoção da saúde e prevenção de agravos à saúde da tríade pai-mãefilho;

•

Promover atenção holística à saúde da gestante e do casal grávido;

•

Desenvolver ações de educação em saúde acerca de planejamento familiar e doenças
infecciosas que oferecem riscos às gestantes;

•

Realizar pesquisa na área de atenção à saúde da gestante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Intervir na diminuição da morbimortalidade materno-infantil da população atendida no
município de Barbalha;
•

Fornecer informação sobre os fatores de risco para o óbito materno-infantil e como
evitá-los;

•

Capacitar as gestantes para identificar situações que necessitem de intervenção de
algum profissional da saúde;

•

Conscientizar acerca da importância do autocuidado e do acompanhamento pré-natal,
bem como da necessidade do apoio do cônjuge e da família e, assim, atuar na
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prevenção da depressão pós-parto;
•

Incentivar a amamentação;

•

Incentivar a participação paterna no pré-natal;

•

Proporcionar um parto humanizado às gestantes;

•

Fortalecer os laços entre a universidade e a comunidade através de atividades de
educação em saúde;

•

Enriquecer o aprendizado dos estudantes acerca do acompanhamento pré-natal;

•

Exercitar a interdisciplinaridade entre discentes, docentes e profissionais de saúde
locais;

•

Realizar pesquisas na área, contemplando a visão holística a que o projeto se dispõe.

Fonte: Autores.

As gestantes devem estar conscientes da importância do autocuidado, evitando
comportamentos de risco, acompanhando regularmente os atendimentos pré-natais e sabendo
identificar situações que necessitem de intervenção de algum profissional da saúde.
Os profissionais da saúde devem ser capazes de atuar junto às gestantes, de maneira a
gerar um ambiente de confiança mútua para a divisão das responsabilidades sobre a gestação,
de identificar problemas recorrentes e saber como intervir sobre eles, e de compreender qual o
seu papel diante da realidade das gestantes. Nesse aspecto, é fundamental garantir que os
próximos profissionais sejam formados já dentro de uma perspectiva mais humanizada e
acolhedora. Nessa perspectiva, Santos (2010) relata que as atividades de educação em saúde
envolvendo gestantes e familiares, através de encontros e grupos, são recursos que permitem a
aproximação entre profissionais e receptores do cuidado, além de contribuírem para o
oferecimento de assistência humanizada.
Os gestores de saúde têm o papel de reunir as demandas que são colocadas pelos
usuários e profissionais pela observação da realidade que estes dois se encontram e
transformar em políticas públicas que supram as necessidades apresentadas, além de fazer
suas próprias avaliações, junto a outros gestores, projetando qual a melhor forma de gerir o
orçamento destinado à saúde.
Por fim, aqueles que cercam a gestante têm o dever de criar um ambiente amigável a
essa, dando-lhe a atenção necessária, auxiliando nos afazeres diários, que podem se tornar
mais complicados durante a gestação, dando prioridade de atendimento em serviços. Tal
compreensão remete à necessidade de que o envolvimento do homem com a gravidez deve ser
incentivado desde o início do período gestatório, para que o mesmo incorpore atitudes
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participativas diante das peculiaridades que envolvem a gestação (SILVA, 2010).
Segundo Valença e Silva (2012), observa-se considerável redução da incidência de
depressão pós-parto e maior adesão ao aleitamento materno exclusivo, quando há
envolvimento do casal durante a gestação. Em Carvalho (2009), a presença do parceiro às
consultas de pré-natal se reveste de importância no processo de humanização da assistência
obstétrica. Portanto, diante da realidade que cerca o casal no contexto da reprodução, a
ausência do companheiro nas consultas de pré-natal predispõe as grávidas ao fortalecimento
dos desconfortos advindos da gravidez e, consequentemente, vai de encontro ao bem-estar das
gestantes, além de velar a possibilidade de desajuste conjugal (SILVA, 2010, p. 9).
Em suma, a expectativa do Programa é que, trabalhando em parceria com esses
sujeitos supracitados, a morbimortalidade materno-infantil da população atendida no
município de Barbalha diminua e o bem-estar biopsicossocial dessas mulheres melhore
através de investimento na educação em saúde das gestantes usuárias do Sistema Único de
Saúde (SUS), de fortalecimento do trabalho de promoção e prevenção das Unidades Básicas
de Saúde, de observação e atuação na rede de atenção secundária, auxiliando no acolhimento
e acompanhamento das gestantes na hora do parto e orientação para o puerpério.
Experiências exitosas de promoção da saúde da gestante podem estimular regiões vizinhas a
aderir a tais experiências, contribuindo assim para uma melhoria regional na saúde dessas
mulheres que, somadas a outras experiências em outras regiões do Brasil, podem contribuir
para uma diminuição nacional dos registros de morbimortalidade materno-infantil e para uma
melhor qualidade da saúde e bem-estar das gestantes.

3.2. ProGest na atualidade – Funcionamento e áreas de atuação

O ProGest está estruturado no ano de 2016 em cinco eixos principais: (I) Eixo
Hospitalar; (II) Eixo Planejamento Familiar; (III) Eixo Posto; (IV) Eixo Ensino; e (V) Eixo
Cultura, cada um com um coordenador discente e com suas próprias atribuições, autonomia e
todos sob a supervisão da coordenadora docente da UFCA e médica ginecologista – obstetra,
Profa. Patrícia Maria de Albuquerque Brayner (Quadro 2).
Os primeiros três eixos são referentes às ações de Pesquisa e Extensão e contam com um
número fixo previsto de estudantes para a realização das ações propostas. Assim, após o
ingresso dos interessados em fazer parte do Programa, estes foram divididos nesses três eixos,
de forma que possam se dedicar às suas atividades. Os demais eixos são compostos por todos
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os integrantes do ProGest. São eles:
• Eixo Hospitalar: Funcionará na forma de um Estágio em Obstetrícia, e seus
integrantes acompanharão as parturientes do Hospital Maternidade São Vicente de
Paulo, partejando e realizando ou acompanhando os partos em plantões de três turnos
durante os finais de semana. Somando-se à prática do estágio, os participantes também
coletarão dados para a realização de uma pesquisa sobre o acolhimento às gestantes
em situação de abortamento. Estão previstos três turnos de plantão de 12 horas em
cada final de semana, com uma dupla responsável por turno a cada quinze dias,
totalizando a necessidade de três duplas para cada quinze dias, ou seja, 12 integrantes.
A carga horária do estágio será de 400 horas (20 plantões de 12 horas para cada
integrante + quatro horas semanais para a coleta e processamento de dados para a
realização da pesquisa);
• Eixo Planejamento Familiar: Realizará ações semanais de educação em saúde em
escolas do município de Barbalha, secundaristas e de ensino médio, na forma de rodas
de conversa sobre o tema “Métodos Contraceptivos”. Serão rodas de conversa a serem
realizadas em conjunto com o Programa de Extensão em Infecto-parasitologia,
coordenado pelo Professor Marcos Antônio Pereira Lima, do módulo de Microbiologia
da Faculdade de Medicina. Este último já realizava rodas de conversas nas escolas
sobre o tema “Doenças Sexualmente Transmissíveis”. Em conjunto, os dois programas
abarcarão mais amplamente o tema da “Sexualidade”. A se somar a essa atividade de
extensão, o ProGest realizará uma pesquisa qualiquantitativa a fim de mensurar qual o
conhecimento concreto de determinada população (incluindo esses jovens das escolas)
sobre os métodos contraceptivos. Estão previstas oito pessoas para realizar essas
atividades, que se dividirão em duplas para cada roda de conversa; e um (a)
coordenador(a) do Eixo;
• Eixo Posto: Realizará atividades quinzenais de educação em saúde em duas Unidades
Básicas de Saúde do município de Barbalha com as gestantes e seus acompanhantes,
estimulando sempre a participação do casal nas atividades e no pré-natal. Trata-se de
rodas de conversa sobre temas importantes durante a gestação, por exemplo
“Mudanças no corpo durante a gestação”, “Sexualidade na gestação”, entre outros
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temas pré-definidos, abrindo sempre espaço para temas a serem propostos pelas
próprias gestantes. O grupo responsável por esse Eixo também realizará um relato de
experiência com o grupo de gestantes. Estão previstas oito pessoas para realizar essas
atividades, que se dividirão em duplas para cada roda de conversa; e um (a)
coordenador (a) do Eixo;
• Eixo ensino: Todo o grupo do ProGest será responsável por se dividir em aulas
semanais, a serem realizadas na Faculdade de Medicina, sobre temas relacionados à
Obstetrícia, nas quartas-feiras à noite, em conjunto com os internos e residentes no
rodízio de Ginecologia e Obstetrícia vinculados ao Programa de Residência Médica da
Universidade Federal do Cariri;
• Eixo Cultura: Realização do I Congresso de Saúde da Mulher do Cariri, no segundo
semestre do ano de 2016, que contará com espaços de educação em saúde para a
mulher, com temas relacionados à gestação, ao desenvolvimento da criança, aos
métodos contraceptivos, à sexualidade e às doenças sexualmente transmissíveis. Esse
espaço deverá ser elaborado ao longo do ano, contando com a ajuda dos participantes
do Programa, outros estudantes da UFCA interessados, estudantes das escolas do
município de Barbalha e gestantes dos postos ou entidades externas que queiram
colaborar.
Quadro 2. ProGest – Coordenadoria Docente e Discente e atribuições
Membro

Atribuições / funções

Patrícia Maria de Albuquerque Brayner

Coordenadora do Programa

(Professora/orientadora)

- Supervisionar as ações;
- Coordenar as Reuniões Mensais de
Integração;
- Orientar a realização das pesquisas.

Eduarda Monteiro Jovino (Bolsista PROEX)

Coordenadora do Eixo Posto
- Supervisionar e repassar informações
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das ações do Eixo para a Coordenadora
do Programa;
- Responsável pela comunicação interna
do Eixo e por divulgação nas redes
sociais das suas atividades.
Laís Grangeiro Mirô (Bolsista PROEX)

Coordenadora do Eixo Planejamento
Familiar
- Supervisionar e repassar informações
das ações do Eixo para a Coordenadora
do Programa;
- Responsável pela comunicação interna
do Eixo e por divulgação nas redes
sociais das suas atividades.

Jucier Gonçalves Júnior (Bolsista PROEX)

Coordenador do Eixo Hospitalar
- Supervisionar e repassar informações
das ações do Eixo para a Coordenadora
do Programa;
- Responsável pela comunicação interna
do Eixo e por divulgação nas redes
sociais das suas atividades.

Marina Senra Rabello (Bolsista PROEX)

Coordenadora do Eixo Ensino
- Supervisionar e repassar informações
do

cronograma

do

Eixo

para

a

Coordenadora do Programa;
- Responsável pela comunicação interna
do Eixo e por elaborar o cronograma
das aulas e dos responsáveis por cada
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uma;
- Participar das atividades do Eixo Posto
ou Eixo Planejamento Familiar.
Marina Senra Rabello (Bolsista PROEX)

Coordenadora do Eixo Cultura
- Supervisionar e repassar informações
do andamento da programação do Eixo
para a Coordenadora do Programa;
- Responsável pela comunicação interna
do Eixo e por divulgação nas redes
sociais das suas atividades;
- Participar das atividades do Eixo Posto
ou Eixo Planejamento Familiar.

Fonte: Autores.

As instituições que compõem o campo de atuação do ProGest são a Universidade
Federal do Cariri – Faculdade de Medicina, o Hospital Maternidade São Vicente de Paulo –
HMSVP, as Unidades Básicas de Saúde Centro I, Centro II, Vila Santo Antônio, a Escola de
Ensino Médio Adauto Bezerra e a Escola Senador Martiniano de Alencar. Todos situados na
cidade de Barbalha, situada no interior do Estado do Ceará, na região do Cariri.
Esta tem como epicentro a Chapada do Araripe, formação cristalina 900m acima do
nível do mar, equidistante 600 km de importantes capitais do Nordeste, como Teresina,
Recife, Natal e João Pessoa (SILVA et. al., 2015). O município tem 559.508 km 2 de unidade
territorial, PIB R$47.161,00, sendo PIB per capita R$8,414,94. O Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) é 0,693; a população estimada de 55.323 habitantes, conforme o Censo 2010;
sendo a expectativa para 2015 de 58.885 munícipes. Possui 53 estabelecimentos de saúde,
sendo 43 públicos municipais, 10 privados e 431 leitos (BRASIL, 2010).
Por fim, está previsto o acontecimento de Reuniões Mensais de Integração, com o
propósito de avaliar o andamento do Programa, sugerindo mudanças no cronograma quando
necessárias. Será também papel dessa reunião criar momentos de trocas de saberes entre os
Eixos.
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CAPÍTULO IV
O EIXO HOSPITALAR: O PARTO HUMANIZADO, SEU HISTÓRICO,
VANTAGENS E DESAFIOS
Ana Paula de Andrade Nunes (ana.paula-nunes@hotmail.com), Franscisco Telésforo Celestino Júnior
(telesforo_jr@yahoo.com.br), Deborah Cachapuz Dutra (deborahcdutra@hotmail.com), Camila Dias
Martins (memedmm21@hotmail.com), Eduarda Monteiro Jovino (dudajovino@gmail.com),
Emanuela Martins Bezerra Soares (manumartins@97@gmail.com), Marina Senra Rabello
(marina.rabello@gmail.com), Laís Nara Grangeiro Mirô (Laís.nara@gmail.com), João Paulo
Bonnamigo Sousa Albuquerque (joaopaulobsa@gmail.com), Marina Rodrigues Bezerra
(marinabezerra04@gmail.com), Racquel Brito da Silva (racquel_silva@hotmail.com),Vanessa
Ferreira Tavares de Lavor (nessalavor@hotmail.com), José Augusto Estima Ferreira
(Guto_estima@hotmail.com), Jucier Gonçalves Júnior (juciergjunior@hotmail.com), Patrícia Maria de
Albuquerque Brayner (p.brayner7@hotmail.com).

4.1. Breve histórico do parto no Brasil – das Curandeiras às políticas públicas atuais

Corroborado pelas tradições, partejar era um evento particular do universo feminino,
exercido por curandeiras, parteiras ou comadres, pois, além de ser atividade desvalorizada e
que, portanto, não interessava ao cirurgião, havia a preferência das próprias gestantes de
estarem acompanhadas por outras mulheres – estas familiarizadas com manobras externas e
que se incumbiam do dever de confortar a parturiente com alimentos, bebidas e palavras
agradáveis, sendo preferidas devido às questões psicológicas, humanitárias e ao tabu de
mostrar os genitais a um homem (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005).
Os discursos favoráveis à criação de maternidades, estabelecimentos reservados para as
mulheres darem à luz, foram fomentados no século XIX, no Brasil, devido a queixas de
alheação entre teoria e prática na disciplina de Obstetrícia nos cursos de Medicina, pois, tais
estabelecimentos propiciariam locais onde seria possível realizar práticas obstétricas para a
formação e treinamento de médicos e parteiras (MOTT, 2002). Ademais, difundiu-se a
“crença de que a riqueza e o poder de um país estavam na proporção direta ao número de
habitantes” (COELHO, 1887 apud MOTT, 2002), portanto prezar pela redução da
mortalidade infantil e pelo nascimento saudável das crianças era tido como necessário à
construção de uma nação forte, sadia e progressista (TYRRELL, 1995).
A fim de assegurar a sobrevivência do binômio materno-fetal e, portanto, intervir na
redução da mortalidade infantil, muitos médicos passaram a defender não apenas o
internamento da parturiente, mas que o mesmo ocorresse antes do parto e se estendesse até o
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puerpério, podendo durar meses e associar-se ao alojamento dos demais filhos pequenos das
gestantes, quando não tivessem quem zelasse por eles (MOTT, 2002). Difundiu-se ainda a
ideia de que as maternidades não deveriam se restringir às mulheres “menos favorecidas da
sorte”, visto que havia casos obstétricos que necessitavam de intervenção cirúrgica ou
exclusiva do atendimento médico-hospitalar, que possuía estrutura para garantir melhor
sobrevida da mãe e do recém-nascido (WERNECK, 1915).
A partir dos anos 1920, o parto em domicílio passou a ser relatado por muitos médicos
como mais trabalhoso, pela necessidade de vigilância constante e que requeria mais cuidado
(SANTANA et. al., 1931). O parto passava, portanto, a ser dito como evento médico e
potencialmente perigoso, sendo preconizadas intervenções cada vez mais frequentes, ainda
mais com as novas técnicas que prometiam maior sobrevida e menor sofrimento, sendo as
maternidades, portanto, aconselhadas como locais seguros e adequados para a parturição
(ANTUNES, 1991).
Dentre as novas técnicas, observam-se aparatos não antes utilizados com esse
propósito, como exames de laboratório, raios-X e aparelhos para o exame clínico; uso de
clorofórmio, permitindo a cesárea em gestantes vivas; a descoberta de micro-organismos
patogênicos e seu papel no processo saúde-doença; o desenvolvimento de medicamentos
analgésicos e indutores do trabalho de parto (MOTT, 2002).
Fortalecendo a institucionalização do parto, em 1923 foi aprovado o Regulamento do
Departamento de Saúde que, entre outras atribuições, restringia a realização do parto pelas
parteiras leigas, as curiosas, permitindo que o mesmo fosse feito por elas apenas se a gestante
comparecesse a uma espécie de pré-natal, de consultas mensais, a última sendo realizadas três
semanas antes do parto, e durante esse pré-natal fosse concluída a inexistência de distorcia
previsível. Caso a gestante não comparecesse ao pré-natal ou fosse verificada a
impossibilidade de parto espontâneo, a mesma era encaminhada para os serviços de
maternidade existentes para receber cuidados médicos e estava a “curiosa” proibida de
realizar o parto (MORAES, 1927).
Apesar dos discursos favoráveis às maternidades, majoritariamente proferidos por
profissionais médicos, até o final dos anos 1930 as parturientes raramente desejavam a
internação para o parto normal. Segundo Dr. Otto Circe, professor de Clínica Obstétrica da
Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, isso ocorria devido à crença da mulher brasileira
de que o hospital era local de abrigo aos necessitados e desvalidos, sentindo-se, portanto,
humilhada e ofendida quando aconselhada a se internar (CIRNE, 1934).
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Além da dificuldade de se disseminar a cultura do uso das maternidades, as mesmas
imprimiam uma padronização do atendimento que veio a possibilitar a desumanização do
processo. Segundo Nagahama e Santiago (2005):
Apesar da hospitalização ter sido, em grande parte, responsável pela queda
da mortalidade materna e neonatal, o cenário de nascimento transformou-se
rapidamente: simbolicamente, a mulher foi despida de sua individualidade,
autonomia e sexualidade, por meio do cerimonial de internação – separação
da família, remoção de roupas e de objetos pessoais, ritual de limpeza com
enema, jejum, não deambular.

