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Prefácio

Evidências internacionais apontam que os sistemas de saúde universais imprescindem de uma 
forte Atenção Primária à Saúde (APS). É nesse sentido que existimos enquanto associação e que 
buscamos contribuir com a qualificação desse nível de atenção a partir da graduação. 
 
Qualificar a APS passa por mostrá-la como uma opção atrativa de trabalho para estudantes da 
área da saúde, pessoas que serão as futuras profissionais do Brasil e darão continuidade ao 
desenvolvimento do que as gerações anteriores construíram. Através das Ligas Acadêmicas (LAs), 
diversos projetos de extensão, ensino e pesquisa acontecem localmente em faculdades 
distribuídas de norte a sul, os quais mostram aos estudantes uma APS necessária, repleta de 
potencial e desafios pela frente. Desafios? Superá-los é motivação para os jovens que se 
encantam por essa área. 
 
Com vistas a fortalecer a autonomia das LAs e o empoderamento estudantil, o manual "Eixos 
Sugestivos de Aulas Teóricas" teve sua primeira edição em 2015, objetivando auxiliar as LAs a 
escolherem temas para abordar em seus encontros. Agora, a 2ª edição desse manual foi além, 
apresentando bibliografias, introduzindo e sugerindo atividades baseadas em Metodologias 
Ativas de Ensino para serem desenvolvidas pelas LAs acerca de cada tema levantado como dos 
mais relevantes em APS no nosso contexto. 
 
Esperamos que esse material contribua para o nosso desenvolvimento local. Também 
agradecemos aos colaboradores e estamos sempre abertos a sugestões. 
 

Grupo de Trabalho Materiais 2018 
Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Saúde da Família (ALASF) 

www.alasf.com.br 
www.instagram.com/alasfmfc 
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QUEM É O MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | PRINCÍPIOS DA
MFC 

A Medicina de Família e Comunidade no Brasil teve, a partir de 1975, seus primeiros
programas de residência médica sob denominações diversas; em 1981, passou a ser
especialidade chamada de Medicina Geral Comunitária por meio de Resolução da Comissão
Nacional de Residência Médica (CNRM); em 2001, passou a receber a denominação de
Medicina de Família e Comunidade, reconhecida pela CNRM e pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM). A aplicação dos conhecimentos na prática do médico de família e
comunidade é resultado de seus valores e atitudes, sendo orientada por princípios que
governam suas ações diante das necessidades das pessoas, famílias e comunidades. O
médico de família e comunidade é o coordenador do cuidado das pessoas que atende, seja na
equipe de cuidados primários à saúde, seja nos demais níveis do sistema. 
Os princípios da Medicina de Família e Comunidade devem ser utilizados como ferramentas
para a prática e a formação, fazendo com que o médico de família e comunidade, em sua
atuação, preserve as características da especialidade. Há quatro princípios fundamentais a
serem incorporados à atuação do médico de família e comunidade: 
- O médico de família e comunidade é um clínico qualificado; 
- A atuação do médico de família e comunidade é influenciada pela comunidade; 
- O médico de família e comunidade é recurso de uma população definida; 
- A relação médico-pessoa é fundamental para o desempenho do médico de família e
comunidade. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Roda de conversa com médicos de família e ligantes. Os membros devem realizar um
estudo prévio sobre o assunto. No encontro, os MFCs contarão um pouco de suas
experiências como médicos de família, trarão detalhes da prática diária e e tirarão dúvidas dos
membros. 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
- WONCA. Perfil do Médico de Família e Comunidade: definição iberoameticana. Santiago de
Cali, Colômbia, maio de 2010. Disponível em:
http://www.sbmfc.org.br/media/file/documentos/perfil_mfc.pdf 
- GUSSO, G; CERATTI, JM. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios,
formação e prática. 1ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
- DUNCAN, B et al. Medicina Ambulatorial Duncan: Condutas de Atenção Primária Baseadas
em Evidências. 4ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
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HISTÓRIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E MEDICINA DE
FAMÍLIA E COMUNIDADE NO MUNDO  

 
Desde o século XX a prática médica vem se caracterizando pelo crescimento de áreas
subespecializadas e formação de especialistas focais. Porém, as análises sobre sistemas de
saúde evidenciam que a superespecialização não trouxe os benefícios esperados, apontando
para a necessidade de redirecionar este modelo. Assim, já na Conferência de Alma Ata,
realizada pela OMS em 1978, a Atenção Primária à Saúde (APS) foi firmada como estratégia
para se atingir a equidade e a universalidade nos sistemas de saúde (SBMFC, 2004). 
A medicina de família e comunidade (MFC) é uma especialidade médica com foco na APS
que busca formar profissionais capazes de fornecer cuidado longitudinal, integral e
coordenado à saúde de uma pessoa, considerando seu contexto familiar e comunitário. Por
isso, é considerada especialidade estratégica na conformação dos sistemas de saúde
(SBMFC, 2004). 
Países como Portugal, Canadá, Inglaterra, Cuba e Holanda adotam o especialista em
medicina de família e comunidade (com diferentes denominações) como o profissional de
primeiro contato e coordenador do cuidado, com excelentes resultados. Na Inglaterra, 51% de
todos os médicos do país atuam nessa especialidade, no Canadá representam 55%. No
Brasil, apesar de existir desde 1976 e ter sido uma das primeiras especialidades oficializadas
pela Comissão Nacional de Residência Médica já em 1981 (com o nome de Medicina Geral
Comunitária, mudando para o atual em 2001), ela ficou muito tempo em posição marginal, só
ganhando maior visibilidade após a expansão do Programa Saúde da Família (SBMFC, 2004). 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Roda de discussão: Para tornar a abordagem do tema mais dinâmica e interativa sugere-se
uma roda de discussão, podendo-se utilizar vídeos (como os sugeridos abaixo) para introduzir
o assunto. É interessante também convidar gestores do conselho municipal de saúde,
professores e médicos de família a participarem da roda e problematizar o tema. 
 