Sob o discurso de favorecer o atendimento materno e serem capazes de oferecer
assistência médica gratuita às indigentes, alguns médicos defenderam a equiparação da
mulher gestante às doentes (FERREIRA, 1907 apud MOTT, 2002). Essa maneira específica
de tratar o corpo feminino transformou aspectos da vida cotidiana, que eram objetos de saber
e prática do universo feminino, em objetos da medicina, de forma a assegurar conformidade
às normas sociais (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). A autora defende ainda que houve
melhoria das condições do parto, mas que o preço para isso foi a “desumanização e a
transformação do papel da mulher de sujeito para objeto no processo do parto e
nascimento”.
A perspectiva do atendimento hospitalar automatizado e desumanizado em diversos
campos, não só na obstetrícia, começou a ser questionado e teve seu ápice em 2001 quando,
sob a justificativa de queixas de maus tratos hospitalares pelos usuários, o Ministério da
Saúde lançou o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar – PNHAH.
Esse programa se propôs a capacitar profissionais de saúde durante os anos de 2001 e 2002
para serem multiplicadores de uma nova cultura de Humanização na rede pública de hospitais
brasileiros, na tentativa de melhorar o atendimento difundindo a ideia da valorização da vida
humana e conceitos de cidadania (BRASIL/MS, 2001a).
Sob o enfoque da saúde da mulher, precisamente a saúde reprodutiva, o Ministério da
Saúde, ainda em 2000, lançou o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, que
determinou os padrões básicos do pré-natal, o repasse financeiro aos municípios pelo
acompanhamento às gestantes e criou mecanismos de avaliação dos mesmos (BRASIL/MS,
2000). Em contrapartida, não havia garantia de humanização do serviço, apenas de
assistência. Ainda nos anos 2000, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou os
Objetivos do Milênio (ODM), segundo os quais era proposto ao Brasil reduzir a mortalidade
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materna para 35 mortes a cada 100 mil partos, ou seja, uma redução de três quartos até 2015
(OMS, 2011).
Em 2001, houve o lançamento de uma nova publicação denominada “Parto, Aborto e
Puerpério: uma Assistência Humanizada à Mulher” para debater sobre o tema, questionando,
logo de início, o modelo social que predominou ao longo dos séculos, limitando a mulher,
impedindo-a de ser sujeito de sua própria história (BRASIL/MS, 2001b).
Em 2003, a perspectiva da Humanização volta-se para a transformação da relação
entre os servidores e usuários dos serviços de saúde (BRASIL/MS, 2004) e o Ministério da
Saúde decidiu expandir o PNHAH, tornando-a transversal, incluindo outras esferas de
atendimento à saúde, além da rede hospitalar, e incluindo o usuário, além do trabalhador e do
gestor da saúde, como participante dessa política humanizadora do sistema, por meio da
implantação da Política Nacional de Humanização – PNH (ORTONA; FORTES, 2012).
Em 2005, surge a Lei n. 11.108, regulamentando os serviços do Sistema Único de
Saúde – SUS, em rede própria ou conveniada, assegurando à mulher gestante o direito de ter
um acompanhante de sua escolha, independente de sexo, durante todo o período de trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato (BRASIL, 2005). O processo de dar a luz frequentemente
gera sentimentos de solidão e vulnerabilidade que, diversas vezes, não são suplantados pelos
profissionais devido ao treinamento destes, que reforça a insensibilidade ao invés da empatia
(BRASIL et. al., 2013).
Relatórios das apoiadoras (es) institucionais de maternidades apontam que,
quando o direito a acompanhante é garantido, muitas vezes a parte que fala
da livre escolha da mulher é ‘esquecida’ quando essa escolhe ser
acompanhada por um homem, sob alegação de tirar a privacidade das
demais parturientes e, assim, ao lado da justificativa da ambiência
inadequada, encerra-se a discussão, alijando muitos pais do direito de ver
seus(suas) filhos(as) nascerem); e nas intervenções demasiadas, impostas
sem negociação sob o corpo da mulher grávida bem como sob o corpo do
bebê etc. Isso para não citar ‘antigas’ e desrespeitosas abordagens em
forma de ‘incentivo’ ao parto, ‘antigas’, mas ainda vivenciadas em
maternidades no momento de assistência ao parto: ‘se não doeu (gritou)
para entrar, não pode doer (gritar) para sair’ (BRASIL, 2014).

A Lei n. 11.108/2005 melhorou o relato das parturientes sobre suas experiências
durante o processo do parto, na medida em que ter um familiar, companheiro ou alguém
próximo a ela durante esse momento importante, propicia compartilhá-lo com alguém que de
fato respeita suas demandas, tem interesse pelos sentimentos que estão sendo vivenciados,
além de fornecer conforto por meio de contato humano, o segurar a mão, a massagem nas
costas nos momentos de dor, entre outras questões (DODOU et. al., 2014).
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Em 2008, em resposta à avaliação de que o Brasil não atingiria as Metas do Milênio
preconizadas pela OMS em 2000, foi lançado o Plano de Qualificação das Maternidades e
Redes Perinatais (PQM), coordenado pela PNH em parceria com a Saúde da Mulher e a
Saúde da Criança (MARTINS et. al., 2014). Com o propósito de melhorar cada vez mais o
atendimento à gestante e à criança, além de fornecer atenção continuada à saúde, o governo
vem desenvolvendo novas estratégias de ações em relação à saúde materno-infantil
(CASSIANO et. al., 2014).
Em 2011, é lançada a Rede Cegonha, com o objetivo de reduzir morbimortalidade,
garantir acesso, acolhimento e resolubilidade às gestantes (BRASIL/MS, 2011). Suas ações
buscam englobar todas as etapas da vida da mulher, desde orientação ao cuidado com o corpo,
uso de métodos contraceptivos, atendimento à gestante, puérpera e recém-nascido e até ações
voltadas ao atendimento da criança de até dois anos de idade (UFMA/UMA-SUS, 2015).
Assim, conforme Santos (2014) há:
Um contexto histórico e político brasileiro em que a discussão da violência
obstétrica, do parto humanizado e dos direitos sexuais e reprodutivos se faz
cada vez mais presente e relevante para o enfrentamento dos obstáculos à
plena vivência da igualdade e da liberdade pelas mulheres.

Estabelecer boa comunicação entre os envolvidos, gestores, profissionais de saúde e
usuários, é fundamental para popularizar saberes e humanizar ações (PACHECO;
ANTUNES, 2015), visando superar o modelo biomédico-hegemônico em direção à
centralidade no usuário, que é o sujeito do processo assistencial. É necessário aperfeiçoar o
sistema de gestão compartilhada para efetivar os conceitos de Humanização do SUS
(CAMPOS, 2005), sendo o controle social, previsto pela Lei 8.142/1990, importante
ferramenta de formação de sujeitos coletivos e participantes dessa gestão compartilhada
(BRASIL, 1990). Para tanto, se faz necessária a construção de vínculos e práticas de saúde
que extrapolem a visão fragmentada do cuidado (NORA et. al., 2013).

4.2. Conceito e algumas considerações a respeito do Parto Humanizado
O parto é o conjunto dos fenômenos mecânicos ou fisiológicos que culminam na
saída do feto e de seus anexos do organismo materno. Neste contexto, entende-se que a
assistência ao parto deve ser humanizada, designando assim uma forma de cuidar mais atenta,
com vistas a melhorias no atendimento (DIAS, 2006). De acordo com Porto, Costa e Veloso
(2015):
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A assistência humanizada envolve um conjunto de práticas e atitudes com o
objetivo de favorecer o parto e o nascimento saudável, bem como a
prevenção da morbimortalidade materna e perinatal.

Nessa perspectiva, conforme Carneiro (2011), o parto humanizado se configura como
Aquele [...] que respeita o tempo físico e psíquico de cada mulher para parir,
em ambiente respeitoso e acolhedor e com seu consentimento informado
para todo e qualquer procedimento realizado. Uma proposta norte que
comporta inúmeros modelos de parto, desde o parto domiciliar até o parto
hospitalar com o mínimo de intervenções médicas e farmacológicas possível.

Sendo que Rosa et. al., (2010) ainda complementam que:
As estimativas da OMS defendem que o parto humanizado é aquele que
promove: incentivo ao parto vaginal; incentivo ao aleitamento materno
nos primeiros momentos de vida do bebê; alojamento conjunto; presença
de acompanhante; redução de intervenções tecnológicas desnecessárias
como a episiotomia, aplicação de ocitocina artificial e medicalização;
estímulo às técnicas mecânicas de alívio da dor (massagens, banhos,
caminhar livremente); abolição de práticas como enema e tricotomia
(ROSA, et. al., 2010).

É, portanto, uma abordagem de cuidado centrado na mulher em que as mulheres sejam
respeitadas em relação aos seus valores, crenças, autonomia, escolhas e seu controle sobre
seus corpos (BEHRUZI et. al., 2014). São cuidados de atenção primária baseada em
evidências, com parteiras, enfermeiras e médicos trabalhando juntos, em harmonia, como
iguais (WAGNER, 2001).
Dessa forma, pode ser o parto que ocorre em casa, com “parteiras urbanas”, no
hospital com o médico, na água, na vertical, na horizontal ou de cócoras, desde que a mulher
tenha solicitado ou concordado, segundo Carneiro (2011). Este modelo vem a fim de fugir do
modelo de “violência obstétrica” e “nascimento medicalizado” (DIXON, 2015).
Violência obstétrica implica a violação dos direitos reprodutivos da mulher no préparto, parto e puerpério, conforme Pintado-Cucarella, Penagos-Corzo, Casas-Arellano (2015).
Envolve a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissional de
saúde, de forma desumana, com abuso de medicalização e patologização dos processos
naturais (TERÁN et. al., 2013).
Em grande parte do mundo, as mulheres aprenderam a temer o nascimento. Isso vem
sendo claramente representado pelo aumento nas taxas de cesariana visto em muitos países
(PAGE, 2001). O medo das mulheres da dor do parto atua como o ímpeto principal para
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considerarem cesarianas como a alternativa livre de dor (KABAKIAN-KHASHOLIAN,
2013).
Embora desigualmente distribuídos, 15% dos nascimentos em todo o mundo ocorrem
por parto cesariano. América Latina e Caribe mostram a maior taxa (29,2%) e África mostra a
mais baixa (3,5%). Nos países desenvolvidos, a proporção de partos por cesariana é de 21,1%
(BETRÁN et. al., 2007).
No Brasil, a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera epidêmica a
elevação das taxas de cesárea, com valores que superam os 15% preconizados (SILVANI,
2010). Os Indicadores e Dados Básicos para a Saúde do Brasil fornecem, em seus índices de
cobertura, a proporção de partos cesáreos, cujos valores alcançaram o patamar de 52,34%, no
ano de 2010. Além dos riscos da cirurgia, os procedimentos considerados padrão para os
partos feitos nos centros cirúrgicos acabam impedindo medidas que fazem bem para o
binômio mãe-bebê, como amamentação na primeira hora e clampeamento tardio do cordão
umbilical (CASTRO-CLAPIS, 2005).
Assim, a OMS preconiza o mínimo de interferência no decorrer do trabalho de
parto, causando uma mudança de paradigma ao fornecer várias recomendações, dentre as
quais podemos citar:
O resgate da valorização da fisiologia do parto; o incentivo de uma relação
de harmonia entre os avanços tecnológicos e a qualidade das relações
humanas; além de destacar o respeito aos direitos de cidadania (PEREIRA,
FRANCO e BALDIM, 2011).

Quando se entrevistam mulheres no pós-parto, elas, muitas vezes, acreditam que
houve uma indicação real de cesariana (DINIZ, 2014), reforçando a existência de violação de
sua autonomia. Atualmente, critica-se a cultura cesarista e a prática de procedimentos
médicos de rotina, como a episiotomia (o corte na musculatura perineal) ou o uso da ocitocina
(hormônio sintético que acelera as contrações uterinas) (CARNEIRO, 2011). Assim, é
evidenciada a presença de intervenções desnecessárias, com vistas à aceleração do trabalho de
parto reduzindo o seu potencial protetor (AGUIAR; TANAKA, 2012).
O parto fisiológico, facilitado por um cuidador acolhedor, seguro e amigável à mulher,
ao bebê e à família, propicia uma transição gravidez-puerpério, e fetal-neonatal mais
fisiológica, saudável e satisfatória, promovendo, assim, a saúde das gerações futuras, de
acordo com Diniz (2014).
Nesse contexto, por exemplo, cresce o acompanhamento do trabalho de parto feito
pelas doulas, as educadoras perinatal, sobre as quais o estudo de Silva et. al., (2012) mostra
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que estimulam a relação mãe e filho, orientam para uma amamentação bem-sucedida e
contribuem para prevenir a depressão pós-parto. Em Santos e Nunes (2009, p. 585), a doula
proporcionou conforto materno, tranquilidade, redução da ansiedade e mantinha um elo entre
profissionais e pacientes. Além disso, o suporte contínuo diminuiu o uso de analgesia,
ocitocina e índices de cesarianas, de acordo com Kayne, Greulinch e Albers (2001).
Em serviço de atenção terciária, a humanização do processo de nascimento é
identificável através de características-chave como a personalização, o reconhecimento dos
direitos das mulheres, cuidado humano, defesa das mulheres, companheirismo e um equilíbrio
entre assistência médica, conforto, segurança e humanidade (BEHRUZI et. al., 2014).

4.3. Vantagens e Desafios do Parto Humanizado

Nas políticas públicas na área de Saúde da Mulher se considera que a
humanização da assistência é defender uma nova perspectiva em que os cuidados prestados
devem ser efetivamente benéficos, as intervenções desnecessárias devem ser evitadas e a
privacidade, bem como a autonomia materna, deve ser preservada (DINIZ, 2006).
A assistência hospitalar ao parto deve ser segura, garantindo para cada
mulher os benefícios dos avanços científicos, mas, fundamentalmente, deve
permitir e estimular o exercício da cidadania feminina, resgatando a
autonomia da mulher no parto (BRASIL, 2001).

Neste contexto, o governo brasileiro também preconiza uma assistência
humanizada à mulher no processo de nascimento. Entretanto,
para contribuir com este aspecto, estudos apontam a necessidade de acesso
das mulheres a um conhecimento que tenha embasamento científico, que
forneça à mulher maior segurança, participação no controle decisório e
autonomia no momento do nascimento (GAMA et. al., 2009. p.2085).

Dessa forma, esse embasamento teórico deve facilitar a reflexão da assistência
recebida ainda que, nas relações entre os profissionais de saúde e as parturientes, estejam
envolvidos aspectos complexos, que vão além do poder de argumentação da mulher (VELHO;
SANTOS; COLLAÇO, 2014). A esse respeito, Progiante e Costa (2012) enfatizam que:
A participação das mulheres em práticas educativas permite a construção de
uma relação de confiança com os profissionais de saúde envolvidos,
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favorece o vivenciar de uma gestação mais tranquila e promove a formação
do vínculo mãe-bebê, com uma melhor aceitação da gravidez.

Bruggemann et. al., (2007) ressalta a importância do auxílio/apoio no momento do
nascimento, com a presença de um acompanhante, podendo ser um familiar ou companheiro,
para propiciar tranquilidade e calma, simplesmente estar ao lado, fornecer carinho, atenção e
controlar a ansiedade. Estudos afirmam que os maiores níveis de satisfação com parto foram
encontrados na presença de um acompanhante, principalmente quando a escolha deste foi
realizada pela mulher.
Os profissionais envolvidos neste momento são fundamentais e devem respeitar o
tempo, limites, desejos e expectativas de cada mulher, durante todo o acompanhamento do
trabalho de parto (MANZINE, 2012).
Nesse sentido, o parto normal é considerado um evento natural na vida da mulher.
E muitos estudos pontuam as várias vantagens deste para a parturiente, como a qualidade da
relação com o bebê, a vivência do protagonismo, maior satisfação com a cena do parto, evitar
as complicações da cesárea, menor sensação dolorosa e a melhor recuperação no pós-parto,
com a alta hospitalar e o retorno às suas atividades diárias mais cedo (MIRANDA et. al.,
2008), além de uma percepção mais positiva da experiência do parto.
Para os bebês, as vantagens não estão completamente claras em longo prazo, mas
sabe-se que com menos stress e uso de drogas/medicamentos envolvidos no processo, o risco
de complicações tende a diminuir. Além disso, teoricamente, ele nasce de uma forma mais
tranquila e a amamentação acontece ainda na sala de parto, o que promove o vínculo entre
mãe e bebê, tão importante nesse começo de vida (YMAYO, 2011).
Silva, Barbieri e Fustinonil (2009) enfatizam, ainda, que a maior parte dos serviços que
hoje oferecem este tipo de parto é financiada integralmente pelo SUS, possibilitando à mulher
a realização de um parto mais calmo, tranquilo, seguro, confortável, com técnicas de alívio da
dor, sem a necessidade de medicamentos, com a presença do acompanhante, com custo
totalmente zero e com condutas recomendadas pela OMS, proporcionando à família toda a
segurança necessária para a realização de um parto natural.
Nesse contexto, grande parte das pessoas revela que procura e deseja processos
sociais e fisiológicos de parir e nascer que contrastam, na realidade atual, com eventos
hospitalares e patológicos em sua absoluta maioria (BASSO, 2010). Portanto, percebe-se que
ainda existem distorções sobre o processo de humanização, o que torna a assistência
despersonalizada e mecanicista, onde a mulher, que deveria ser a protagonista de todo o
processo, encontra-se submissa, temerosa e confusa (MABUCHI, 2008).
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As instituições hospitalares estão centradas no atendimento pautado em ações
intervencionistas, sendo obstáculos encontrados na garantia dos direitos da parturiente,
configurando, segundo Silva (2013), uma:
Relação autoritária e assimétrica entre os profissionais de saúde e as
parturientes, que associado às más condições estruturais e às práticas
institucionais e profissionais não incorporam integralmente ao cuidado
obstétrico a ideia do parto como evento familiar e direito reprodutivo.