Quem é o médico de família e comunidade? 
https://www.youtube.com/watch?v=HZuU8xbNGNA 
Avanços e desafios da MFC no Brasil 
https://www.youtube.com/watch?v=oA20_-k1to4 
Medicina de Família e Comunidade – Ser Saudável 
https://www.youtube.com/watch?v=woTB4-L0YXI 
 
BIBLIOGRAFIA 
- SBMFC - Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade. A Medicina de Família
e Comunidade - O Que, Como, Quando, Onde, Por que. Disponível em:
http://www.sbmfc.org.br/media/file/documentos/medicina_de_familia.pdf 
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MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE COMO PRÁTICA
PRIVADA

O trabalho do Médico de Família e Comunidade (MFC) na saúde privada acontece de forma
diferente em cada país. O National Institute of Health inglês, por exemplo, é subsidiado,
regulamentado e integrado em um acesso à saúde planejado pelo governo; nos Estados
Unidos, o modelo de atuação do MFC acontece, muitas vezes, em planos de saúde pautando-
o na função principal de coordenador do cuidado. No Brasil, segundo a Lei 8080, a saúde
privada acontece em caráter complementar ao SUS e regulamentada pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), encontrando o MFC atuação em planos de saúde de lógica
bismarckiana, empresas de assistência à saúde e de internação domiciliar; bem como em
iniciativas próprias de atendimento ambulatorial e domiciliar particular. 
Em função dessa especialidade médica ter ganhado força no Brasil junto a uma lógica de
saúde pública firmada na Estratégia de Saúde da Família, falar sobre a MFC em um cenário
privado tende a ser motivo de grandes debates. Que tal trazer essa discussão para a sua liga? 
 
- O MFC inserido nesse cenário é capaz de diminuir iniquidades? 
- Que perfil de pacientes encontramos nestes cenários? São só pessoas em condições
socioeconômicas favorecidas? 
- Qual é a importância da implementação da APS e MFC em serviços de saúde privados para
o SUS e o que isso pode trazer de positivo para o sistema de saúde se feito de forma ética e
competente? 
- A divulgação da especialidade entre populações de média e alta renda é importante para
subverter a cultura em saúde da superespecialização, hierarquização médico-paciente,
imediatismo e individualismo? 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Mesa redonda: por ser um assunto que é possível de se abordar de perspectivas
antagônicas e ideologicamente distintas, uma mesa com um debatedor com cada uma delas é
sempre uma atividade interessante. 
-- Objetivo: trazer pontos e contrapontos para as pessoas formarem as suas próprias opiniões. 
-- Recursos necessários: dois debatedores com posicionamento total o parcialmente
antagônico, um mediador e espaço físico para receber as pessoas. 
-- Etapas de desenvolvimento: 1. introdução; 2. apresentação do debatedor 1; 3. apresentação
do debatedor 2; 4. abertura para discussão com os presentes. 
-- Tempo estimado: 1h30min a 2h. 
 
- Roleplay: encenação de entrevista de um paciente que acessa o MFC pelo plano de saúde
empresarial. 
 

EIXOS SUGESTIVOS DE AULAS TEÓRICAS 
2ª edição
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- Palestra ou roda de conversa sobre a organização dos sistemas de saúde universais ao
redor do mundo. 
 
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA E RECOMENDADA 
- Contribuições do Médico de Família e Comunidade Marcos Mendonça 
- TURCOTTE, S. Medicina privada. In: GUSSO, G; CERATTI, JM. Tratado de medicina de
família e comunidade: princípios, formação e prática. 1ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
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2ª edição
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CONTROLE SOCIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

A participação social no Sistema Único de Saúde (SUS) foi um dos eixos dos debates da VIII
Conferência Nacional de Saúde de 1986, sendo apontada como uma das bases de
reformulação do sistema nacional de saúde e de sua democratização. Assim, a Lei 8.142/90
determinou o surgimento das conferências de saúde, que têm como objetivo avaliar e propor
diretrizes para as políticas públicas de saúde, e dos conselhos de saúde – instâncias de
caráter permanente e deliberativo, com composição paritária entre os representantes dos
usuários e a gestão de saúde. Atualmente, os Conselhos de Saúde e as Conferências de
Saúde se constituem nos principais espaços para o exercício da participação e do controle
social na implementação das políticas de saúde (BRASIL, 2013). 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Roda de conversa: convidar membros do conselho municipal de saúde local para participar
de uma roda de conversa com os ligantes afim de discutir a realidade atual do controle social
no SUS, o papel dos conselhos e a representatividade dos usuários. 
- Extensão: realizar ações educativas com os usuários do SUS e com as equipes das UBS’s,
incentivando a aproximação das comunidades com a gestão de suas respectivas Unidades
Básicas de Saúde e a implementação de espaços que possibilitem a discussão entre esses
dois grupos e a determinação conjunta de ações em saúde que atendam as demandas da
comunidade.  Educação popular em saúde e competência cultural são dois temas
interessantes a serem abordados em tais ações. 
 