É necessário que a atuação do profissional respeite os aspectos fisiológicos do
parto e que este não intervenha desnecessariamente, além de oferecer o necessário suporte
emocional à mulher e sua família (PORTO, 2015). Contudo, dentre os profissionais, não
existe normativa sobre o real significado de humanização no parto ou acerca de atos
realmente benéficos desse processo, levando a resistência por parte desses, seja por falta de
conhecimento ou pela sua falta de sensibilidade em relação ao método humanizado de
parturição (BUSANELLO, 2011).
Nesse contexto, Dias (2006) sublinha que a inclusão de enfermeiros obstetras na
assistência ao parto tem se mostrado capaz de reduzir as intervenções médicas desnecessárias
e de oferecer um cuidado mais integral (PORTO, 2015). Isso porque, conforme Dias (2005):
A despeito das evidências científicas que corroborem mudanças no padrão
médico tradicional de assistência ao parto, desvincular tal ato do médico e
afastá-lo do padrão de funcionamento do hospital mudaria o referencial e
tiraria o controle do médico sobre o processo do parto.

Contudo, não são apenas os médicos que não estão familiarizados com as mudanças
no paradigma atual; a inserção das enfermeiras nesse processo também se apresentou como
um desafio, por não conhecerem seus encargos, gerando confusão entre os profissionais e
dificultando a atuação em equipe (FUJITA; SHIMO, 2014). Pois, na realidade, a grande
problemática reside na questão do ensino/aprendizado em nosso país. O exemplo, nos cursos
de medicina, os alunos pouco ouvem falar sobre a temática do Parto Humanizado, e quando
ouvem, em geral, o assunto está diluído em outro (MABUCHI, 2008).
Em contrapartida, os sujeitos sociais que participam do parto querem condições de
negociar cuidados e modalidades de parto sem se sentirem intimidados pelo conhecimento e
autoritarismo profissional (BASSO, 2010). Essa relação paciente-profissional, que geralmente
não é simétrica, faz com que as mulheres se sintam menos capacitadas, deixando suas
escolhas e desejos de lado, ficando a mercê da decisão dos profissionais de saúde (MARQUE;
DIAS; AZEVEDO, 2006).
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Em algumas instituições de saúde, o direito a ter um acompanhante durante o
trabalho de parto e parto ainda é negado (SILVA, 2013), apesar da existência da lei 11.108, de
07 de abril de 2005, capítulo VII, artigo 19 em que se pode ler:
Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, da rede
própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à
parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de
parto, parto e pós-parto imediato.
§ 1o O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela
parturiente.
§ 2o As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que
trata este artigo constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão
competente do Poder Executivo.

Ademais, outros desafios a serem superados são os baixos salários, condição
difícil de trabalho, excesso de demanda, falta de condições de diagnóstico e tratamento
adequados, pouco envolvimento entre a equipe multiprofissional que deveria atuar unida
(MABUCHI, 2008), a falta de interesse dos profissionais, a quantidade de leitos que não supre
a demanda, a carência no número de profissionais e a falta de preparo da família (SOUZA;
GAÍVA; MODES, 2011).
Portanto, é necessário reconhecer as necessidades da mulher, além de sua
individualidade, tornando a relação médico paciente na assistência ao parto menos
assimétrica. Sendo necessário, também, se nortear nas práticas humanizadas (TAKEMOTO;
CORSO, 2013).
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5.1. Conceito e importância de Estágio, Legislação regulamentadora no Brasil e o
HMSVP – Campo de prática dos alunos do ProGest
A discussão sobre a articulação ensino/serviços de saúde no processo de formação
do médico é antiga, tendo sido objeto de muitas propostas, experimentações, sucessos,
insucessos, avanços e retrocessos ao longo das últimas décadas no Brasil. No momento atual,
a necessidade de inserção e vivência dos alunos na rede de serviços do SUS vem sendo
enfatizada como uma das principais estratégias para a formação de um profissional médico
mais adequado às necessidades de saúde do país, independentemente das diferentes
conformações curriculares das escolas médicas (PINTO; FORMIGLIB; REGO, 2007).
Dentre as políticas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde encontra-se o
projeto CINAEM, Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do
Ensino Médico, desenvolvido em várias etapas a partir de 1991. Como um
dos princípios de desenvolvimento da docência nas escolas médicas no
projeto recomendava-se uma atuação prática em serviços e comunidade,
desde o início do curso, em todas as atividades docentes. A CINAEM
propunha políticas de integração com os serviços de saúde e de parceria
com o SUS (CAMPOS; ALVES; LEMOS, 2002).

Outro

incentivo

governamental

à

educação

médica

foi

o

PROMED

(Programa Nacional de Incentivo a M udanças C urriculares nos C ursos de Medicina),
instituído pelo Ministério da Saúde e da Educação, através da Portaria Interministerial n.
610, de 26 de março de 2002, com o objetivo de incentivar as escolas médicas a
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reformularem os currículos do curso de Medicina, adequando a formação dos médicos à
realidade do atual sistema de saúde brasileiro. A proposta visava apoiar as escolas
médicas que queriam, voluntariamente, adequar seus processos de ensino, produção de
conhecimento e de serviços às necessidades do sistema de saúde brasileiro.
Para adequar o médico a essa nova realidade, o programa recomendava as
seguintes mudanças pedagógicas: ênfase na medicina preventiva,
valorização da humanização do atendimento e formação ética, incentivo ao
ingresso dos futuros médicos em ações de atenção básica e promoção da
abertura dos serviços universitários à demanda do SUS (CAMPOS;
ALVES; LEMOS, 2002).

Dessa forma, o Ministério da Saúde tem investido esforços para integrar as
políticas públicas aos serviços de saúde, buscando também relacionar a prática na graduação
com a assistência prestada à população. Pois, segundo Mello et. al., (2014):
O profissional inserido na área de Saúde Pública deve abranger seu
conhecimento além do domínio técnico-científico da profissão, para todos os
aspectos de interesse e relevância social, seja por meio da própria área da
saúde, seja integrando-o a outros setores governamentais.

Assim, a experiência clínica é aspecto essencial da carreira médica (REGO,
1998), raciocínio corroborado por Miller (1961 apud REGO, 1998), que considera o trabalho
clínico como o “verdadeiro coração da educação médica”. O fato de que só através da prática
clínica (REGO, 1998), do “aprender a fazer” (YOSHIOKA, 2005), adquire-se experiência,
inclui esta forma de empirismo dentre os pilares da educação na Sociedade do Conhecimento
(YOSHIOKA, 2005). No contexto do curso médico, a figura do estágio sobressai como
elemento importante a contribuir para transformar o estudante em profissional (REGO, 1998).
Esse instituto, conforme definido pelo diploma legal que o regulamenta – Lei n.
11.788, de 25 de setembro de 2008, é definido como “ato educativo escolar supervisionado,
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de
educandos” (BRASIL, 2008b) e, como tal, faz parte do itinerário formativo do educando
(BRASIL, 2008a; PORTO, 2012). O § 2º do artigo 1º da Lei 11.788/08 consagra a finalidade
pedagógica do estágio, ao estabelecer que “o estágio visa ao aprendizado de competências
próprias da atividade profissional e à contextualização curricular” (BRASIL, 2008b).
De forma a cumprir esse dispositivo legal, faz-se necessário que a parte
concedente do estágio em área médica – seja ela pessoa jurídica ou profissional liberal –
propicie um ambiente de efetiva agregação de conhecimentos e de experiências ao educando
(PESSANHA, 2009).
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O estágio, contudo, não se configura em relação de emprego (BRASIL, 2008a),
sendo também vedado delegar exclusivamente ao estudante de medicina as atividades do
médico, situação que se configuraria crime de exercício ilegal da medicina, tipificado no
artigo 282 do Código Penal Brasileiro, estando ou não associado à incorrência de crime de
falsidade ideológica previsto no artigo 299 do mesmo diploma legal (CRM-MG, 2014).
Daí ser imprescindível a existência de uma legislação que discipline o instituto do
estágio, com dispositivos a serem obrigatoriamente cumpridos por qualquer entidade que se
proponha a oferecer-se como campo de prática para estágio na área médica.
No Brasil, a Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, denominada a
“Nova Lei dos Estágios” (PORTO, 2012), e a Orientação Normativa n. 7 do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, de 30 de outubro de 2008; o Decreto-Lei n. 2080/96; a
Resolução do Conselho Federal de Educação, de 4 de maio de 2009; e pareceres-consulta
exarados pelos Conselhos Regionais de Medicina dos diversos Estados da Federação, que
regulamentam a lei federal, constituem as bases legais do estágio em área médica, em suas
diversas modalidades (QUEIROZ, 2012; CRM-MG, 2014)
Embora date de 1931 a primeira legislação brasileira que se refira à situação
semelhante ao estágio – embora sem ainda utilizar tal denominação, somente em 1977, com a
promulgação da Lei Federal n. 6.494 (chamada “Lei Geral dos Estágios”), foi o instituto do
estágio devidamente regulamentado, reservando-se, contudo, a diplomas legais específicos a
regulamentação de estágios em certas áreas legalmente reguladas, incluindo-se a área médica
(PORTO, 2012).
Apesar disso, o advento da Lei n. 11.788/2008 representou grande evolução na
política pública de emprego para educandos de todo o país (BRASIL, 2008a), uma vez que
substituiu, modificou ou aprimorou muitas características importantes da Lei n. 6.474/77
(PORTO, 2012). Nesse sentido, a Lei n. 11.788/2008 reconheceu o estágio como vínculo
educativo profissionalizante, supervisionado e executado como integrante do projeto
pedagógico de cada curso, e como parte do itinerário formativo do educando (BRASIL,
2008a).
Coube à Lei n. 11.788/2008 distinguir dois tipos de estágio, curricular e
extracurricular (YOSHIOKA, 2005): o primeiro, obrigatório, figura como pré-requisito no
projeto pedagógico do curso para aprovação e obtenção do diploma (§1º do art. 2º da Lei n.
11.788/2008); e o último, não obrigatório, somado à carga horária regular e obrigatória
(BRASIL, 2008a; BRASIL, 2008b; BRASIL, 2008c).
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Além disso, a Nova Lei do Estágio determinou que o estágio deve fazer parte do
projeto pedagógico do curso (BRASIL, 2008b), assumindo a forma de um contrato complexo,
em que duas relações jurídicas interligadas estão envolvidas (PORTO, 2012).
Destaca-se, ainda, que para a concessão do estágio devem-se observar os
requisitos do art. 3º da Lei n. 11.788/2008: I – matrícula e frequência regular do educando
público-alvo da lei; II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte
concedente do estágio e a instituição de ensino; e III – compatibilidade entre as atividades
desenvolvidas no estágio e as previstas no termo de compromisso (BRASIL, 2008a).
No que concerne ao campo de atuação, os estagiários do ProGest estão inseridos
no complexo hospitalar do HMSVP, fundado em 1º de maio de 1970 e administrado pela
Congregação das Madres Beneditinas Missionárias de Tutzing, na Alemanha. O hospital é
filantrópico, sem fins lucrativos e atende, em média, 60% dos seus pacientes pelo SUS.
O complexo hospitalar conta, atualmente, com um Centro de Oncologia de
referência em todo o Nordeste, Centro de Traumatologia, Centro de imagem, várias Clínicas
Médicas e uma UTI neonatal acomodados em 14.248 metros quadrados de área construída,
228 leitos, 157 médicos no Corpo Clínico e 567 funcionários.
É referência para atendimentos por 45 cidades de cinco Micro-Regiões de
Saúde e recebe pacientes de mais de 60 cidades por demanda espontânea. No
ano de 2009 fez uma média de 32.932 atendimentos por mês (CRATO
NOTÍCIAS, 2010)

Oferece

serviços

nas

seguintes

especialidades

médicas:

Anestesiologia,

Cancerologia, Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular,
Clínica Médica, Coloproctologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e
Obstetrícia, Hematologia e Hemoterapia, Infectologia, Medicina de Família e Comunidade
(NETO, 2012)
Tem em sua Maternidade um total de 34 leitos obstétricos, com 08 para a clínicacirúrgica e 26 na clínica-médica, dos quais 06 e 20 leitos são, respectivamente, destinados ao
SUS (DATASUS, 2004). Aproximadamente 500 médicos, enfermeiros e funcionários
trabalham no HMSVP com carteira assinada (BOKEL, 2010). Realizou mais de três mil
partos em 2014, atendendo a diversas cidades da região do Cariri. Da totalidade, 68% das
crianças nasceram em operação cesárea e 32% em parto normal. A cidade de Barbalha
concentrou o maior número de partos: 1.125, dos quais 728 por via de cesáreas e 397 por via
normal (OLIVEIRA, 2015).
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5.2. Experiências discentes com Estágio

Pezzi e Pessanha Neto (2008) afirmam que:
A educação médica permanece um desafio para professores, pesquisadores e
planejadores de Saúde. A sociedade atual, em permanente mudança, requer
que profissionais médicos sejam tecnicamente competentes, humanos e
capazes de resolver problemas em diferentes contextos.

Noronha Filho et. al., alertando para o fato de que o método de ensino predominante
na formação médica privilegia apenas a memorização, defendem a tese de que, para haver
evocação, é necessário que haja envolvimento tanto prático, como emocional pelos alunos, e
que, para um estudante de medicina vir a desempenhar o papel de médico, ele necessita
ampliar o seu treinamento técnico com atividades que possibilitem o exercício ativo de
observação, reflexão, crítica e pensamento, instrumentos que o médico usará como
ferramentas no seu trabalho (PINTO; FORMIGLIB; REGO, 2007).
Assim, a ProGest preza a formação dos seus integrantes de forma global, buscando
fornecer experiências nos mais diversos cenários, trabalhando e evoluindo as mais variadas
habilidades do estudante de medicina em consonância com Diretrizes Curriculares Nacionais
para esses Cursos as quais, no Brasil, em seu artigo 3º, definem que deve ser graduado médico:
[...] de formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Capacitado a
atuar pautado em princípios éticos no processo de saúde-doença, em seus
diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção,
recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da
assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a
cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano (BRASIL, 2001).

Nesse âmbito, o estágio curricular é uma etapa de múltiplas mudanças na vida do
estudante universitário, correspondendo à passagem na qual o aluno tem a possibilidade de se
confrontar com todo um leque de experiências que comportam grandes mudanças e se
processam a maturação e integração das diferentes áreas do seu funcionamento (ANDRADE,
2016). E, tendo em vista nosso envolvimento com o campo hospitalar, a prática de estágio
nesse local pode ser valiosa, ao favorecer que o aluno vivencie situações cotidianas que o
coloque frente a frente com a realidade concreta (CASSATE; CÔRREA, 2005). Pois a
metodologia pedagógica utilizada nos estágios é a problematizadora, a qual fundamenta a
construção do conhecimento.
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A problematização é entendida como metodologia ativa de ensino
aprendizagem, visando motivar o discente, a partir da reflexão sobre o
problema, com base na autonomia e liberdade na realização de escolhas e na
tomada de decisões. O processo educacional não é mais baseado na
transmissão de conhecimentos, mas na construção significativa dos saberes,
com base na metodologia ativa, e isto exige uma reflexão crítica constante
do processo de trabalho (FORTE et. al., 2015).

Inclusive, alguns de nossos estagiários, em suas falas, corroboram tal perspectiva:

“o estágio tem com uma grande vantagem a oportunidade de aprendizagem”
(E1)
“aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, por passar muito tempo
num mesmo campo de prática, é um ganho que vejo que o estágio me
proporciona” (E3)
“uma das vantagens do estágio é a prática e aprendizado também no
consultório da gestante” (E4)

Nesse contexto, o binômio teoria – prática torna-se intrinsecamente correlato, o que
torna impensável sua separação. Conforme Paulo Freire, é tão errado separar prática da teoria,
pensamento de ação, linguagem de ideologia, quanto separar o ‘ensino’ do ‘conteúdo de
chamamento ao educando’, para que este se vá fazendo sujeito do processo de aprendê-los
(FREIRE, 1996). Piconez et. al., (2012) e Martins, Nascimento e Souza (2015) referem que:
Nada de teoria no vazio, nada de empirismo desconexo. São as duas
obrigações de unidade que revelam a estreita e rigorosa síntese de teoria com
a prática e que só se pode exprimir por sentido bidirecional, através da
relação dialógica. Essa unidade situa-se no centro em que a teoria é
determinada pelo conhecimento preciso de prática e no qual, em
contrapartida, a teoria determina com mais rigor sua experiência.

Assim, a literatura sublinha que é essencial um bom campo de treino que favoreça uma
formação completa e prepare o profissional para as dificuldades e as situações reais às quais
ele vivenciará. Segundo De Martini, Amate e Marchel (2008), que estudaram as contribuições
do estágio em saúde coletiva para estudantes de enfermagem,
Os estágios curriculares representam [...] uma oportunidade de construção do
saber profissional, relacionando o saber formalizado com a prática, isto é, o
saber com o saber fazer e o saber ser. A riqueza e a natureza das
aprendizagens que eles podem proporcionar possibilitam [...] identificar seus
aspectos fortes e fracos, analisar as possibilidades, buscar melhorias,
desenvolver o autoconhecimento e a autorregulação, além de subsidiar a
tomada de decisões relativas à profissão.
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Essa perspectiva é bem vista na fala de um estagiário, quando o mesmo refere que:
“Gostei de poder participar do atendimento à gestante e ter o reconhecimento
das mesmas” (E4)
“Vivenciar a dinâmica do serviço durante todo o plantão (passo a passo,
sistema, rotinas, horários) é uma oportunidade que temos” (E3)

Nessa conjuntura, Freire (2009) nos lembra de que o estágio vai além da simples
agregação de conhecimento, pois,
Conhecer, na dimensão humana, que aqui nos interessa, qualquer que seja o
nível em que se dê, não é o ato através do qual um sujeito, transformado em
objeto, recebe, dócil e passivamente, os conteúdos que o outro lhe dá ou
impõe. O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do
sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a
realidade. Demanda uma busca constante. Implica em invenção e em
reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de
conhecer, pelo qual se conhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim,
percebe o como de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido
seu ato.