BIBLIOGRAFIA 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Para entender o controle social
na saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 
- DENEM – Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. Cartilha - Controle
Social. Disponível em:
https://drive.google.com/drive/folders/1pyI1cFF_9eXWwDGI3ruq2MQnbXVe4tOe 
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2ª edição

Gabriela M. Vieira



12

INTERFACES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO SUS

Como coordenadora do cuidado, a APS acaba se relacionando com diversos outros setores,
equipamentos de saúde e equipamentos sociais, sendo que – dadas as particularidades locais
– essas interações se dão de forma muito heterogênea entre as unidades. Alguns exemplos
são os seguintes: atenção secundária e terciária da Rede de Atenção à Saúde, Unidades de
Pronto Atendimento, Rede de Atenção Psicossocial (CAPS, residenciais terapêuticos, etc),
Vigilância em Saúde, instituições de ensino (escolas, creches, EJAs, universidades),
instituições prisionais, instituições socioeducativas, Instituições de Longa Permanência para
Idosos, Centros de Referência de Assistência Social, Centros de Referência Especializado de
Assistência Social, equipes de saúde bucal, Centros de Especialidades Odontológicas,
Núcleos Ampliados de Saúde da Família, Assistência Farmacêutica (Farmácias Populares,
distritais, etc), abrigos para pessoas em situação de rua, Consultórios na Rua, Academias da
Saúde, delegacias, Conselhos de Saúde, associações de moradores, movimentos sociais,
Organizações não Governamentais, entre outros. 
 
A complexidade desse conjunto de interfaces é imensa! Dá assunto para muitos encontros e é
uma excelente oportunidade de se incentivar a interprofissionalidade na Liga. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Palestras ou rodas de conversa interprofissionais e intersetoriais 
-- Objetivos: entender o trabalho dos outros equipamentos e profissões para poder demandar
a colaboração deles. 
-- Recursos necessários: espaço físico e pessoas com experiência de atuação em diferentes
equipamentos de saúde e sociais relacionados à APS. 

EIXOS SUGESTIVOS DE AULAS TEÓRICAS 
2ª edição

Gabriel M. De Bortoli
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OS COMPONENTES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E
SUAS FUNÇÕES NO CUIDADO INTEGRADO 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca a implementação dos princípios do SUS e
minimizar os problemas acarretados pelo modelo biomédico e, um de seus principais objetivos
é tornar a Atenção Básica (AB) porta de entrada prioritária para o sistema (FERTONANI,
2015). 
Em 2012, a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB) nasce na tentativa de fortalecer o
papel da ESF e da AB, enquanto principal ordenadora dos serviços, junto a outras importantes
iniciativas do SUS,  ampliando as ações intersetoriais e a promoção da saúde. Essa
ampliação, necessária ao atingimento de resolutividade, envolve a extensão da cobertura das
equipes da ESF, que atualmente contam em sua composição mínima com médico generalista,
ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro
generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliar ou técnico de enfermagem; e
 agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os
profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da
Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal (BRASIL, 2012). 
Cada profissional possui suas atribuições que são melhores esclarecidas no documento da
PNAB. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Seminário: cada componente da liga fica responsável por uma profissão e apresenta suas
funções de forma dinâmica, mostrando sua importância no coletivo. 
-- Objetivos: busca ativa pelos próprios componentes da liga e valorização das outras
profissões. 
-- Recursos: espaço físico. 
 
- Palestras ou rodas de conversa interprofissionais e intersetoriais 
-- Objetivos: entender o trabalho dos outros profissionais e a como trabalhar de forma
multiprofissional.  
-- Recursos necessários: espaço físico e profissionais que fazem parte de uma equipe de
Saúde da Família com experiência de atuação. 
 
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA E RECOMENDADA 
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da
Saúde, 2012. (Série E. Legislação em Saúde). Disponível em :
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf 

EIXOS SUGESTIVOS DE AULAS TEÓRICAS 
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2. FIGUEIREDO, E.N. A Estratégia Saúde da Família na Atenção Básica do SUS. UNIFESP.
UMA-SUS. 2012. Disponível em:
<http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade05/unidade
05.pdf> 
3. FERTONANI, Hosanna et al. Modelo assistencial em saúde: conceitos e desafios para a
atenção básica brasileira. Ciênc. Saúde coletiva. 2015. 

EIXOS SUGESTIVOS DE AULAS TEÓRICAS 
2ª edição
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NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) 

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) é uma equipe composta por profissionais de
diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os
profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações
específicas, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob
responsabilidade destas equipes. Criado com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo
das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, o NASF deve buscar contribuir
para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS, principalmente por intermédio da
ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre
problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários e ambientais
dentro dos territórios. 
Caracterizando o NASF: 
- Equipe de profissionais de diferentes áreas de conhecimento que atuam em conjunto com os
profissionais das equipes de saúde da família (SF), e apoiando as práticas em saúde. 
- Apoio às equipes de SF. 
- Composto por profissionais definidos pelos gestores municipais, pelas equipes de saúde da
família e pelos conselhos municipais e locais de saúde mediante critérios de prioridades
identificadas a partir das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais de cada
uma das diferentes ocupações. 
- Intervenções diretas do NASF em situações envolvendo usuários e famílias podem ser
realizadas, apenas em situações extremamente necessárias, sob encaminhamento das
equipes de SF com discussões e negociação a priori entre os profissionais responsáveis pelo
caso. 
- Participação no desenvolvimento de projetos de saúde no território; no apoio a grupos; nos
trabalhos educativos e de inclusão social; no enfrentamento de situações de violência e
ruptura social; nas ações junto aos equipamentos públicos - todas são tarefas a serem
desenvolvidas de forma articulada com as equipes de SF e outros setores interessados. 
- As equipes do NASF terão dois tipos de responsabilidades: sobre a população e sobre a
equipe de SF. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Conferência ministrada por profissionais que trabalham do NASF, explicando o
funcionamento e estrutura desse órgão. Em seguida, mostrar vídeos sobre o assunto.
Exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=1ZF68O8Sa0s 
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BIBLIOGRAFIA UTILIZADA E RECOMENDADA 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Brasília: Ministério da
Saúde, 2010 
- GUSSO, G; CERATTI, JM. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios,
formação e prática. 1ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
- Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/nasf_perguntas_frequentes.php> Acesso
em: 02 ago. 2018. 
- Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_nasf.php> Acesso em: 02 ago. 2018. 

EIXOS SUGESTIVOS DE AULAS TEÓRICAS 
2ª edição



18

TRABALHO EM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) prevê a formação de equipe multiprofissional
(equipe de Saúde da Família – eSF) para atuação nas Unidades Básicas de Saúde. Essa
equipe deve ser composta por, no mínimo: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde
da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista
em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de
saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal:
cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em
Saúde Bucal (BRASIL, 2012).  
A PNAB coloca como atribuição comum a todos os profissionais da equipe: a) a participação
nos processos de mapeamento, territorialização, cadastramento e busca ativa, b) a
responsabilização pela população adscrita, c) a realização de reuniões de equipe para discutir
em conjunto o planejamento e implementação de ações em saúde (BRASIL,2012). Assim, é
essencial para os profissionais de saúde o desenvolvimento de competências para o trabalho
em equipe, principalmente no que tange a formação de vínculo entre profissionais da equipe e
a capacidade de resolver conflitos, estruturar e distribuir funções. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Roleplay: dividir os membros em grupos e distribuir casos/situações a serem encenadas por
dois ou mais componentes do grupo. As situações encenadas podem ser situações de conflito
entre membros da equipe ou até mesmo o caso de um paciente que precisará de
envolvimento de toda a equipe para ser resolvido. A ideia é fazer com que todos os membros
de cada grupo reflitam e discutam de que forma poderiam auxiliar a resolução da situação
caso fosse um membro da equipe. Em ligas multidisciplinares é interessante que os grupos
sejam formados com um estudante de cada área da saúde, mas se não for o caso, também
pode-se pedir que cada integrante do grupo assuma uma função/cargo da equipe, por
exemplo, um aluno de medicina pode assumir a função de agente comunitário de saúde na
simulação, e assim teria que refletir sobre o papel desse profissional e quais contribuições ele
pode trazer para a resolução do conflito/situação. 
 
Casos complexos – Caso Darlene 
https://www.youtube.com/watch?v=9hghIrVOn4k 
Casos complexos – Caso Danrley Anderson 
https://www.youtube.com/watch?v=VcV37e1cSvw 
 
BIBLIOGRAFIA 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 
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CONHECENDO O MÉTODO CLÍNICO CENTRADO NA PESSOA 

O método clínico de abordagem centrado na pessoa possui seis componentes que são
estreitamente interligados:  
1. Explorar a doença e a experiência da pessoa em estar doente. 
2. Entender a pessoa como um todo, inteira. 
3. Elaborar um projeto comum ao médico e à pessoa para manejar os problemas. 
4. Incorporar prevenção e promoção da saúde na prática diária. 
5. Intensificar a relação médico-pessoa. 
6. Ser realista. 
Entender a pessoa de modo abrangente, inteira, talvez seja o componente da abordagem
centrada na pessoa mais importante conceitualmente, pois se acredita que a maior dificuldade
dos médicos e do sistema de saúde seja entender aquele que está sob seus cuidados como
alguém que exerce um dos papéis a ser assumido por uma pessoa, sem desvinculá-la do
mundo no qual vive, integrando os conceitos de saúde, doença e experiência com a doença
com seu ciclo e contexto de vida (LOPES, 2017). 
O esqueleto da MFC é o método clínico centrado na pessoa, estudar e entender o seu objetivo
e funcionamento é essencial para a aplicação da medicina atual. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Simulação de uma consulta abordando todos os componentes do MCCP. 
-- Objetivos: uma experiência prática de como conduzir uma consulta utilizando o MCCP. 
 