Alguns dos nossos estagiários apontaram a formação de redes de relacionamento no
trabalho associadas à agregação de conhecimento com os profissionais do setor como um dos
pontos positivos proporcionados pelo Eixo.
.
“Uma das boas coisas que ocorrem no estágio é a supervisão sempre efetiva
e presente” (E1)
“[...] outro fator positivo é a possibilidade de Networking: formação de uma
rede de relacionamentos com membros do serviço” (E3)
“O aprendizado com [...] os médicos residentes que se dispõem a ensinar”
(E4)

Assim, de acordo com Oliveira e Póvoas (2015):
O estágio é de grande apoio e utilidade para aqueles que estão nas
universidades ingressando de fato no mercado de trabalho, além de
possibilitar ao estagiário um aprendizado pratico da sua área, de certa forma
lhe proporciona ser apresentado ao mercado de trabalho, ter conhecimentos
em sua área tanto pessoal como profissional, abre caminhos para que ainda
cursando, possa se firmar na sua profissão. Pode ser o grande momento de
ter portas abertas, na sua carreira profissional se devidamente aproveitado.
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Ademais, é importante frisar que esse constructo vai além das necessidades de
formação dos estudantes, ele perpassa um anseio social por profissionais mais comprometidos
com os princípios do SUS. Pois há expectativa de que mudanças curriculares ocorram de
forma que o profissional de saúde dê respostas às necessidades concretas da população, na
produção do conhecimento e na prestação de serviços, em todos estes casos direcionados a
construir o fortalecimento do SUS (DE MELO, 2006). Essa esfera é demonstrada nas falas
que seguem:
“Uma das grandes vantagens que vi no estágio foram: a qualidade do
atendimento do HMSVP, o aprendizado e o aprimoramento da interação
médico-paciente-aluno” (E2)

Entretanto, houve dificuldade na realização do estágio, como o excesso de estudantes
no serviço, falta de infraestrutura para os plantões noturnos, além das interações com alguns
profissionais inseridos no serviço. Segundo as falas:

“Das coisas que achei ruim foram os poucos pacientes para muitos alunos
(internos, estagiários, acadêmicos do sexto semestre), sendo os plantões
noturnos sem repouso disponível” (E2)
“Realização de procedimentos práticos (muitos alunos num mesmo ambiente
de aprendizagem: residentes, internos, estagiários) e o local de repouso dos
plantões noturnos (01 residente, 02 estagiários – repouso dos residentes só
tem duas camas)” (E3)
“Muita gente para o mesmo serviço [...] e alguns profissionais nos tratam
muito mal e dão ordens” (E4)

Em Pinto, Formiglib e Rêgo (2007), vários autores, ao analisarem as dificuldades
comuns no processo de ensino em serviços do SUS, evidenciaram como pontos negativos da
prática a resistência dos docentes e alunos ao deslocamento para fora dos espaços tradicionais
de práticas, o encanto com as tecnologias sofisticadas, o problema da aceitação dos estudantes
pelos profissionais de saúde, pelo fato do ensino não fazer parte das suas atividades
obrigatórias, entre outras. De Melo (2006, p. 744), ao avaliar o campo de prática em saúde
mental de estudantes de enfermagem, afirma que houve vários problemas para realização
deste como:
Número elevado de estudantes; número reduzido de docentes; curto período
de tempo de estágio; desestruturação da rede para receber estudantes;
desconhecimento dos profissionais sobre o papel do SUS, como ordenador
da formação dos profissionais de saúde; descrença na parceria entre serviço
de saúde-universidade; indefinição em torno do papel profissional do
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enfermeiro em saúde mental; demanda crescente das universidades públicas
e privadas para realizar estágio na rede;

Almedia e Caires (2000) ainda complementam que, analisando o Estágio na formação
curricular em nível superior dos estudantes, há várias problemáticas que merecem destaque,
tais como os baixos níveis de estruturação, a indefinição do papel das universidades na
profissionalização dos alunos, o seu inadequado acompanhamento ou a deficiente articulação
entre a Universidade e o Mundo do Trabalho.
Em suma, é necessário o asseguramento de bons campos de práticas, entretanto, sua
solidificação e constructo perpassam nuances de constante avaliação e reavaliação, tendo o
estagiário como centro do processo. Só assim, e por meio do diálogo, é que poderemos
construir caminhos para profissionais mais preparados e em consonância com os princípios
básicos do SUS.
É necessário o estabelecimento de mecanismos formais e eficientes de
articulação com as instituições prestadoras; maior participação da
universidade na formulação e implementação da política de saúde; o
compromisso da escola médica com a educação continuada dos profissionais
de saúde, além de outros estímulos para as equipes de saúde; a ampliação e
antecipação da inserção dos alunos nos serviços de saúde e na comunidade e
a manutenção desse vínculo durante todo o curso; a redefinição dos
conteúdos e práticas do curso médico; a transformação do processo
pedagógico para um modelo centrado no aluno e tendo o professor como
facilitador da aprendizagem, entre muitos outros aspectos repetidos à
exaustão pelos autores que debatem esse tema (PINTO; FORMIGLIB;
REGO, 2007).

Nessa perspectiva, a ProGest lança mão desses dados para planejar as atividades
práticas para o próximo ano, no intuito de fornecer a melhor experiência discente e preparar
seus estagiários para os desafios e situações-problema no âmbito da Ginecologia-Obstetrícia.
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CAPÍTULO VI
O EIXO PLANEJAMENTO FAMILIAR
Emanuela Martins Bezerra Soares (manumartins@97@gmail.com), Jucier Gonçalves Júnior
(juciergjunior@hotmail.com), Laís Nara Grangeiro Mirô (Laís.nara@gmail.com), Eduarda Monteiro
Jovino (dudajovino@gmail.com), Marina Senra Rabello (marina.rabello@gmail.com), Patrícia Maria
de Albuquerque Brayner (p.brayner7@gmail.com)

6.1. Planejamento Familiar: Conceito e Generalidades

A atenção à saúde sexual e reprodutiva é uma das áreas de atuação prioritárias da
Atenção Básica (LUIZ; NAKANO; BONAN, 2015), e no que se refere ao planejamento
reprodutivo à atuação dos profissionais de saúde, deve estar pautada na Lei n. 9.263, de 12 de
janeiro de 1996, que regulamenta o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, qual trata do
planejamento familiar e estabelece em seu art. 2º:
Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de
ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de
constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou
pelo casal.
Parágrafo único – É proibido a utilização das ações a que se refere o caput
para qualquer tipo de controle demográfico.

Determina a mesma Lei, em seu art. 9º, que:
Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos
os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceita e
que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a
liberdade de opção.

Nesse contexto, Planejamento Familiar trata-se de um programa do Ministério da
Saúde direcionado para mulheres e homens que desejam planejar toda a sua vida em relação a
ter ou não filhos, claro que respeitando tanto religião, como os direitos do ser humano (DE
ALMEIDA REGO, 2015). Segundo a Portaria n. 48, de 11 de fevereiro de 1999, do
Ministério da Saúde brasileiro:
Planejamento familiar é o direito que toda pessoa tem à informação, à
assistência especializada e ao acesso aos recursos que permitam optar, livre e
conscientemente, por ter ou não ter filhos. O número, o espaçamento entre
eles e a escolha do método anticoncepcional mais adequado são opções que
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toda mulher deve ter o direito de escolher de forma livre e por meio da
informação, sem discriminação, coerção ou violência (BRASIL, 2004).

Assim, planejar é um exercício de racionalidade humana, de trazer muitos elementos
para o palco da análise, avaliar cada um deles e decidir com base em determinados
pressupostos (SANCHES, 2016).
A assistência ao planejamento familiar está pautada no princípio da paternidade
responsável (LONDRINA, 2006). Programar o crescimento (ou não) da família nos dias de
hoje é fundamental (DE ALMEIDA REGO, 2015). Segundo Sanches (2016), ter filhos,
exercer a função procriativa, é algo a ser planejado, o que em nossos dias pode inclusive ser
pensado na forma negativa: não ter filhos. Pois a necessidade do “planejamento da
parentalidade” implica dar ênfase ao bem da prole. E, assim, “planejar ter filhos” não é
suficiente: é necessário planejar “ser pai/mãe”.
Para a OMS, a sexualidade é uma energia que nos motiva a procurar amor, contato,
ternura e intimidade; que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos
tocados; é ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual; ela influencia pensamentos, sentimentos,
ações e interações e, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental (PONTES,
2011). Possibilitar a vivência da sexualidade sem o ônus da gravidez indesejada é um direito
de saúde com grandes potencialidades de melhorar a qualidade de vida da família e as
condições de crescimento e desenvolvimento de suas crianças (ANDRADE, 2015).
Nesse sentido, o planejamento reprodutivo deve ser tratado dentro do contexto dos
direitos sexuais e dos direitos reprodutivos (BRASIL, 2010), sendo que a prevenção da
gestação não planejada deve ser trabalhada desde a atenção primária como garantia dos
cidadãos aos direitos sexuais e reprodutivos, por meio do Planejamento Familiar
(EVANGELISTA; BARBIERI; SILVA; 2015).
Trabalhar os direitos sexuais femininos é percorrer séculos de evolução e ganho de
espaço das mulheres no âmbito social. Segundo Freitas et. al (2009), somente
A partir das primeiras décadas do século XX, a atenção à saúde da mulher
passou a fazer parte das políticas públicas de saúde no Brasil. No entanto,
nas décadas de 30, 40 e 50 a mulher era vista basicamente como mãe e
“dona de casa”. Na década de 60, diversos países se voltaram para controlar
a natalidade e destacou-se a atenção do Estado às mulheres em idade fértil.
Assim, os programas de “controle da natalidade” ganharam destaque no
final da década de 70, negando atenção às reais necessidades ou preferências
das mulheres, que ficavam relegadas em segundo plano.
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E foi com o movimento feminista, importante ator no debate social sobre o
planejamento familiar, que se reivindicaram os direitos reprodutivos que assegurariam às
mulheres o direito de controlar os seus corpos, de optar por ter filhos ou não (COSTA;
GUILHERM; SILVER; 2006). Com o lançamento do Programa de Assistência Integral à
Saúde da Mulher (PAISM), em 1983, o governo brasileiro tem atuado nas questões relativas
ao planejamento familiar, adotando políticas e medidas para permitir o acesso da população
aos meios de contracepção (OSIS, 2006).
Em 2004, o Ministério da Saúde elaborou o documento da Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes (PNAISM).
Este reflete o compromisso com a implementação de ações em saúde da
mulher, garantindo seus direitos e reduzindo agravos por causas preveníveis
e evitáveis, enfocando, principalmente, a atenção obstétrica, o planejamento
familiar, a atenção ao abortamento inseguro e o combate à violência
doméstica e sexual (BRASIL, 2004).

Interessante notar que o aspecto negativo do planejamento familiar: “não ter filhos”,
“não engravidar”, “não ser pais”, soa similar às políticas de controle de natalidade,
entretanto, Brasil (2010) refere que se trata de conceitos diferentes, pois, o controle de
natalidade implica imposições do governo sobre a vida reprodutiva de homens e mulheres.
Pretendendo diminuir o número de nascimentos, valendo-se de meios que não são consensuais
nem mesmo em uma sociedade secular (SANCHES, 2016).
O planejamento reprodutivo baseia-se no respeito aos direitos sexuais e aos direitos
reprodutivos (BRASIL, 2010), que pretende criar melhores condições para o nascimento dos
filhos e, responsavelmente, evitar conceber filhos não planejados (SANCHES, 2016).
No Brasil, apesar de o planejamento familiar ser de responsabilidade de todos os
níveis de atenção em saúde, é desenvolvido, principalmente, na Atenção Básica (DOS
SANTOS PIERRE, 2010), cuja oferta deve ter como princípio a garantia dos direitos sexuais
e dos direitos reprodutivos (LUIZ; NAKANO; BONAN, 2015).
A atuação dos profissionais de saúde na assistência à anticoncepção envolve,
necessariamente, três tipos de atividades, as quais não devem se restringir apenas às
atividades referentes à anticoncepção, no enfoque da dupla proteção, mas sim abranger todos
os aspectos da saúde integral da mulher. Conforme Brasil (2002), essas seriam as atividades
educativas, aconselhamento e atividades clínicas.
As atividades educativas têm o propósito de garantir autonomia na escolha dos
métodos e do controle da fertilidade, são valorizadas as práticas de educação em saúde e
sexualidade (COSTA; GUILHERM; SILVER; 2006), através de espaços dialógicos com a
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troca de vivências sobre sexualidade e reprodução e que fortalecem a autonomia dos sujeitos
para suas escolhas reprodutivas (UCHIMURA, 2011). Assim,
a educação em saúde garantida por meio da lei n. 9.263 deve oferecer
condições para que as pessoas desenvolvam o senso de responsabilidade,
tanto por sua própria saúde como pela saúde da comunidade, mudando
comportamentos sociais, políticos e culturais, despertando a usuária para o
planejamento de sua família em sua integralidade, buscando mobilizá-la para
se comprometer com seu parceiro no exercício desse direito
(EVANGELISTA; BARBIERI; SILVA; 2015).

Neste sentido, as ações de planejamento familiar devem ser divulgadas por meio de
diálogos em escolas, centros comunitários, unidades de saúde e reuniões com diferentes
grupos etários (VIEIRA et. al., 2006). Pois, como afirma o Ministério da Saúde:
Os serviços de saúde devem oferecer ações educativas individuais, ao casal e
em grupo, e acesso a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis
para a regulação da fecundidade que não comprometam a vida e a saúde das
pessoas, garantindo direitos iguais para a mulher, para o homem ou para o
casal, num contexto de escolha livre e informada (BRASIL, 2010).

Assim, a informação adequada em planejamento familiar é de fundamental
importância, pois possibilita ao cliente exercer seus direitos, reconhecer métodos
contraceptivos e fazer escolhas com autonomia (DOS SANTOS PIERRE, 2010), que é tida
como categoria central das ações de Promoção da Saúde (SOUZA; MORAIS; OLIVEIRA,
2015).
O aconselhamento é um diálogo baseado em uma relação de confiança entre
o profissional de saúde e o indivíduo ou casal que visa a proporcionar à
pessoa condições para que avalie suas próprias vulnerabilidades, tome
decisões sobre ter ou não filhos e sobre os recursos a serem utilizados para
concretizar suas escolhas, considerando o que seja mais adequado à sua
realidade e à prática do sexo seguro. Essa prática pressupõe: Acolhimento da
demanda da pessoa ou casal, entendida como suas necessidades,
curiosidades, dúvidas, preocupações, medos e angústias, relacionadas às
questões de sexualidade, planejamento reprodutivo e prevenção das
DST/HIV/AIDS. Identificação do contexto de vida da pessoa ou do casal e
suas ideias, desejos ou não desejos em relação a ter ou não ter filhos.
Abordagem proativa com questionamentos sobre a atividade sexual.
Avaliação de vulnerabilidades individual ou do casal, para a infecção pelo
HIV e outras DST. Compreensão de que o sucesso a ser alcançado depende
da ação conjunta e solidária dos profissionais de saúde com a pessoa ou o
casal (BRASIL, 2013).

As atividades clínicas devem ser realizadas levando-se em conta que todo e qualquer
contato que a mulher venha a ter com os serviços de saúde deve ser utilizado em benefício da
promoção, proteção e recuperação da sua saúde (BRASIL, 2002).
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A atenção em Planejamento Familiar, embora tendo características e
orientações próprias, não deve estar desvinculada de uma assistência integral
à saúde. Sendo assim, deve-se prestar uma atenção voltada também para
questões como a prevenção de câncer ginecológico, de doenças sexualmente
transmissíveis ou outros agravos que possam interferir na saúde e qualidade
de vida dos usuários atendidos (LONDRINA, 2006).

O estudo do planejamento familiar tem sido tema de uma ampla discussão que
envolve diversas áreas, especialmente a política, a economia e a psicossocial (DE ALMEIDA
REGO, 2015). Pois pouco se fala na responsabilidade que os serviços também têm em ofertar
auxílio à concepção (BRASIL, 2010). Assim, a abordagem na atividade educativa é
direcionada para a contracepção, ignorando a outra dimensão do planejamento reprodutivo: a
concepção (LUIZ; NAKANO; BONAN, 2015).
A assistência à pré-concepção tem como objetivo orientar e assistir as
mulheres/casais em idade fértil que desejam engravidar com o intuito de proporcionar uma
orientação adequada em fertilidade, bem como quanto a evolução saudável de uma futura
gestação (LONDRINA, 2006). O auxílio à concepção pode ocorrer de diferentes formas:
Anamnese e exame físico, exame ginecológico completo (incluindo exame
das mamas), além da realização de alguns exames complementares de
diagnóstico. Ainda podem ser realizadas as seguintes ações: Orientação
nutricional, visando a adoção de práticas alimentares saudáveis. Orientação
sobre os riscos do tabagismo e do uso rotineiro de bebidas alcoólicas e outras
drogas. Orientação quanto ao uso de medicamentos e, se necessário mantêlos, realizar substituição para drogas com menores efeitos sobre o feto.
Avaliação das condições de trabalho, com orientação sobre os riscos nos
casos de exposição a tóxicos ambientais. Administração preventiva de ácido
fólico no período pré-gestacional, para a prevenção de defeitos congênitos
do tubo neural, especialmente nas mulheres com antecedentes desse tipo de
malformações (05mg, VO/dia, durante 60 a 90 dias antes da concepção).
Orientação para o registro sistemático das datas das menstruações e estímulo
para que o intervalo entre as gestações seja de, no mínimo, dois anos.
Investigação para rubéola e hepatite B, para o casal. Em casos negativos,
providenciar a imunização prévia à gestação, tanto para a mulher quanto para
o homem. Investigação para toxoplasmose. Oferecer a realização do teste
anti-HIV para o casal, com aconselhamento pré e pós teste. Em caso de teste
negativo, orientar para os cuidados preventivos e, em casos positivos, prestar
esclarecimentos sobre os tratamentos disponíveis e sobre as medidas para o
controle da infecção materna e para a redução da transmissão vertical do
HIVOL. Investigação para sífilis, para o casal. Para as outras DST, nos casos
positivos, instituir diagnóstico e tratamento no momento da consulta
(abordagem sindrômica das DST) e orientar para a sua prevenção.
Realização de colpocitologia oncótica, de acordo com o protocolo vigente
(BRASIL, 2006).
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Os profissionais de saúde da Atenção Básica devem procurar compreender as
expectativas das pessoas no que diz respeito à reprodução e ajudá-las a concretizarem essas
expectativas, respeitando suas escolhas (BRASIL, 2010), visto que as demandas reprodutivas
vão se modificando de acordo com o tempo, a fase da vida e os interesses dos sujeitos (LUIZ;
NAKANO; BONAN, 2015). Dessa forma, Londrina (2006) destaca alguns pontos necessários
às mulheres/casais que desejam ter filhos.
•
A importância do ambiente familiar harmônico para a chegada de um
novo membro;
•
A importância do planejamento familiar no espaçamento mais
adequado entre as gestações, no número de filhos que se pretende ter;
•
Informações sobre DST/AIDS, hepatites e suas formas de prevenção.