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA E RECOMENDADA 
1. STEWART, M. et al. Medicina Centrada na Pessoa: transformando o método clínico. 2ed.
Porto Alegre: Artmed, 2010. 
2. LOPES, J.M.C. Método de abordagem centrado na pessoa. PROMEF. Ciclo 10. Volume 2. 
3. LOPES, J.M.C. Consulta e abordagem centrada na pessoa. Sessão 11. Capitulo 11. 
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

O Ministério da Saúde por meio da Portaria GM/MS no 971, de 3 de maio de 2006 aprova a
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.  Essa que visa
considerar não apenas os mecanismos naturais de prevenção e agravos e recuperação da
saúde, mas a abordagem ampliada do processo saúde-doença e promoção do cuidado
humano baseada em um modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do
indivíduo. Fortalecendo assim os princípios fundamentais do SUS (BRASIL, 2015) 
Uma parte considerável da população busca formas não medicamentosas e complementares
como forma de tratamento. Faz parte da formação médica ter conhecimento do que é ofertado
pelo SUS e qual é a prática integrativa mais adequada para o paciente em questão. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Mesa redonda com discussão das práticas integrativas consideradas pelo SUS. 
-- Objetivos: Conhecer quais são as práticas integrativas dos SUS e como elas funcionam. 
 
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA E RECOMENDADA 
- Página da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde do site do
Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Disponível em:
<http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pic.php>. Acesso em: 04 ago. 2018. 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS: atitude de
ampliação de acesso / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015 
- ANVISA. Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira. 1ª edição. Brasília: 2016.
Disponível em:
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/2909630/Memento+Fitoterapico/a80ec477-bb36-
4ae0-b1d2-e2461217e06b>. Acesso em: 04 ago. 2018.
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ABORDAGEM FAMILIAR 

A Abordagem Familiar remete ao conhecimento, pela equipe de saúde, dos membros da
família e dos seus problemas de saúde, pois ao compreender os padrões das famílias
atendidas possibilita-se a realização de intervenções condizentes com o contexto social em
que estão inseridas (BRANTE, et al.). 
Constituem instrumentos de registro da família o genograma e o ecomapa. O genograma
permite identificar, de maneira mais rápida a dinâmica familiar, baseia-se no modelo do
heredograma, mostrando graficamente a estrutura e o padrão das relações familiares, as
repetições de padrões de doenças, relacionamento e os conflitos resultantes do adoecer.
Complementar ao genograma, o ecomapa consiste na representação gráfica dos contatos dos
membros da família com os outros sistemas sociais, das relações entre a família e a
comunidade. Ajuda a avaliar os apoios e suportes disponíveis e sua utilização pela família e
pode apontar a presença de recursos, sendo o retrato de um determinado momento da vida
dos membros da família, portanto, dinâmico (BRASIL, 2012). 
O A.P.G.A.R. Familiar é um instrumento de avaliação destinado a refletir a satisfação de cada
membro da família em relação a dinâmica familiar. A partir de um questionário pré-
determinado, as famílias são classificadas como funcionais, e moderadamente/gravemente
disfuncionais (BRASIL, 2012). 
A conferência familiar é uma ferramenta utilizada em situações de conflitos em que o
profissional capacitado aborda questões de saúde, interação e comunicação entre membros
da família em uma reunião, previamente planejada, entre os membros da família. Esse tipo de
abordagem exige um vínculo bem estabelecido entre profissional/equipe e a família atendida
(BRANTE, et al.). Informações e exemplos para aplicação dessas e outras ferramentas de
abordagem familiar podem ser encontradas na bibliografia indicada abaixo. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Apresentação do tema: inicialmente pode-se fazer uma breve apresentação do tema na
forma de palestra ou discussão em roda, com a finalidade de introduzir aos ligantes as
ferramentas de abordagem familiar e dar instruções práticas de como aplica-las, mostrando
por exemplo os símbolos e padrões usados no genograma e no ecomapa. Pode-se também
aproveitar esse momento para discutir a utilidade de tais ferramentas e em que situações
devem ser utilizadas. 
- Oficina: dividir os membros em grupos e distribuir casos clínicos e materiais como cartolina
e pinceis. Solicitar que a partir dos casos cada grupo monte genograma e ecomapa de
paciente índice e determine que outras ferramentas de abordagem familiar poderiam ser
aplicadas para o caso. Ao final pode-se fazer uma discussão entre todos os grupos dos casos
apresentados. 
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BIBLIOGRAFIA 
- BRANTE, A.R.S. et al. Abordagem Familiar: aplicação de ferramentas a uma família do
município de Montes Claros/MG. Rev Bras Med Fam Comunidade. 2016;11(38)1-9. 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Coordenação-geral de atenção domiciliar. Caderno de Atenção Domiciliar - volume 2.
Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 
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ATENÇÃO DOMICILIAR

A Atenção Domiciliar (AD) é uma forma de atenção à saúde, oferecida na moradia do paciente
e caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de
doenças e reabilitação, com garantia da continuidade do cuidado e integrada à Rede de
Atenção à Saúde. Baseia-se na interação do profissional com a pessoa, com sua família e
com o cuidador, quando esse existe, e se constitui em um conjunto de atividades realizadas
no domicílio de forma programada e continuada, conforme a necessidade. Com abordagens
diferenciadas, esse tipo de serviço está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) e pode
ser realizado por diferentes equipes de acordo com a necessidade do paciente. Quando este
precisa ser visitado com menos frequência, por exemplo, uma vez por mês, e já está mais
estável, este cuidado pode ser realizado pela equipe de Saúde da Família/Atenção Básica de
sua referência. Já os casos de maior complexidade são acompanhados pelas equipes
multiprofissional de atenção domiciliar (EMAD) e de apoio (EMAP), do Serviços de Atenção
Domiciliar (SAD) – Melhor em Casa. A Atenção Domiciliar proporciona ao paciente um
cuidado ligado diretamente aos aspectos referentes à estrutura familiar, à infraestrutura do
domicílio e à estrutura oferecida pelos serviços para esse tipo de assistência. Dessa forma,
evita-se hospitalizações desnecessárias e diminui o risco de infecções. Além disso, melhora a
gestão dos leitos hospitalares e o uso dos recursos, bem como diminui a superlotação de
serviços de urgência e emergência. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Roda de conversa sobre o que é a Atenção Domiciliar e o que ela engloba. Em seguida,
dividir os integrantes das ligas em duplas ou trios para realização de visitas domiciliares
durante um período (ex: um mês). Ao fim do tempo estabelecido, fazer um encontro para que
cada dupla/trio possa relatar sua experiência. 
 
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA E RECOMENDADA 
- Página do Serviço de Atenção Domiciliar do site do Ministério da Saúde. Disponível em:
<http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/melhor-em-casa-servico-de-atencao-
domiciliar/atencao-domiciliar>. Acesso em: 02 ago. 2018. 
- GUSSO, G; CERATTI, JM. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios,
formação e prática. 1ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Caderno de atenção domiciliar. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 
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TELEMEDICINA

Você já se deu conta de que, em muitas situações, boa parte do trabalho do profissional de
saúde poderia ser feito à distância, de forma que beneficiasse o usuário e o sistema de
saúde? Pois é, nesse sentido existe a telemedicina. 
Desde 2007, o programa nacional Telessaúde Brasil Redes vem contribuindo na qualificação
da Estratégia de Saúde da Família a partir de quatorze estados (AM, CE, GO, MG, PE, RJ,
RS, SC, SP, AC, ES, MT, MS e TO). Esses polos produzem conteúdos para educação
continuada, organização dos serviços, ferramentas de tecnologia da informação e prestam
consultorias à distância para os profissionais da ponta. Essa prática se mostra cada vez mais
eficaz, tendo reduzido radicalmente filas de espera para atendimento no SUS. 
“Telessaúde é o uso das modernas tecnologias da informação e comunicação para atividades
à distância relacionadas à saúde em seus diversos níveis (primário, secundário e terciário).
Possibilita a interação entre profissionais de saúde ou entre estes e seus pacientes, bem
como o acesso remoto a recursos de apoio diagnósticos ou até mesmo terapêuticos (através
da robótica) (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002).” 
 
A Portaria 2.546/11 do Ministério da Saúde prevê as seguintes atividades nesse âmbito: 
Teleconsultoria: acontece, geralmente, via telefone ou internet, envolvendo todo um fluxo
organizado com vistas a otimizar o uso do tempo e os resultados. Também faz parte dessa
atividade apoiar o desenvolvimento de protocolos que incluam a solicitação prévia de
teleconsultorias para avaliação da necessidade de encaminhamento. 
Segunda Opinião Formativa: resposta sistematizada, construída com base nas melhores
evidências científicas e clínicas e no papel ordenador da atenção básica à saúde. Referem-se
a perguntas originadas das teleconsultorias e selecionadas a partir de critérios de relevância e
pertinência em relação às diretrizes do SUS. 
Tele-educação: baseada nas necessidades loco-regionais identificadas e em consonância
com as prioridades da política nacional de saúde. Acontecem, geralmente, através de
Webpalestras interativas, Cursos de Educação á Distância (EAD) e Objetos de Aprendizagem. 
Telediagnóstico: laudos de fundo de olho, exames radiológicos e eletrocardiogramas;
avaliações dermatológicas por fotos de lesões, etc. 
 