Assim, é preciso que o processo de humanização da atenção também alcance o
planejamento familiar, no que se refere à incorporação de princípios relativos aos direitos
humanos e à bioética na atenção à população (OSIS, 2006).
6.2. Planejamento Familiar – Um olhar sobre a Anticoncepção

A escolha do método contraceptivo ideal deve ser o que melhor se adapta a cada
mulher, atendendo às necessidades quanto à eficácia, mantendo o menor índice de efeitos
colaterais e trazendo, por fim, o maior índice de satisfação (ARIE et. al., 2004).
Os métodos anticoncepcionais podem ser classificados de várias maneiras.
Reconhecem-se dois grupos principais: I – Reversíveis. II – Definitivos Os
métodos reversíveis são: 1 – Comportamentais 2 – De barreira 3 –
Dispositivos intrauterinos 4 – Hormonais 5 – De emergência. Os métodos
definitivos são os cirúrgicos: 1 – Esterilização cirúrgica feminina 2 –
Esterilização cirúrgica masculina (FEBRASGO, 2010).

Não existe método 100% eficaz. Todos os métodos anticoncepcionais apresentam
taxa de falha, que é calculada com o número de gestações não desejadas entre os usuários (as)
de determinado método anticoncepcional, nos primeiros 12 meses de uso (BRASIL, 2013).
Vale ressaltar que a inadaptação psicológica e cultural a determinado método pode ser a maior
causa de seu fracasso ou de mudança para outro método (BRASIL, 2002). Esse panorama é
evidente, conforme a Figura 1. A ausência de quaisquer efeitos secundários adversos seria
condição ideal, ainda não conseguida nos anticoncepcionais até os dias atuais.
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Figura 1. Taxa de falha de anticoncepcionais (número de gravidez por cada 100 mulheres, no
primeiro ano de uso) [adaptado]

Fonte: BRASIL, 2010.

O acesso gratuito aos métodos anticoncepcionais é condição fundamental para que a
escolha do método se realize livremente (BRASIL, 2002), pois o exercício da autonomia
depende também da oferta de alternativas contraceptivas (COSTA; GUILHERM; SILVER;
2006). A oferta de métodos anticoncepcionais com vistas à escolha autônoma aponta para a
necessidade de os serviços proporcionarem ampla gama de opções, para que os clientes
possam escolher livremente (DOS SANTOS PIERRE, 2010). Entretanto, essa oferta tem de
vir vinculada à orientação por parte da equipe de saúde, pois garantir a oferta continuada de
métodos pode ser uma conquista, mas que sem o acompanhamento adequado, com escuta
aberta às queixas e insatisfações com o método, as usuárias podem ser expostas a situações de
risco (LUIZ; NAKANO; BONAN, 2015).
Um conceito muito importante vinculado ao Planejamento Familiar é o de dupla
proteção, o qual não pode ser esquecido em virtude da grande incidência de DST e da AIDS
(PEREIRA; TARQUETTE, 2005). Esse conceito foi definido pela OMS como a prevenção
simultânea das doenças sexualmente transmissíveis (DST) e gravidez por meio do uso dos
anticoncepcionais (Figura 2) (BRASIL, 2010).
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Figura 2. Métodos anticoncepcionais [adaptado]

Fonte: BRASIL, 2010.

Entretanto, apesar dos ganhos sociais já alcançados no SUS, ainda temos grandes
dificuldades na promoção de saúde adequada às usuárias do sistema. Segundo Andrade
(2015), uma importante limitação do sistema público de saúde é a ausência de oferta ou
disponibilidade irregular de métodos contraceptivos (Figura 3). Nesse sentido, Robey (1996)
aponta que:
A forte concentração em apenas dois métodos contraceptivos, pílula e
esterilização, somada à discrepância existente entre a preferência e o
comportamento reprodutivo pode ser atribuída, em grande parte, à ausência
de um programa de planejamento familiar que sustente essa demanda total
por métodos anticoncepcionais, isto é, das mulheres usuárias de métodos
contraceptivos e daquelas com necessidade insatisfeita por anticoncepção.

Assim, apesar de toda a legislação existente no Brasil, o reduzido leque de métodos
contraceptivos e a discrepância existente entre preferência e comportamento reprodutivo
acima descrito violam o princípio básico de autonomia individual e/ou familiar que valoriza a
livre escolha (TAVARES, LEITE, TELLES, 2007).

Figura 3. Estimativa de cobertura por tipo de método contraceptivo nos municípios do país
[adaptado]
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Fonte: COSTA; GUILHERM; SILVER, 2006.
6.3. Planejamento Familiar – Breve comentário acerca dos métodos anticoncepcionais

MÉTODOS NATURAIS

O método natural deve ser divulgado e promovido de forma mais ampla, pois atende
aos anseios da realidade de muitas mulheres, principalmente daquelas inseridas nas classes
sociais menos favorecidas (UCHIMURA, 2011), e trata-se de técnicas para obter ou evitar a
gravidez mediante a auto-observação de sinais e sintomas que ocorrem no organismo
feminino ao longo do ciclo menstrual (BRASIL, 2002).
Animais irracionais não têm condições de praticar o planejamento familiar.
Estão subordinados, exclusivamente, aos impulsos instintivos, primitivos e
menos elaborados, aos determinismos biológicos de suas naturezas animais.
Diferentemente, o ser humano controla, volitivamente, seus impulsos e,
mesmo diante de uma charmosa dama, no período fértil, fase em que a
mulher se encontra notoriamente mais atraente e disposta à prática
copulativa, consegue dominar-se e decidir por praticar, ou não, o ato sexual
(DE ALMEIDA REGO, 2015).

Método Ogino-Knaus (Ritmo, Calendário ou Tabelinha)

É um método que se baseia na observação de vários ciclos menstruais, para determinar
o período fértil do ciclo menstrual da mulher. A eficácia da tabela depende de seu uso correto
e da cooperação de ambos os parceiros (BRASIL, 2009). Segundo a FEBRASGO (2010):
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Antes de usar esse método, a mulher deve registrar o número de dias de cada
ciclo menstrual durante, pelo menos, seis meses. O primeiro dia da
menstruação é sempre o dia número 1. O ciclo menstrual começa no
primeiro dia da menstruação e termina no último dia antes da menstruação
seguinte. A mulher subtrai 18 da duração do seu ciclo mais curto, estimando
assim, o primeiro dia de seu período fértil. Em seguida, ela subtrai 11 dias da
duração do seu ciclo mais longo, que corresponde ao último dia de seu
período fértil. O casal deve evitar relações sexuais com penetração vaginal
durante esse período.

Método da temperatura basal corporal

Este método fundamenta-se nas alterações da temperatura basal que ocorrem na
mulher ao longo do ciclo menstrual (BRASIL, 2002).
Antes da ovulação, a temperatura basal corporal permanece num
determinado nível baixo; após a ovulação, se eleva ligeiramente (alguns
décimos de grau centígrado), permanecendo nesse novo nível até a próxima
menstruação. Esse aumento de temperatura é resultado da elevação dos
níveis de progesterona, que tem um efeito termogênico. O método permite,
portanto, por meio da mensuração diária da temperatura basal, a
determinação da fase infértil pós-ovulatória (Figura 4) (BRASIL, 2013).

Figura 4. Curva da Temperatura Basal [adaptado]

Fonte: BRASIL, 2002.
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O Método da Ovulação ou Billings

Mulheres que buscam novas alternativas, menos agressivas ao organismo, têm nos
métodos naturais uma opção de controle da fertilidade, por exemplo, os métodos de ritmo e o
da temperatura. Porém, estes têm gerado grande desconfiança ou restrições para o casal,
dificultando o seu uso (MAGALHÃES et. al., 2013). Conscientes desta lacuna, um grupo de
doutores e pesquisadores médicos de Melbourne, na Austrália, desenvolveu, durante 27 anos,
um método simples, mas substancial, no qual as mulheres reconhecem períodos férteis ou
inférteis a partir das características do muco, que podem ver e sentir no orifício vaginal
(BILLINGS; WESTMORE, 2007). Assim, a mulher procura perceber a lubrificação vaginal
causada pelo muco fértil, compreendendo que, logo após a menstruação, há um período
“seco”. Depois surge o muco espesso, branco e quebradiço, que permanece até o início do
período fértil, quando é substituído por um muco fino, transparente e elástico (ELUF, 2006).
Pode ser ensinado também para deficientes visuais através de métodos
educativos de forma a explorar o tato e a audição. A aceitabilidade do
método de ovulação Billings é adequada, porém com pouco uso na prática
por falta de informação, pelos profissionais da saúde da verdadeira eficácia e
aplicabilidade (UCHIMURA, 2011).

O Método da Auto palpação Cervical
É baseado nas mudanças das características do colo uterino, conforme o
momento do ciclo menstrual pelas influências hormonais. Quando a mulher
é fértil, o colo está alto, macio e com o orifício central entreaberto, enquanto
que na fase infértil o colo está baixo, encontrando-se muito facilmente
quando se introduz os dedos na vagina, e está duro com o orifício externo
fechado (DE ALMEIDA REGO, 2015).

O Método Sintotérmico

Consiste na utilização de múltiplos marcadores do período fértil. Para identificar o
início do período fértil: fazer cálculo do calendário e analisar o muco. Para identificar o fim
do período fértil: observar variações do muco e identificar a decalagem da temperatura basal
(POLI et. al., 2009). Os métodos comportamentais (tabela, muco cervical, temperatura basal,
entre outros) são pouco recomendados para adolescentes, pois a irregularidade menstrual é
muito comum nessa fase (BRASIL, 2010).
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MÉTODOS FÍSICOS

Os mais utilizados e estimulados pelo programa de planejamento familiar são os
métodos de barreiras: preservativo masculino, preservativo feminino e diafragma (ZUNTA;
BARRETO, 2014). Conforme Brasil (2009):
A camisinha masculina funciona como uma barreira. O esperma ejaculado
pelo homem fica retido na camisinha, assim os espermatozoides não entram
no corpo da (o) parceira (o). A camisinha masculina é eficaz para proteger da
gravidez e de DST/HIV/AIDS quando usada em todas as relações sexuais,
antes de qualquer contato do pênis com a vagina, com o ânus ou com a boca.

A desvantagem no método consiste na dificuldade na manutenção da ereção e
processos alérgicos ao látex (FEBRASGO, 1997).
Atualmente, os preservativos masculinos estão disponíveis em diversas cores
e sabores. Para serem utilizados de maneira consistente devem ser de
aquisição e utilização fáceis. Deve-se ensinar seu uso correto e mostrar que
não afeta a performance sexual, diminuindo assim a ansiedade. O condom de
látex pode diminuir a sensibilidade peniana, podendo reduzir a ereção do
usuário. O preservativo de poliuretano é indicado para aqueles casos de
alergia ao látex, melhorando a sensibilidade peniana, porém é mais fácil de
soltar-se, tornando-o menos eficaz (ARIE et. al., 2004).

O preservativo feminino, consonante FEBRASGO (2010):
Consiste em um dispositivo que é inserido na vagina antes do coito com a
finalidade de impedir que o pênis e o sêmen entrem em contato direto com a
mucosa genital feminina. Ele tem um formato de tubo transparente
apresentando um anel em cada extremidade. O anel móvel fica no interior da
extremidade fechada e auxilia uma melhor adaptação do preservativo ao
fundo vaginal. O anel fixo, situado externamente, mantém a outra
extremidade aberta recobrindo a parte central da vulva, ajudando a protegêla e impedindo que o preservativo entre na vagina durante o coito. Adapta-se
de maneira frouxa, mas de forma segura auxiliada pela presença de um
lubrificante a base de silicone (dimeticona) de alta viscosidade que aumenta
a aderência na mucosa genital.

Ainda conforme os autores, a alergia ao látex e o prolapso genital são as
contraindicações do método.

O diafragma é uma capa flexível de borracha ou de silicone, com uma borda
em forma de anel, que é colocado na vagina para cobrir o colo do útero
evitando a gravidez. Existem diafragmas de diversos tamanhos, sendo
necessária a medição por profissional de saúde para determinar o tamanho
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adequado para cada mulher. Pode ser usado com espermicida ou sem
espermicida e deve ser colocado em todas as relações sexuais, antes de
qualquer contato entre o pênis e a vagina (BRASIL, 2009).

Mulheres usando diafragma têm aproximadamente o dobro do risco de desenvolver
infecções geniturinárias. Embora rara, a síndrome de choque tóxico é uma possível
complicação entre usuárias do diafragma, associado ao uso prolongado, principalmente acima
de 24-36 horas (FEBRASGO, 1997).
O dispositivo intrauterino – DIU é um objeto pequeno de plástico flexível,
em forma de T, que mede aproximadamente 31 mm, ao qual pode ser
adicionado cobre ou hormônios que, inserido na cavidade uterina, exerce
função contraceptiva. É um dos métodos de planejamento familiar mais
usados em todo o mundo (BRASIL, 2013).

Seu uso aumenta o risco de doença inflamatória pélvica e não é recomendado para
pacientes com vários parceiros, mais expostas a doenças sexualmente transmissíveis.
Nulíparas são mais suscetíveis a falhas e expulsão (NATIONAL COLLABORATING
CENTRE FOR WOMEN'S AND CHILDREN'S HEALTH 2005). Suas taxas de falha variam;
a Figura 5 mostra esses índices no Brasil.
DIU de cobre

varia na forma e na quantidade de cobre e após inserido pode

permanecer por 10 anos. Está descrito que pode ocorrer bacteremia durante a inserção ou
remoção em 13% dos casos (ÁVILA; TEDOLDI, 2009).
DIU com progesterona

(levonorgestrel 52 mg-Mirena®). Duração de 5 anos, pode

aumentar a incidência de cefaleia e amenorreia, além de depressão, perda da libido e aumento
de peso (JOHNSON, 2005).

Figura 5. Tipos, duração recomendada e taxa de falhas dos DIU´s disponíveis no Brasil
[adaptado]
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Fonte: LONDRINA (2006).

MÉTODOS QUÍMICOS
Os espermaticidas são agentes químicos que imobilizam e destroem os
espermatozoides. São encontrados em forma de creme, geleias, pasta, óvulo
e supositório vaginal, tablete, espuma e película solúvel, têm como
principais agentes o nonoxinol-9, o octonol-9 e o menfegol e devem ser
aplicados profundamente na vagina, na quantidade de 60 a 100 mg (ARIE et.
al., 2004).

O produto espermicida a base de nonoxinol-9 (N-9) a 2% é o mais amplamente
utilizado no Brasil e no mundo (BRASIL, 2002). Entretanto, pode provocar lesões
(fissuras/micro fissuras) na mucosa vaginal e retal, dependendo da frequência de uso e do
volume aplicado (FEBRASGO, 2010).

MÉTODOS HORMONAIS

Contraceptivos orais combinados

Anticoncepcional Hormonal Combinado Oral (AHCO) é um dos métodos
contraceptivos muito empregados em todo o mundo, sendo utilizado há mais de três décadas,
tendo sofrido uma extraordinária evolução em termos de quantidade e qualidade dos
esteróides utilizados (FEBRASGO, 1997). São compostos por etinil estradiol (EE) em
dosagens variadas, associado a diferentes tipos de progesteronas, as quais costumam ser
designadas conforme a geração em que foram produzidas (exemplo: de segunda geração,
terceira geração etc.) (AVILA; TEDOLDI, 2009).
Podem ser classificados em:
• monofásicos – que são apresentados em comprimidos, em número de 21,
24 ou 28, todos com a mesma composição, o etinilestradiol e um
progestágeno, nas mesmas doses, em todos;
• bifásicos – assim chamados aqueles que são apresentados em pílulas com a
mesma composição hormonal, mas cujos componentes apresentam-se em
dois blocos com doses diferentes;
• trifásicos – embora todos tenham os mesmos constituintes, são formulações
em que as pílulas (21) são divididas em três blocos, cada um com doses
diferenciadas dos hormônios (POLI et. al., 2009).
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A descoberta e a evolução científica do anticoncepcional oral nos últimos 50 anos
têm reduzido os efeitos adversos, porém o seu uso continua restrito em diversos casos, como
tromboembolismo, lúpus, diabetes e hipertensão (UCHIMURA, 2011).
As interações entre contraceptivos hormonais orais e outras drogas podem ser de dois
tipos (BRASIL, 2010): aquelas em que o fármaco diminui a eficácia dos contraceptivos orais,
resultando em sangramentos intermenstruais e/ou gravidez, e aquelas em que os
contraceptivos alteram os efeitos de um fármaco (Figura 6).
Entre as contraindicações e os efeitos colaterais podemos citar alterações
menstruais, náuseas, vômitos, cefaleia, enxaqueca e distúrbios do sistema
cardiovascular. Esses últimos são raros devido à baixa dosagem dos
medicamentos atuais. Algumas situações clínicas contra indicam o uso dos
contraceptivos hormonais (doenças metabólicas, tromboembólicas,
cardiovasculares e neoplásicas) e devem ser de conhecimento dos
profissionais que prescrevem os métodos hormonais (PEREIRA;
TAQUETTE, 2005).

Minipílula

Os anticoncepcionais orais, também conhecidos como minipílulas, apenas de
progesterona, contêm uma dose muito baixa de progesterona, ou não contêm estrogênio.
A ausência do componente estrogênico permite sua utilização nas situações
em que há contraindicação ao uso desse esteroide, como as doenças
cardiovasculares, tabagismo e amamentação. A minipílula tem eficácia
contraceptiva inferior à dos anticoncepcionais orais combinados, porém,
como a fertilidade diminui nessa faixa etária, sua segurança na
perimenopausa é comparável à apresentada por usuárias mais jovens de
anticoncepcionais hormonais combinados orais (BRASIL, 2010).

Adesivos

São contraceptivos de uso tópico. Conforme Zierman (2002):
O Evra® é um adesivo transdérmico de 20 cm2 com três camadas: a externa,
de proteção, a média que contém norelgestromina, o metabólito ativo do
norgestimato e etinilestradiol, e a película interna que é removida no
momento da aplicação. Quando aplicado na pele o adesivo libera 150 mcg de
norelgestromina e 20 mcg de etinilestradiol. Recomenda-se que seja aplicado
um adesivo por semana durante três semanas consecutivas, seguidos de uma
semana sem o adesivo. Assim, os adesivos podem ser removidos e trocados
no mesmo dia da semana. Em mulheres na menacme, o método é seguro e
eficaz.
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Figura 6. Medicamentos que podem interagir com a pílula [adaptado]

Fonte: BRASIL, 2010.

Injeções anticoncepcionais e Implantes

São injeções de estrogênio e a progesterona que agem impedindo a ovulação e
dificultando a passagem dos espermatozoides para o interior do útero. Existem dois tipos de
injeção anticoncepcional: a injeção aplicada uma vez por mês, a injeção mensal e a injeção
aplicada de três em três meses, a injeção trimestral (BRASIL, 2006). Para mais detalhes sobre
composição e posologia, a Figura 7 traz um arcabouço da eficácia x composição de
anticoncepcionais injetáveis.
O contraceptivo injetável mensal na associação mais utilizada contém 50mg
de enantato de noretisterona e 5mg de valerato de estradiol. Deve ser
administrado por via intramuscular profunda e iniciado no primeiro dia do
ciclo menstrual, com posterior aplicação em intervalos de 30 dias. O
mecanismo de ação é o mesmo dos contraceptivos hormonais orais. Possui
alta eficácia, porém pode causar alterações menstruais. O contraceptivo
injetável trimestral contém 150mg de acetato de medroxiprogesterona e deve
ser administrado a cada 90 dias. Atua impedindo a ovulação e espessando o
muco cervical. É uma boa indicação de uso durante a lactação. Porém pode
causar alterações menstruais nos primeiros meses, amenorreia, cefaleia e
aumento ponderal, além de tornar mais demorado o retorno à fertilidade do
que os contraceptivos hormonais combinados (Tabela 1) (PEREIRA;
TAQUETTE, 2009).
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Segundo Davis e Teal (2003), nas usuárias por longo tempo há perda óssea. Já os
implantes consistem em bastonetes, tubos flexíveis de progesterona colocados sob a pele, na
parte interna do braço da mulher (Implanon). Sua eficácia é de cerca de 99% (DE ALMEIDA
REGO, 2015).
Figura 7. Anticoncepcionais injetáveis [adaptado]

Fonte: LONDRINA, 2006.

Anéis Vaginais

Anéis vaginais são anéis que a mulher coloca na vagina e são trocados uma vez por
mês. Há os somente com progesterona e os combinados de progesterona e estrogênio (DE
ALMEIDA REGO, 2015).
Constituído por um anel flexível, com um diâmetro externo de 54 mm e uma
espessura de 4 mm, que contém etonogestrel e etinilestradiol. Colocado na
vagina, libera diariamente, em média, 120 µg de etonogestrel e 15 µg de
etinilestradiol. O regime de uso desse contraceptivo envolve a colocação na
vagina, onde deve permanecer por três semanas, sendo removido após. O
número de dias sem o anel (pausa) é de sete dias, após o que deve ser
colocado um novo anel, ou seja, um regime de uso igual ao das pílulas
combinadas (POLI et.al., 2009).

Contraceptivo de Emergência

Anticoncepção ou contracepção de emergência consiste na utilização de pílulas
contendo estrogênio e progesterona ou apenas progesterona depois de uma relação sexual
desprotegida, para evitar gravidez (BRASIL, 2013). Assim, o contraceptivo de emergência é
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um método fundamental para que os sujeitos tenham assegurado o direito de controlar a sua
fecundidade (LUIZ; NAKANO; BONAN, 2015), bem como tem especial importância aos
adolescentes, porque pertencem a um grupo que tem maior risco de ter relações sexuais
desprotegidas (BRASIL, 2010).
Porém, importante ressaltar que sua indicação se restringe a situações de emergência
para evitar risco de gravidez indesejada após relação sexual na ausência de contracepção, sob
uso incorreto de anticoncepcional ou em casos de estupro (WANNMACHER, 2005). Abaixo,
temos a Figura 8 demonstrando posologia x quantidade de pílulas a serem tomadas de acordo
com hora passada.

Figura 8. Esquema posológico [adaptado]

Fonte: LONDRINA, 2006.

MÉTODO CIRÚRGICO
O método cirúrgico compreende a Vasectomia no homem e a Laqueadura na mulher.
Nessa perspectiva, a Sociedade Ginecologia Portuguesa ressalta que:

LAQUEADURA DE TROMPAS pode ser realizada por Laparotomia ou
Endoscopia (Laparoscopia, Culdoscopia e Histeroscopia). Suas indicações
são: a opção da paciente por um método definitivo, de acordo com a lei. E
suas contraindicações seriam de acordo com comorbidades/outras condições
a critério médico.
As vantagens do método seriam a ótima eficácia; e diminuição do risco do
câncer ovariano conforme algumas publicações da área, enquanto que as
desvantagens: Risco cirúrgico/anestésico (menor na via histeroscópica); a
possibilidade de disfunção ovariana; e Dismenorreia (PETIZ et. al., 2003).
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No Brasil, a esterilização cirúrgica está regulamentada por meio da Lei n. 9.263/96,
que trata do planejamento familiar, a qual estabelece no seu art. 10 os critérios e as condições
obrigatórias para a sua execução.

Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:
I – em homens ou mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos
de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo
mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período
no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da
fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando
desencorajar a esterilização precoce;
II – risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado
em relatório e assinado por dois médicos.

6.4. Planejamento Familiar – Condições especiais

ANTICONCEPÇÃO NA ADOLESCÊNCIA

A anticoncepção na adolescência é uma das grandes temáticas no âmbito do
Planejamento Familiar, sobretudo em países em desenvolvimento. A cada ano, registra-se o
nascimento de mais de 14 milhões de crianças, pertencendo suas mães ao segmento
adolescente. O índice de jovens que têm seu primeiro filho em torno de 18 anos varia de 1%
no Japão a 53% na Nigéria (ALLAN GUTMACHER INSTITUTE, 1998). Conforme Bouzas,
Takey e Eisenstein (2013):
A incidência de gestação nessa faixa etária continua aumentando,
principalmente abaixo dos 15 anos, apesar da difusão do conhecimento
teórico, em vários países. As estatísticas demonstram a não utilização ou o
uso incorreto do método contraceptivo, principalmente nas primeiras
relações sexuais. Os fatores intrínsecos característicos dessa faixa etária,
como o sentimento mágico de invulnerabilidade (“isso não vai acontecer
comigo”) ou a necessidade inconsciente de testar os próprios limites (saber
que “meu corpo funciona e posso ser mãe”) dificultam o trabalho
preventivo, sendo necessário atuar nas mudanças de comportamento e nas
influências culturais que impedem a informação e a disseminação dos
programas de educação em saúde, principalmente em relação à sexualidade e
ao correto uso dos contraceptivos e preservativos.

Conforme o Consenso da Sociedade Portuguesa de Ginecologia e Obstetrícia (PETIZ
et. al., 2003), o método anticoncepcional de eleição para essas situações é a pílula combinada
associada ao preservativo para prevenção das DST. Eles também sublinham que a
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contracepção hormonal de emergência – a título excepcional – pode ser utilizada. Vale
salientar ainda que, segundo Ventura (2009):
A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a lei que
regula o Sistema Único de Saúde garantem a prioridade nas ações
preventivas e de tratamento das crianças e dos adolescentes, a universalidade
de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, a integralidade de
assistência e a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua
integridade física e moral.

Entretanto, quando se aborda Planejamento Familiar na adolescência, a promoção da
saúde torna-se condição sine qua non, pois, conforme Kraft (1993):
Os motivos pelos quais as adolescentes engravidam são diversos,
destacando-se a falta de informação, fatores sociais, falta de acesso a
serviços específicos para atender essa faixa etária, o início cada vez mais
precoce de experiências sexuais e a insegurança do adolescente em utilizar
métodos contraceptivos.

Nessa perspectiva, Viera et. al (2006) ressaltam que:
O panorama da contracepção na adolescência deixa clara a necessidade não
só de ampliar o acesso a serviços especializados, como também a
importância de contextualizar no processo educativo, o conhecimento
referente à sexualidade, destacando-se a promoção da saúde e a inclusão da
família e da comunidade.

ANTICONCEPÇÃO NO PUERPÉRIO

As medidas de planejamento familiar no puerpério representam uma estratégia
fundamental para a saúde materno-infantil (ANDRADE, 2015). Crianças concebidas após 18
a 23 meses de uma gestação prévia têm efeitos pré e perinatais adversos com menor
frequência. Esta associação persiste, mesmo quando os dados são ajustados para outros
fatores de confusão (ROUSSO et. al., 2002). Quando os intervalos são menores que 18 meses,
há aumento do risco para baixo peso ao nascer (OMS, 2004). Assim, no contexto da
anticoncepção para a puérpera,

existem alguns elementos fundamentais que conferem qualidade na atenção
em planejamento familiar (escolha livre de métodos, informação para as
usuárias, competência médica, relação usuária-serviço, acompanhamento de
usuárias e integração do planejamento familiar ao atendimento em saúde
reprodutiva), porém esses requisitos são pouco atingidos ou contemplados
apenas parcialmente (BAHAMONDER, 2006).
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Há a existência de alguns atributos associados aos anticoncepcionais, tais como
eficácia e segurança, especialmente para a mãe que amamenta, que são imprescindíveis
durante o período pós-parto (MINANNI et. al., 2009). Alguns dos critérios instaurados para
escolha do melhor método e orientações dos profissionais de saúde às puérperas que estão em
aleitamento materno e aquelas que já não estão mais constam na Figura 9. Nesse sentido, o
estudo de Vieira, Brito e Yazzille (2008), que analisa as melhores opções de contracepção na
puérpera, constatou que:

A primeira escolha em lactantes são os métodos não hormonais, pois não
influenciam na amamentação. A inserção do DIU é segura e promove uma
eficácia contraceptiva longa, apesar de maiores taxas de expulsão quando
inseridos neste período. Os Anticoncepcionais com progesterona isolados
são a segunda opção para lactantes, pois não interferem na lactação ou no
crescimento e desenvolvimento do RNs. Devem ser iniciados
preferencialmente após seis semanas, porém em populações com baixas
taxas de continuação de amamentação e início precoce de suplementação
calórica e com alto risco para ocorrência de gravidez não planejada, deve-se
prescrevê-los precocemente. Trabalhos mostram que este início precoce não
interfere no crescimento infantil. O uso dos Contraceptivos combinados deve
ser desestimulado, por interferirem negativamente na lactação e no sistema
hemostático, o qual já está alterado fisiologicamente devido ao puerpério.

Figura 9. Métodos, Mulheres que Amamentam e Mulheres que não amamentam [adaptado]
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Fonte: LONDRINA, 2006.

ANTICONCEPÇÃO NO PÓS-ABORTO

Independentemente do fato do abortamento ter sido espontâneo ou induzido, segundo
Brasil (2011), a atenção qualificada às mulheres que o vivenciam é considerada prioridade,
sobretudo para minimizar danos como a morte materna e neonatal, principais desafios que
persistem no atual contexto de assistência à saúde.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Federação Internacional de Ginecologia
e Obstetrícia (FIGO) preconizam que mulheres que vivenciam abortamento devem receber
atenção em anticoncepção, para que possam engravidar em condições clínicas apropriadas ao
desenvolvimento adequado da gravidez. Conforme as Diretrizes para Atenção Humanizada ao
Abortamento (2005) do Ministério da Saúde:
Idealmente, todos os métodos mencionados acima devem estar disponíveis
no local onde se atende à mulher em abortamento, dando oportunidades às
mulheres de iniciar o uso antes de receber alta [...] nos casos em que a
mulher aceita um método, esse pode ser iniciado de imediato. No caso do
DIU, deve-se oferecer a inserção no fim do esvaziamento uterino (AMIU ou
curetagem) nas mulheres sem nenhum sinal ou suspeita de infecção, na alta
hospitalar ou no retorno ao hospital ou à unidade de saúde dentro dos
primeiros 15 dias pós-abortamento ou logo depois da primeira menstruação
86

após o esvaziamento. O injetável mensal ou trimestral pode ser administrado
entre o dia do esvaziamento e o 5º dia pós-abortamento, da mesma forma
que o anticoncepcional hormonal oral.

6.5. Vivência dos Discentes no Eixo Planejamento Familiar
A atuação dos profissionais de saúde, no que se refere ao Planejamento Familiar, deve
estar pautada no Artigo 226, Parágrafo 7, da Constituição da República Federativa do Brasil,
portanto, no princípio da paternidade responsável e no direito de livre escolha dos indivíduos
e/ou casais (BRASIL, 1988).
É inconteste o valor inestimável da informação correta e boa orientação, sobretudo aos
jovens, no que se refere ao Planejamento Familiar. Nesse âmbito:
Encontramos em Bruce (1990) que a informação dada ao cliente se constitui
em elemento da qualidade do Planejamento familiar, aspecto que a autora
defende em sua estrutura conceitual – “Qualidade do cuidado em
planejamento familiar”. Para Bruce (1990), informar o cliente em
planejamento familiar envolve três componentes principais: 1) proporcionar
aos clientes a apreciação dos métodos anticoncepcionais e de suas principais
características; 2) seu emprego eficaz de modo a reconhecer que o método
pode provocar alterações físicas saudáveis ou não saudáveis e interferir em
atividades cotidianas, inclusive na sexualidade do casal; e 3) desenvolver no
cliente uma expectativa apropriada a respeito do que o serviço de saúde
oferece e garante (MOURA; SILVA, 2004).

Ao mesmo tempo, os profissionais de saúde devem empenhar-se em bem informar os
usuários para que conheçam todas as alternativas de anticoncepção e possam participar
ativamente da escolha do método (BRASIL, 2002). Nessa perspectiva, o ProGest atua por
intermédio do Eixo Posto de forma direta na comunidade ao promover encontros dialógicos
entre estudantes de medicina/membros do programa e grávidas da comunidade de Barbalha.
Essa experiência forneceu importantes oportunidades de crescimento pessoal e profissional
aos nossos alunos, ao mesmo tempo em que apresentou grandes desafios.
O Programa propiciou o aprofundamento em temas relevantes da GinecologiaObstetrícia e o amadurecimento de habilidades comunicacionais.
“Pra mim, um bom médico, dentre tantas outras características
necessárias, é aquele que explica bem as coisas ao paciente. E com as
palestras a gente aprende a ouvir e responder com cada pergunta feita
pelos meninos.” (A5)
“Aprofundar os conhecimentos pessoais através de atividades de
educação em saúde.” (A1)
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“Possibilidade de aprender coisas que nem eu sabia.” (A3)
“Ter acesso a palestras que tragam temas atuais e extremamente
relevantes.” (A7)
“Capacidade de interagir, guiar e transmitir educação em saúde com
secundaristas.” (A4)
“Propagar o conhecimento para os jovens com um futuro pela frente.”
(A8)
“O contato com os alunos e a transmissão de conhecimento.” (A3)
“É muito bom ter contato, abordando nossos temas, com pessoas que
estão no início da vida sexual, isso considerando a idade dos meninos.
Porque até os que já têm uma vida sexual ativa são inexperientes e
estão numa idade boa para aprender.” (A5)
É notório, na literatura, que a práxis auxilia sobremaneira na aquisição de
conteúdos/informações, assim como promove o encontro de saberes e reflexões por
intermédio da troca/diálogo e das experiências. Conforme nos lembra Freire (2009):
[...] educar e educar-se é tarefa daqueles que sabem que poucos sabem, por
isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais – em diálogo
com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que estes,
transformando seu pensar que nada sabem, em saber que pouco sabem,
possam igualmente saber mais.

Para Albuquerque et. al., (2012), no âmbito da nova Universidade:
[...] são necessários discentes que agora passam a ser atores na construção do
conhecimento na medida em que auxiliam e são auxiliados por seus
professores tanto para fins de ensino quanto para pesquisa e extensão.

Nessa perspectiva, a participação de estudantes graduandos no processo da efetiva
construção do conhecimento científico tem aumentado muito nos últimos tempos (ABREU et.
al., 2014). Já no que concerne à comunicação, no estudo de Rodrigues, Ferreira e Menezes
(2010), evidenciaram-se:
Duas implicações para a prática clínica, em que cabe aos profissionais de
saúde estabelecer e/ou fortalecer uma relação mais estreita de parceria com
os pacientes, inserindo-os no processo de cuidar, como também desenvolver
a segurança do mesmo.
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O estudo relatado anteriormente mostra que é de suma importância que o profissional
da área de saúde tenha uma comunicação eficaz, na qual o paciente bem assistido compreenda
o que acontecerá, e lide com as dificuldades da recuperação e reabilitação. Percebemos que,
quando o mesmo é orientado sobre a conduta durante o processo de hospitalização, diminui
visivelmente a ansiedade e a angústia sobre o procedimento que passará.
Conforme revisão sistemática de Rolim-Neto et. al., (2013), que avaliou, dentre outros
aspectos, a comunicação como ferramenta importante na prestação de cuidados em pacientes
com câncer, os familiares expressaram que, para a realização de um cuidado de qualidade, é
preciso uma comunicação autêntica entre a equipe, os pacientes e seus familiares.
O acolhimento no local e a solicitude da equipe das escolas nas quais o projeto está
inserido também são apontados como pontos positivos e facilitadores do trabalho dos nossos
alunos.
“O diretor da escola foi sempre solícito.” (A2)
“Contato com os alunos em um local bastante solicito, que tivemos
todo o apoio.” (A7)
Partindo do pressuposto que os alunos/funcionários das escolas sejam usuários dos
serviços de saúde do ProGest e que nossos estudantes sejam os profissionais de
saúde/trabalhadores, analisamos a obra de Silva Jr. e Mascarenhas (2004), que denominam
acolhimento como postura, que pressupõe uma atitude da equipe de comprometimento em
receber, escutar e tratar de forma humanizada os usuários e suas necessidades, por meio de
uma relação de mútuo interesse entre trabalhadores e usuários, estruturados enquanto
“relação de ajuda”, conforme Camelo et. al., (2000). Nesse contexto, Franco, Bueno e Merhy
(1999) referem que:
À medida que nos aproximamos dos momentos de relações dos usuários com
os serviços de saúde e com os seus trabalhadores, para verificarmos o seu
funcionamento, vamo-nos surpreendendo com a descoberta de que, sempre
que houver um processo relacional de um usuário com um trabalhador,
haverá uma dimensão individual do trabalho em saúde, realizado por
qualquer trabalhador, que comporta um conjunto de ações clínicas. Ações
clínicas aí significam o encontro entre necessidades e processos de
intervenção tecnologicamente orientados, os quais visam operar sobre o
campo das necessidades que se fazem presente nesse encontro, na busca de
fins implicados com a manutenção e/ou recuperação de certo modo de viver
a vida.
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Dessa forma, devido a essa relação complexa e imbricada, não é difícil presumir que o
acolhimento e solicitude do diretor da escola e dos alunos facilitam a relação e promovem
bem-estar e vontade de se esforçar mais, por parte de nossos alunos, nas atividades do Eixo
Posto.
Entretanto, em nossas práticas, durantes esses seis meses, tivemos algumas
dificuldades no que concerne às atividades teóricas conjuntas (seminários), conforme nos
contam nossos alunos:
“Foi difícil conciliar os horários das práticas com os horários dos
ambulatórios.” (A1)
“Conciliar os horários das palestras de GO com os horários das aulas
curriculares é o mais complicado.” (A4)
“Eu não sinto nenhuma dificuldade quanto às práticas do nosso eixo.
Porém a questão das aulas é meio complicada, porque geralmente
acontecem em momentos que estamos tendo aulas do cronograma
normal.” (A5)
“Horários do seminário batendo com as aulas” (A7)
“Os horários das palestras são de difícil acesso para nós.” (A6)
A existência de fontes de estresse durante a formação médica é fato bastante
conhecido na literatura. O contato com pacientes portadores de doenças graves e muitas vezes
potencialmente fatais e outros fatores aumentam os níveis de ansiedade entre os estudantes,
tais como: curso longo, ministrado em tempo integral, grande volume de informações,
competição entre os colegas, exame de residência e escolha de uma especialidade (RAMOSCERQUEIRA et. al., 2005). Associada a essa realidade, Gonçalves Júnior (2015), que relatou
a experiência de um aluno monitor na disciplina de Semiologia Médica, refere que:
As atividades extracurriculares [...], requerem tempo e dedicação, – para
acompanhar as atividades práticas, seja em enfermarias dos hospitais ou
ambulatórios, exigindo um esforço para conciliar com as obrigações das
disciplinas em curso. Isso gera certos graus de estresse, ansiedade, medo por
não corresponder com as expectativas bem como na conciliação de horários.