O programa Telessaúde Brasil Redes abrangem diversas categorias profissionais e todos os
níveis de atenção à saúde, porém vem se destacando no nível primário, o que faz desse tema
interessante de ser abordado nas Ligas Acadêmicas relacionadas à Saúde da Família. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Exposição dialogada: levantamento de situações em que a telemedicina poderia contribuir
para redução de custos e aumento de eficiência dos processos no SUS seguido de uma
exposição dos projetos que já existem nesse sentido. 
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BIBLIOGRAFIA UTILIZADA E RECOMENDADA 
- Contribuições do MFC Roberto Nunes Umpierre 
- Ministério da Saúde. Manual de Telessaúde para Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde.
Brasília: 2012. 
- CASTRO, ED; HARZHEIM, E; SCHMITZ, CA; SIQUEIRA, AC. Telessaúde para Atenção
Primária à Saúde. In: GUSSO, G; CERATTI, JM. Tratado de medicina de família e
comunidade: princípios, formação e prática. 1ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
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PROCEDIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

EIXOS SUGESTIVOS DE AULAS TEÓRICAS 
2ª edição

Liga de MFC - UFRGS

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Oficina de procedimentos possíveis de se fazer na APS: remoção de anel (utilizando linha),
remoção de anzol (em berinjela ou EVA), lavagem otológica (no colega), agulhamento seco
(em berinjela), redução de luxações (simular manobras no colega), eversão de pálpebra para
remoção de corpo estranho (no colega), reanimação cardiopulmonar (manequins), sutura
(EVA). 
- Etapas de desenvolvimento: exposição dialogada teórica seguida de parte prática para cada
procedimento. 
- Tempo estimado: cerca de 40 minutos por procedimento para teoria e prática. 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
- MAUYEAUX, EJ. Guia ilustrado de procedimentos médicos. 1ª edição. Porto Alegre: Artmed,
2012. 
- DUNCAN, B et al. Capítulo 183: Pequenos Procedimento em Atenção Primária. In: Medicina
Ambulatorial Duncan: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. 4ª edição.
Porto Alegre: Artmed, 2013. 
 
 
 
Essa atividade e bibliografias foram compartilhadas pela Liga de Medicina de Família e
Comunidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Liga de MFC - UFRGS).
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ABORDAGEM DA SAÚDE MENTAL NA APS 

“A prevalência dos transtornos mentais comuns dentre os usuários atendidos em unidades
gerais de saúde é muito alta. Estudos nacionais apontam que cerca de 50% dos usuários
atendidos por equipes da APS e da ESF apresentam esse tipo de sofrimento sendo que, em
média, 35% deles têm alterações de intensidade grave, preenchendo critérios para transtornos
mentais específicos como depressão e ansiedade. Por outro lado, 20 a 30% apresenta
remissão espontânea dos sintomas e melhora quando apoiados pelas equipes de saúde
individualmente ou em grupo. Logo, apesar de possuírem algumas características em comum,
não constituem um grupo homogêneo, estando associados a diferentes quadros, que muitas
vezes requerem uma abordagem específica.” 
(FORTES; VILLANO; LOPES, 2008) 
 
Os problemas de saúde mental são crônicos e altamente prevalentes, o que faz com que a
APS tenha papel fundamental no cuidado das pessoas acometidas por essas condições, uma
vez que se propõe a ser integral, longitudinal e a prevenir e tratar as afecções mais
prevalentes. Felizmente, o tabu da saúde mental vem sendo quebrado nos últimos anos e a
ciência se desenvolvendo nesse sentido. 
Como fazer uma boa anamnese e exame do estado mental no contexto da APS levando em
consideração os determinantes sociais em saúde, orientação familiar e comunitária? Quais
são os possíveis manejos, terapias farmacológicas, psicoterápicas e grupais? Para
praticarmos o conceito ampliado de saúde, nós precisamos nos capacitar sobre isso. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Oficina-roleplay de psicoterapias: roleplays são simulações de atendimento na qual uma
pessoa faz o papel de usuário e as outras de terapeutas. 
-- Objetivos: treinar técnicas específicas e bem aplicáveis na APS provenientes da terapia
cognitivo comportamental e da psicodinâmica, tais como ação terapêutica do vínculo, terapia
interpessoal, terapia de reatribuição, terapia de resolução de problemas e terapia focada em
solução; bem como a entrevista motivacional. 
-- Recursos necessários: espaço físico para os participantes, uma pessoa que tenha treinado
a personagem usuária, uma pessoa experiente nas psicoterapias abordadas, material didático
impresso. 
-- Etapas de desenvolvimento: 
1. Introdução à técnica que será abordada e suas indicações; 
2. Explicação e entrega de material didático mostrando o passo-a-passo da psicoterapia na
prática; 
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3. Convite para algum participante fazer o roleplay como terapeuta em frente aos demais; 
4. Encenação da psicoterapia passo-a-passo com mediação de uma pessoa experiente. 
-- Tempo estimado: 1h30 a 2h 
 
- Roleplay de exame do estado mental na APS: 
-- Objetivos: treinamento da avaliação clínica em saúde mental na APS 
-- Recursos necessários: espaço físico para os participantes, pessoas que tenham treinado
personagens usuárias com diferentes transtornos, um mediador experiente em avaliação
clínica em saúde mental na APS. 
-- Etapas de desenvolvimento: 
1. Apresentação breve do exame do estado mental (CASOMI AHPeJuCoL); 
2. Divisão aleatória dos participantes em um número de grupos igual ao número de atores; 
3. Cada personagem fica 10 minutos em cada grupo simulando uma consulta e sendo
entrevistado coletivamente; 
4. Após todos os personagens terem rodado em todos os grupos, faz-se – em grande grupo e
sob mediação – uma análise do exame do estado mental, hipóteses diagnósticas e planos
terapêuticos possíveis para cada personagem. 
-- Tempo estimado: 2h 
 
- Exposição dialogada, rodas de conversa, clube de leitura: sobre terapias de grupo ou
tratamentos psicofarmacológicos. 
 