Como medida estruturante, os seminários foram alocados em horário extra-curricular
fixo, o que permitiu maior adesão às atividades teóricas sem prejuízo às aulas da grade
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curricular padrão. Entretanto, uma ressalva merece ser feita – na Faculdade de
Medicina/UFCA ainda temos dificuldades em reconhecer as atividades de Extensão como
curriculares, assim, estas ficam muitas vezes marginalizadas e desprestigiadas em relação à
grade curricular normativa, sendo evidenciado isso na fala que segue.
“A Famed ainda não reconhece a extensão de forma curricular, ou
seja, a mesma é considerada extracurricular e não dispõe de tempo
reservado para si. Portanto, para participar de determinadas atividades,
é necessário perder aulas ou tempo de estágio, o que nem sempre é
bem aceito pelos professores.” (A5)
A descontinuidade das aulas com as turmas também foi alvo de angústia por parte dos
nossos integrantes. As dificuldades em transmitir o conhecimento e a falta de
equipamentos/material para aproximar teoria-prática, facilitando o diálogo/apresentação,
também foram apontadas como fontes de preocupação.
“Atrair e manter a atenção e interesse da turma até o final e a falta de
continuidade das aulas com uma mesma turma foram pontos negativos
nas nossas atividades.” (A1)
“A falta de um acompanhamento para verificar se as palestras
realmente surtem efeito e a falta de materiais que permitam a
demonstração prática ou mais facilitada tipo folders. O data show de
lá é meio ruim, nem sempre permite que as imagens sejam
visualizadas adequadamente.” (A3)
“O não seguimento das palestras com a mesma turma (uma vez que é
são escolhidas pelo Diretor).” (A4)
Quanto às dificuldades encontradas para propagar conhecimento, sabe-se que é neste
âmbito que se faz necessária a presença do preceptor, cujo papel merece um registro à parte,
uma vez que nesse tipo de experiência de ensino-aprendizagem, o docente local se constitui
um gestor estratégico de todo esse processo que envolve vários sujeitos — alunos, equipes do
PSF, secretarias municipais de saúde e universidade —, com diferentes projetos e objetivos. É
dele a responsabilidade pela condução desse processo complexo, que possibilitará ou não a
realização de todo o seu potencial (PINTO; FORMIGLIB; RÊGO, 2007). Ademais, Silva
(2005) refere que, apesar destas, essa demanda é essencial na formação dos discentes, pois:
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As relações humanas, embora complexas, são peças fundamentais no
desenvolvimento comportamental e profissional de um indivíduo. Desta
forma, a relação entre professor/aluno envolve interesses e intenções, sendo
esta interação uma das fontes mais importantes do desenvolvimento
comportamental e agregação de valores ao ser humano.

Abreu et. al., (2014) complementam que o envolvimento de estudantes de graduação
em procedimentos sistemáticos da produção do conhecimento é o caminho mais adequado
para o alcance dos objetivos da própria aprendizagem.
No que tange às dificuldades em infraestrutura, esta é também sabidamente um
desafio dos serviços públicos nas diversas áreas – da saúde à educação. Estudo realizado em
2005, no qual foram avaliadas as dificuldades e facilidades do trabalho de uma equipe de
saúde em CAPS III, na cidade de Santo André, São Paulo, evidenciou que dentre outros
fatores existem dificuldades de organização do trabalho devido a problemas na infraestrutura
da instituição (ABUHAB et. al., 2000). Para Andrade e Veiga (2012), a falta de estrutura
física e inadequação dos horários foram fatores apontados para melhorar a qualidade de vida
no trabalho.
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7.1. Surgimento do SUS e individualização do cuidado com a saúde da mulher

O sistema de saúde brasileiro se apresenta constituído por uma variedade de
organizações públicas e privadas estabelecidas em diferentes períodos históricos (PAIM et.
al., 2011).
Em 1988, houve transição de uma saúde majoritariamente privatizada para saúde
pública (DE SOUZA, 2013) com o advento da Constituição Brasileira, que estabeleceu o lema
“Saúde é um direito de todos e um dever do Estado”; foi garantido por lei o acesso às ações de
prevenção, promoção e recuperação da saúde. Sendo, nesse processo, idealizado o Sistema
Único de Saúde (SUS) (ROSA; LABATE, 2005)
O SUS constituiu a maior política de inclusão social da história brasileira. Para
Brasil (2011):
anteriormente, estava em vigência o Tratado das Tordesilhas da Saúde que
separava os portadores da carteirinha do Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social (Inamps), e que tinham acesso a uma
assistência curativa razoável, das grandes maiorias que eram atendidas por
uma medicina simplificada na atenção primária à saúde e como indigentes
na atenção hospitalar. O SUS rompeu essa divisão iníqua e fez da saúde um
direito de todos.

Assim, a instituição da cidadania sanitária pelo SUS incorporou, imediatamente,
mais de cinquenta milhões de brasileiros como portadores de direitos à saúde e fez
desaparecer a figura odiosa do indigente sanitário (MENDES, 2013).
Em 1991, a gênese do Programa de Saúde da Família (PSF) teve início com a
criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), pelo Ministério da Saúde
(MS), e foi a partir daí que começou a se enfocar a família como unidade de ação
programática de saúde e não mais somente o indivíduo (SANTOS et. al., 2011). A atenção
passou a ser centrada na família entendida e percebida a partir de seu ambiente físico e social,
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o que vem possibilitando às equipes que trabalham junto a estes sujeitos uma compreensão
ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que transcendem as
práticas curativas (BRASIL, 2000).
Segundo Carvalho (2013), na busca da superação do modelo de saúde médicocentrado e hospitalocêntrico, que não respondia às demandas de saúde da população, o MS
lançou, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF), com a finalidade de reorganizar os
serviços de saúde na atenção básica, tornando-se o foco a atenção direcionada à família de
determinado território (JORGE, 2007; OLIVEIRA, ASSIS, BARBONI, 2010).
Inserido na dinâmica do PSF, de acordo com as normas lançadas pelos Cadernos
de Atenção Básica do MS:
surgiu o conceito de Unidade Básica de Saúde (UBS), como o novo centro de
saúde, com maior capacidade de respostas a necessidades de saúde básica da
população em uma certa área de abrangência. Por UBS entendia-se a primeira
forma de contato do paciente com o sistema de saúde, isto é, a “porta de
entrada” do sistema. Buscando resolutividade, educação em saúde, promoção
da saúde, mudanças nos hábitos de vida, estimulando a prática de exercícios,
o consumo de alimentos saudáveis, além de prevenir doenças em geral, a
UBS surgiu para reduzir a demanda de serviços especializados, sendo
responsável por filtrar os usuários que precisam de serviços mais
direcionados (BRASIL, 2000).

Nesse contexto, o Programa Saúde da Família (PSF) surge no Brasil como uma
estratégia de reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade
com os princípios do SUS. Acredita-se que a busca de novos modelos de assistência decorre
de um momento histórico-social, cujo modelo tecnicista/hospitalocêntrico não atende mais a
emergência das mudanças do mundo moderno e, consequentemente, as necessidades de saúde
das pessoas (BRASIL, 2004). Assim:
O PSF se apresenta como uma nova maneira de trabalhar a saúde, tendo a
família como centro de atenção e não somente o indivíduo doente,
introduzindo nova visão no processo de intervenção em saúde, na medida em
que não espera a população chegar para ser atendida, pois age
preventivamente sobre ela a partir de um novo modelo de atenção (ROSA;
LABATE, 2005).

Diferentes maneiras de organização das UBS e realidades sócio-epidemiológicas,
além de facilidade de acesso, construção de vínculos positivos e responsabilização dos
profissionais pela continuidade do cuidado dos usuários, foram determinantes para o número
de habitantes da área adstrita. Dessa forma, cada unidade de saúde localizada em grandes
centros urbanos deve acolher no máximo 12 mil habitantes (BRASIL, 2011), pois a Atenção
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Básica – e de maneira especial, a ESF, para sua execução – necessita de diretrizes que apoiem
as diferentes atividades a elas relacionadas. A definição de território adstrito, tão cara à sua
organização, coloca-se como estratégia central, procurando reorganizar o processo de trabalho
em saúde mediante operações intersetoriais e ações de promoção, prevenção e atenção à saúde
(MONKEN; BARCELLOS, 2005), permitindo a gestores, profissionais e usuários do SUS
compreender a dinâmica dos lugares e dos sujeitos (individual e coletivo), desvelando as
desigualdades sociais e as iniquidades em saúde (GONDIM, 2012).
O território define em si a adstrição dos usuários, propiciando relações de
vínculo, afetividade e confiança entre pessoas e/ou famílias e grupos a
profissionais/equipes, sendo que estes passam a ser referência para o cuidado,
garantindo a continuidade e a resolutividade das ações de saúde e a
longitudinalidade do cuidado (BRASIL, 2011).

Assim, cada equipe deve ser constituída por, no mínimo, um médico generalista
ou especialista em saúde da família ou médica da família e comunidade, um enfermeiro
generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes
comunitários de saúde, podendo acrescentar a esta composição, como parte da equipe
multiprofissional, odontólogos (BRASIL, 2016; FIGUEIREDO, 2016).
Em relação às formas de financiamento da Atenção Básica com a instituição do
Piso de Atenção Básica (PAB), em 1997, estabeleceram-se mecanismos de incentivo à
organização e financiamento deste nível de atenção (OLIVEIRA, ASSIS, BARBONI, 2010).
Desde então, os recursos passaram a ser transferidos, de forma regular e automática,
diretamente da União para os municípios, através do Fundo Municipal de Saúde (BRASIL,
1999).
Em 2006, no ápice do Pacto de Gestão, acordado entre as três esferas de governo
– Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Secretarias Municipais de Saúde – a Saúde da
Família é considerada como a estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção básica e
seu

desenvolvimento

deve

considerar

as

diferenças

regionais

(BRASIL,

2006).

Posteriormente, o Governo Federal, no decorrer dos anos, tem feito tentativas de adequar as
normas nacionais da Atenção Básica, definindo parâmetros que estejam adaptados à atual
realidade vivida pelo SUS (CARVALHO, 2013).
Surge, então, a Estratégia de Saúde da Família (ESF), modelo que procura
reorganizar a Atenção Básica de acordo com os preceitos do SUS e com o
apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), estrutura vinculada à
Atenção Básica de Saúde que busca ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão
da saúde na ESF, privilegiando a construção de redes de atenção e cuidado,
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constituindo-se em apoio às equipes de saúde da família e ampliando sua
resolutividade e sua capacidade de compartilhar e fazer a coordenação do
cuidado (COSTA; CARBONE, 2009).

Com essa finalidade, o MS, respeitando diversas leis, portarias e decretos
presidenciais anteriormente deliberados – bem como o processo de integração das ações de
vigilância em saúde e Atenção Básica, e a ESF como forma prioritária para reorganização da
Atenção Básica no Brasil, pactuou, na reunião da Comissão Intergestores Tripartite, realizada
em setembro de 2011, o lançamento da Portaria MS/GM n. 2.488, de 21 de outubro de 2011,
que revisava as diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para a ESF e o
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) (BRASIL, 2011) culminando em uma
nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (FONTENELLE, 2012).
A PNAB configura-se como resultado da experiência acumulada por um conjunto
de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do SUS, como
movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Visando
melhorar a qualidade, criou a ESF, além de criar um Componente de Qualidade que avalia,
valoriza e premia equipes e municípios, garantindo aumento do repasse de recursos em função
da contratualização de compromissos e do alcance de resultados a partir da referência de
padrões de acesso e qualidade pactuadas de maneira tripartite (BRASIL, 2012).
Nesse âmbito, também foram criando-se políticas públicas que centralizam como
tema principal a saúde da mulher. O Brasil, no início dos anos 80, foi vanguarda na
elaboração de políticas públicas, ao propor a criação do Programa Atenção Integral à Saúde
da Mulher (PAISM) (BRASIL, 1984).
As diretrizes da PAISM foram reafirmadas e ampliadas vinte anos depois, com a
criação da Política Nacional de Atenção integral à Mulher, que tem como base os princípios
da humanização e qualidade da atenção em saúde para tornar as ações resolutivas, com o
fortalecimento da capacidade das mulheres frente a identificação de suas fragilidades, na
reivindicação de direitos, promoção de autocuidado, entre outros (BRASIL, 2004).
As mulheres são a maioria da população brasileira (50,77%) e as principais
usuárias do SUS. Frequentam os serviços de saúde para o seu próprio atendimento, mas,
sobretudo, acompanhando crianças e outros familiares, pessoas idosas, com deficiência,
vizinhos, amigos (COELHO, 2003). São assim cuidadoras, não só das crianças ou outros
membros da família, mas também de pessoas da vizinhança e da comunidade (DEL PRIORE,
2015).
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Encontram-se na literatura vários conceitos sobre saúde da mulher. Há definições
mais restritas que reúnem características biológicas e anatômicas do ser feminino e outras
mais abrangentes, que correlacionam dimensões dos direitos humanos e questões referentes à
cidadania (COELHO, 2003).
A saúde e a doença encontram-se intimamente interligadas, constituindo um
processo cuja resultante está estabelecida pela atuação de condições sociais,
econômicas, culturais e históricas. Isso condiz com o perfil de saúde e
doença variante durante o tempo e espaço, a partir do desenvolvimento
econômico, social e humano de cada região (DEL PRIORE, 2015).

Assim, pensar uma nova sociedade é pensar sobre a mulher e sua saúde, em que o
eixo central seja a qualidade de vida do ser humano desde o seu nascimento. A área técnica de
Saúde da Mulher é responsável pelas ações de
Assistência ao pré-natal, incentivo ao parto natural e redução do número de
cesáreas desnecessárias, redução da mortalidade materna, assistência ao
climatério, planejamento familiar, assistência às mulheres negras e
enfrentamento da violência contra a mulher; assim, dá-se uma assistência
integral à mulher (PADILHA, 2011).

Dessa forma, a gestação e o parto configuram-se como acontecimentos sociais,
correspondendo a um processo singular e especial, o qual envolve a vivência reprodutiva de
mulheres e homens, integrando também suas famílias e comunidades. A assistência à gestante
e ao recém-nascido deve ser oferecida por uma equipe de saúde que busque humanização da
assistência perinatal à família (BRASIL, 2011).
Uma das estratégias de assistência às mulheres grávidas é proporcionada pelo
acolhimento de grupos para gestantes, bem como campanhas e assistência interdisciplinar no
acompanhamento pré-natal pelas UBS.
Estudos observacionais têm demonstrado que o número insuficiente de consultas
pré-natal é fator de risco para mortalidade tanto fetal como neonatal e que a falta de
intervenções no momento apropriado da gravidez pode ocasionar o nascimento prematuro
(BEECKMAN et. al., 2013). Concomitante a isso, a ausência de acompanhamento contribui
para a não detecção das desordens hipertensivas, principal causa de morte materna na
América Latina e nos países desenvolvidos, com 25,7 e 16,1% dos casos de morte entre 1997
e 2002 (KHAN, 2003).
A evidência pontua que a captação precoce da gestante para a realização de prénatal é de tamanha importância, que deve ser iniciado antes de 120 dias de gestação
(BRASIL, 2005). Esse ponto é observado no protocolo do Programa de Humanização do Pré102

natal e Nascimento (PHPN), ainda que não seja descrita uma meta. O PHPN estabelece que
esse acolhimento deva acontecer neste período. A realização de um pré-natal cedo é
importante para que os exames e seus respectivos resultados sejam dispostos à mãe para
indicar um tratamento adequado (MARTINELLI, 2014).
Tendo essa realidade particular e o crescente no número de gestantes em nosso
país, ocorre a necessidade de um preparo da equipe de saúde para assistir a esta população
durante o período gravídico, proporcionando, assim, uma assistência multiprofissional
(MARTINELLI, 2014).
Outra estratégia desenvolvida pelo MS foi a Rede Cegonha, em 2011.
Que tem como base os princípios do SUS, de forma a assegurar a
universalidade, equidade e integralidade da atenção à saúde. A Rede
Cegonha organiza-se para assegurar o acesso, o acolhimento e a
resolutividade, por meio de um modelo de atenção voltado ao pré-natal, parto
e nascimento, puerpério e sistema logístico, que inclui transporte sanitário e
regulação (BRASIL, 2011).

Os desfechos perinatais são influenciados por determinantes distais em nível
macro (fatores sociais, econômicos e culturais); por determinantes intermediários relativos às
condições de vida e trabalho (estado nutricional da gestante durante a gravidez, pré-natal e
parto

adequados);

e,

principalmente,

por

determinantes

proximais

associados

a

comportamentos individuais (complicações perinatais). Nesse sentido, a atenção pré-natal
pode controlar os fatores de risco que trazem complicações à gestação, além de permitir a
detecção e o tratamento oportuno de complicações, contribuindo para que o desfecho perinatal
e materno sejam favoráveis (DOMINIQUES, 2012). Assim:
A Rede prioriza o acesso ao pré-natal de qualidade, a garantia do
acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, a
vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro,
segurança na atenção ao parto e ao nascimento, atenção à saúde das crianças
de 0 a 24 meses com qualidade e resolutividade, além de acesso às ações do
planejamento reprodutivo (BRASIL, 2011).

Fazendo uma análise comparativa entre a legislação vigente no campo de saúde da
mulher e as diretrizes de programas relacionados,
A Rede Cegonha se propõe a trazer mais exames e alguns pontos
complementam os anteriores. Ele também conta com estratégias para
alcançar metas que eram apenas propostas por outros programas, como
sistemas de regulação de leitos obstétricos, neonatais e, principalmente, com
uma verba considerável para promover todas as ações que propõe (DA
SILVA, 2011).
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Ao analisar o impacto dessas políticas nos índices de saúde da mulher, pode-se
observa a adesão às consultas de pré-natal como um indicador, com estudos revelando que
69% da população se adequaram ao acompanhamento do pré-natal. Isso indica que a captação
precoce e o número de visitas têm melhorado ao longo do tempo, permitindo que a gestante
tenha maior oportunidade de receber cuidados preventivos e de promoção da saúde durante as
consultas.
Dessa forma, observa-se a reorganização das políticas de saúde em prol de
melhorias em setores defasados historicamente, com ênfase no desenvolvimento da saúde da
mulher entre os muitos programas de saúde pública atualmente implantados. No transcorrer
histórico, o SUS buscou estabelecer mudanças importantes no que diz respeito ao amparo à
saúde para todos; propôs, ao menos na teoria, diversos programas e políticas que tentam
viabilizar o acesso amplo e irrestrito aos serviços de saúde nos diferentes âmbitos. No
contexto da saúde da mulher, políticas para melhoria dos indicadores de saúde foram
implementadas e estão sendo aprimorados nos últimos trinta anos, demonstrando a carência
de ações dessa área.

7.2. Vivências dos discentes nos postos de saúde
Atividades de extensão universitária são oportunidades para acadêmicos, professores e
comunidade fazerem um espaço comum para troca de informações, beneficiando-se
mutuamente quanto aos aspectos relevantes do processo de ensino-aprendizagem
(STRASSBURGER; DREHER, 2006).
A assistência pré-natal de qualidade inclui o fornecimento de suporte necessário para
que a gestante possa vivenciar, de forma ativa e autônoma, um processo que é singular na
vida da mulher (BRASIL, 2001). O desenvolvimento de grupo de gestantes é considerado
recurso importante para promover o atendimento individualizado e integral das necessidades
da mulher grávida, seu parceiro e demais pessoas envolvidas (BRASIL, 2000). Sendo que as
ações educativas com grupos de gestantes tornam-se uma estratégia que permite conhecer o
universo das mulheres grávidas, especialmente o modo como elas lidam com a gravidez
(DUARTE; BORGES; ARRUDA, 2011).
O ProGest, entendendo a gravidez como esse momento ímpar e que merece especial
atenção por parte dos profissionais de saúde, familiares e da própria gestante, por intermédio
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do Eixo Posto, promove encontros de debates acerca das mais variadas temáticas de interesse
ao casal que se encontra no período gravítico, propiciando um momento acolhedor de
discussão e educação em saúde.
A vivência na UBS tem nos permitido crescer bastante profissional e pessoalmente,
entretanto, alguns reveses são notáveis como conseguir conciliar os horários das atividades no
posto (exposições dialogadas com as gestantes) e a carga horária na FAMED. Conforme três
alunos:
“Um dos problemas que tenho são os horários do seminário.” (P1)
“O horário do seminário no posto é uma das coisas problemáticas.
(P2)
“O horário do seminário do posto é um ponto negativo.” (P4)

Ao avaliar estudantes de enfermagem e suas demandas no ensino superior, Pacheco
(2008) afirma que:
Os estudantes de enfermagem da atualidade vivem momentos de stress muito
grandes decorrentes de vários fatores: o grande desenvolvimento científico e
tecnológico, as alterações a nível do processo de ensino/aprendizagem, os
contextos da prática, as diferenças entre o que aprendem em teoria e a
realidade com que se defrontam, a submissão quase permanente a um
processo de avaliação.

Essa realidade se aplica aos estudantes de medicina, quer seja pela carga horária
integral desde o primeiro semestre, quer seja pelas dificuldades encontradas ao longo do
curso. Nesse ambiente, participar de programas de Extensão e Projetos de Pesquisa, muitas
vezes, torna-se custoso e promove certos graus de ansiedade e estresse. Outro fator relevante a
ser considerado é o aumento da carga horária do curso, que, segundo Abreu Neto et.al.,
(2006), foi referido, dentre outras desvantagens, por 17,11% dos professores entrevistados em
estudo que avaliou as impressões dos docentes de uma Universidade no Centro-Oeste a
respeito da nova grade curricular.
Para resolver esse problema, foram afixados os horários novos, para segundo semestre
de 2016, das palestras nas escolas como sendo quartas-feiras às 12h – 13h. Horário que não
desprestigia nem as aulas da escola, tampouco as atividades regulares dos membros.
As atividades teóricas (Seminário semanal ocorrido na faculdade de medicina)
também foram apontadas como sendo difíceis de cumprir, tanto pelo horário quanto pela
logística.
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“Uma dificuldade que tenho é comparecer aos seminários da ProGest
com Dra. Patrícia (era melhor ser de noite).” (P1)
“Uma dificuldade minha é o horário do seminário com Dra.
Patricia.”(P2)
“Os Seminários com Dra. Patrícia são legais, mas o horário é o mesmo
das aulas e os sorteios são feitos (pelo menos o último) com pouca
antecipação. Acho que deveria ter um cronograma para o pessoal se
planejar melhor.” (P3)

O processo de ensino-aprendizagem exige dos estudantes uma adaptação às constantes
mudanças sociais: a evolução tecnológica e a do conhecimento humano (BORGES e
CARLOTTO, 2004). Atualmente, o foco de trabalho profissional está deslocado do ensinar
para o ‘aprender’, de disciplinas para competências, da escola de auditório de informações
para o laboratório de aprendizagem, num processo de inter ou transdisciplinaridade, em que
nenhuma disciplina deve ser estanque (DUTRA, 2002). Assim, estudantes, hoje, são
acometidos por uma variedade de fatores de estresse semelhantes aos que ocorrem nas
situações de trabalho (PENA; REIS, 1997).
Visando suprir essa lacuna, o ProGest afixou os seminários no período de todas as
quartas-feiras às 17 horas na FAMED/UFCA, o que melhorou consideravelmente tanto as
queixas quanto a comparência dos estudantes. E, salienta-se que apesar desse revés, as
atividades teóricas se mostraram de suma importância aos membros, sendo que, de maneira
geral, o projeto é bem quisto e visto em seus aspectos organizacionais.
“Os conhecimentos adquiridos para realização dos seminários são
grandes vantagens.” (P1)
“O incentivo à pesquisa e ao estudo no projeto é um fator positivo
importante.” (P3)
“O projeto é muito organizado, de maneira geral.” (P4)

É notório que os alunos gostam da interação com as gestantes, do contado, da troca de
experiências, e percebem que essa prática desenvolve sua inteligência emocional e
habilidades interpessoais.
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Benito et. al (2012) ponderam que aprender praticando é mais eficiente que receber
informações passivamente, daí a importância da prática [...], é necessário que se oportunize
uma aprendizagem ativa em ações que exijam tal conhecimento, ou seja, que permita
experiências significativas e motivadoras. Para Zampieri et. al. (2009):
O processo educativo é flexível, dinâmico, complexo, social, reflexivo,
terapêutico e ético, e se constrói a partir das interações entre os seres
humanos. Nele quem ensina aprende e quem aprende ensina, havendo troca
de conhecimentos e experiências mútuas, uma vez que cada ser que interage,
o faz com suas ideias, valores, atitudes e experiências.

“Como vantagens eu poderia dizer ajuda a desenvolver a comunicação/
expansão do conhecimento para comunidade.” (P2)
“Uma coisa boa foi aproximação com as gestantes e o desenvolvimento
de comunicação em grupo.” (P1)
Segundo a experiência de Deucher, Buzello e Zampieri (2004) com grupo de gestantes
em projeto de extensão desenvolvimento em uma universidade do Sul do país:
A realização do grupo de gestantes tem favorecido o aprimoramento pessoal
de gestantes e seus familiares e aperfeiçoamento pessoal e profissional da
equipe de saúde e de estudantes, sendo considerado de grande valia. Tem
propiciado a realização de um trabalho interdisciplinar, favorecendo uma
interpenetração de ações com o objetivo de dar suporte para aqueles que
vivenciam o processo da gravidez.

Assim, as atividades grupais com gestantes e seus acompanhantes criam oportunidades
para a troca de conhecimentos e experiências, expressão de sentimentos, medos e dúvidas que
surgem no cotidiano da mulher, contribuindo para melhor adaptação à nova fase (GUESSER
et.al., 2009). Para Sartori e Van Der Sand (2004), o grupo de gestantes tem um poder
terapêutico, já que, no jogo dos iguais e das interações, as pessoas podem reelaborar seus
sentimentos em relação ao momento vivido, enfrentar situações de crise, ressignificar suas
vivências, através do reconhecimento dos outros e de si. Projetos como este, segundo Duarte,
Borges e Arruda (2011):
Se mostram enriquecedores para a formação acadêmica, pois possibilita a
visualização das deficiências no serviço público de saúde voltado para essa
parcela da população, em que o profissional de saúde cumpre apenas a
função normativa e prescritiva. Certamente que a experiência colabora com
os futuros profissionais que assistirão as gestantes com o preparo científico
atrelado às experiências de cada mulher grávida e sua família.
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A definição de cultura está inserida em um universo amplo e complexo, sendo, para
fins de estudo e análise, organizada em correntes analítico-teóricas e campos epistemológicos
e metodológicos próprios (GEERTZ, 1989). Conforme Langdon e Wiik (2010, grifo do
autor):
Cultura pode ser definida como um conjunto de elementos que mediam e
qualificam qualquer atividade física ou mental, que não seja determinada
pela biologia, e que seja compartilhada por diferentes membros de um
grupo social. Trata-se de elementos sobre os quais os atores sociais
constroem significados para as ações e interações sociais concretas e
temporais, assim como sustentam as formas sociais vigentes, as instituições e
seus modelos operativos. A cultura inclui valores, símbolos, normas e
práticas.

A cultura não é, portanto, algo realizado instintivamente, induzido pelo biológico –
como ocorre diversas vezes em ações de outros animais, por exemplo, a construção de um
ninho de passarinho, que é sempre feito da mesma forma, dominado pela inconsciência – e
sim algo repleto de consciência e significado, representando, no seu sentido amplo, o conjunto
das obras humanas e sendo o que distingue, em razão dessa consciência, o homem dos outros
animais (MELLO, 1982).
Partindo desse conceito amplo de cultura como fenômeno total, que exerce influência
sobre a práxis social, conclui-se que a questão saúde-doença está contida nesse universo de
influência (LANGDON; WIIK, 2010), que provê uma rede de símbolos que são capazes de
articular conceitos biomédicos e culturais, interferindo na percepção do que de fato gera ou
evita um problema e determinando formas típicas de pensar e agir frente a um problema de
saúde específico (UCHOA et al., 1994, apud, UCHOA, 1994). Diversos estudos demonstram
que o universo sociocultural exerce grande influência sobre a adoção de comportamentos de
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prevenção ou de risco e sobre a escolha por utilizar ou não os serviços de saúde convencionais
(TAYLOR et al., 1987).
A OMS (1946) define saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e
social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”. Agregando
significado, alguns autores acrescentam outros determinantes a essa definição, como fatores
ambientais, econômicos, culturais (UCHOA; VIDAL, 1994) e espirituais (REGINATO et. al.,
2016). Assim, de maneira ampla, pode-se entender saúde como “um estado de integridade e
inteireza que os indivíduos avaliam constantemente” (BUB et. al., 2007).
Dessa forma, no que concerne a relação da saúde com a cultura, por diversas vezes, na
elaboração de intervenções preventivas e terapêuticas na área da saúde, as informações
culturais são subvalorizadas (GOOD; DELVECCHIO GOOD, 1980). As políticas públicas de
promoção e prevenção de saúde – especialmente as de redução de comportamentos de risco e
adoção de comportamentos ditos saudáveis – insistem em partir do pressuposto que a
transmissão de informação resultará em transformação automática dos comportamentos das
populações frente às doenças, pois as pessoas agiriam em benefício próprio, a partir do
momento em que recebem informação (FINCHAM, 1992). Essa abordagem ignora que obter
a adesão às práticas terapêuticas depende de interpretação dos interlocutores, ou seja, faz-se
necessário constante trabalho de decodificação e negociação entre os diferentes sistemas
semânticos (GOOD, 1977 apud UCHOA, 1994).
Buscando

compreender

quais

sinais

e

sintomas

determinadas

populações

consideravam relevantes, quais associações desses mesmos sintomas eram interpretadas como
doenças, como determinada população julgava que se deveria agir frente a uma patologia,
Corin et. al., (1992), elaborou um método de análise dos sistemas de signos, significados e
ações, possibilitando a avaliação de que existe grande discrepância entre os discursos que
descrevem uma doença em termos técnicos e a forma como são percebidas, interpretadas e
vivenciadas concretamente as doenças (CORIN et. al., 1992 apud UCHOA, 1994). Não há
correlação fidedigna entre os diagnósticos profissionais e os diagnósticos populares, estes os
quais orientam os comportamentos das comunidades (HIELSCHER; SOMMERFIELD,
1985). Estendendo essa análise para as políticas públicas, nota-se que entre as muitas razões
para a baixa ou não adesão a programas de saúde, “se destaca a dificuldade dos profissionais
de saúde em traduzir conceitos técnicos perfazendo uma distância linguística entre
profissionais e usuários” (PACHECO; ANTUNES, 2015).
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Culturalmente, é fundamental retomar a ideia de que a protagonista da cena do parto é
a mulher que, portanto, o cuidado deve se voltar a fornecer a autonomia perdida ao longo dos
anos, devido a institucionalização e medicalização do processo do parto (BRASIL, 2001). É
dever do profissional de saúde prover informações à mulher para que a mesma se sinta apta e
segura a retomar o protagonismo da sua Saúde sexual, Gestação, Trabalho de parto e
Puerpério. E é neste âmbito que o ProGest entende a cultura como uma das esferas de
influência que contribui na determinação da saúde em si das pessoas e das populações e, por
isso, não pode deixar de incluí-la no seu universo de atuação com a mulher gestante.
Nesta perspectiva, estava previsto para o final do segundo semestre de 2016 a
realização do I Congresso de Saúde da Mulher no Cariri (Figura 1), a ser realizado nos dias
17, 18 e 19 de novembro nas dependências da Faculdade de Medicina da UFCA. Esperava-se
que no evento fossem abordados temas ligados à saúde da mulher – Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST´s), Câncer de Colo Uterino e Violência contra a mulher, além de temas
voltados à saúde da gestante – Aleitamento Materno Exclusivo pré e pós-parto, Humanização
do Trabalho de Parto, Fisioterapia pré e pós-parto. Ademais, também estão previstos
momentos de Roda de Conversa e abordagem de Saúde da Mulher e Cultura com
apresentações musicais (Quadro 1). No evento, estavam inscritas 325 pessoas, sendo que
havia ainda uma grande lista de espera. Ademais, os donativos conseguidos com a inscrição
(01 Kg de alimento não perecível) foram doados às Organizações Não Governamentais
(ONG´s) de respaldo, atuantes na região do Cariri.

Quadro 1. Lista de palestras e temas abordados no I Congresso de Saúde da Mulher do
Cariri, 2016.
Data

17/10/2016
(SEXTA-FEIRA)

18/10/2016
(SÁBADO)

Palestra
“O ProGest – das origens à
atualidade”
“Um olhar cultural sobre a
Saúde da Mulher”
Momento Cultural
(Coffe Break + Evento
Musical)
“Planejamento Familiar e
Gravidez na Adolescência:
um contexto brasileiro”
“Contraceptivos, HPV e
câncer de Colo de útero – a
ameaça velada”
Sífilis
e
Hepatites
–

Horário
19h-19h30
19h30-20h10
20h30-22h

8h30-9h

9h-10h

10h15-11h
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prevenção e consequências
para a gestação
ALMOÇO
“Violência contra a mulher à
luz da jurisprudência”

19/10/2016
(DOMINGO)

“‘Quando
a
voz
da
experiência fala’- a prática e
as vivências de uma parteira”
“Humanização do Trabalho
de Parto – uma necessidade
no contexto obstétrico atual”
LANCHE
“É hora de ser doutor! As
impressões de um estudante
do ensino médio, sobre
DST´s, a partir das práticas
educativas do ProGest”;
ALMOÇO
“É hora de ser doutor! As
impressões de um estudante
do ensino médio, sobre
DST´s, a partir das práticas
educativas do ProGest”;
“Aleitamento Materno no
pós-parto: principais dúvidas
e dificuldades das mães”
“Vamos conversar? – Um
olhar sobre assistência ao
trabalho de parto”

14h-16h

8h-8h30

8h30-9h30

9h50-10h10

14h-14h20

14h40-15h40

15h40-16h20

“Fisioterapia na Gestação –
17h-19h
mitos, verdades, vantagens e
benefícios”
MOMENTO CULTURAL
Fonte: Autores.

É expectativa do ProGest conseguir alcançar não só a comunidade acadêmica
caririense com esse evento, mas também a população assistida. Tendo como característica
primeira desse Congresso a linguagem de fácil acesso e útil no dia a dia da população,
levando, assim, para além dos muros da academia o conhecimento técnico, bem com
empoderando das mulheres acerca dos cuidados para com sua saúde e do seu concepto.
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Figura 1. Símbolo do I Congresso de Saúde da Mulher do Cariri que ocorrerá nos dias 17,18
e 19 de novembro de 2016 na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri
(UFCA).

Fonte: Autores
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