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA E RECOMENDADA 
- DUNCAN, B et al. Seção IX: Problemas de Saúde Mental. In: Medicina Ambulatorial Duncan:
Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. 4ª edição. Porto Alegre: Artmed,
2013. 
- GUSSO, G; CERATTI, JM. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios,
formação e prática. 1ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
- MENEZES A.; CORREIA, C. Módulo 4 - Clínica dasaúde mental na atenção primária à
saúde. In: Curso de capacitação em saúde mental na atenção primária. São Luís/MA: 2017.
Disponível em:
<http://repocursos.unasus.ufma.br/especializacao_saude_mental/repositorio/mod4_pdf.pdf>.
Acesso em 04 ago. 2018. 
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ABORDAGEM DA SAÚDE DA MULHER NA APS 

2ª edição
EIXOS SUGESTIVOS DE AULAS TEÓRICAS 

Graziela T. A. Carvalho

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
- GUSSO, G; CERATTI, JM. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios,
formação e prática. 1ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco (Cadernos de Atenção Básica, n° 32). Brasília:
Editora do Ministério da Saúde, 2012. 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres/ Ministério
da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Rastreamento (Cadernos de Atenção Primária, n. 29). Brasília: Ministério da Saúde,
2010. 
- DUNCAN, B et al. Medicina Ambulatorial Duncan: Condutas de Atenção Primária Baseadas
em Evidências. 4ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
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ABORDAGEM DA SAÚDE DO HOMEM NA APS 

Historicamente tem-se observado que homens geralmente adentram o sistema de saúde por
meio da atenção especializada. Várias razões têm sido apontadas para a ausência masculina
nos serviços de atenção primária. Os homens têm dificuldade em reconhecer suas
necessidades, e geralmente rejeitam a possibilidade de adoecer. Além disso, os serviços e as
estratégias de comunicação privilegiam as ações de saúde para a criança, o adolescente, a
mulher e o idoso (BRASIL, 2009). 
O fato de que o horário de funcionamento dos serviços na atenção primária coincide com a
carga horária de trabalho e o papel historicamente atribuído ao homem de ser responsável
pelo sustento da família são dois outros fatores que contribuem para dificultar o acesso desse
grupo à Atenção Básica (BRASIL, 2009). 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Palestra 
- Roleplay 
- Roda de conversa: pode ser realizada em uma UBS buscando trazer a participação popular
de homens atendidos por essa unidade. 
 
BIBLIOGRAFIA 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas e Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem :
princípios e diretrizes. Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
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ABORDAGEM DA SAÚDE DO IDOSO NA APS 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
2. MORAES, Edgar N. Atenção à saúde do Idoso: Aspectos Conceituais. Brasília:
Organização Pan-Americana da Saúde, 2012. 
3.  MARTINS, A. et al. Atenção Primária a Saúde voltada as necessidades dos idosos:da
teoria à prática. Ciência & Saúde Coletiva, 19(8):3403-3416, 2014. 
4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento. Brasília,
2010. 
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ABORDAGEM DA SAÚDE DA CRIANÇA NA APS 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. Brasília : Ministério da Saúde,
2012. 
2. BRASIL. Caderneta de Saúde da Criança. Brasília: Ministério da Saúde, 2013; 
3.BRASIL. Ministério da Saúde. Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns
na Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 
4. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde. Subsecretaria de
Atenção Integral à Saúde. Comissão Permanente de Protocolos de Atenção à Saúde.
Protocolo de Atenção à Saúde. Atenção à Saúde da Criança. Brasília: Comissão Permanente
de Protocolos de Atenção à Saúde, 2016. 
5. SILVA, Rosane M.; VIERA, Claúdia S. Acesso ao cuidado à saúde da criança em serviços
de atenção primária. Rev Bras Enferm, volume 67, número 5, set./out. 2014. 
6. SILVA, Rosane M. et al. A longitudinalidade no cuidado à saúde da criança no contexto da
atenção primária. Rev enferm UFPE on line., Recife, 11(5):1909-17, maio., 2017 
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URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA APS 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Aulas teórico-práticas de suporte básico de vida, tais como ação frente uma parada
cardiorrespiratória, primeiro atendimento ao trauma, desobstrução das vias aéreas superiores,
etc. 
 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
- MELO, Maria do Carmo Barros de; SILVA, Nara Lúcia Carvalho da. Urgência e Emergência
na Atenção Primária à Saúde. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, 2011. Disponível em
<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/3046.pdf>. Acesso em 06 ago.
2018. 
 
 
 
Essa atividade e bibliografia foram compartilhadas pela Liga Acadêmica de Saúde da
Família e Comunidade da Universidade de Santo Amaro (SAFAC-UNISA).
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EIXO 5 
 

Populações e cenários
específicos de atuação 



Equidade, um dos princípios norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS), significa dar às 
pessoas oportunidades justas para atingir o seu potencial de saúde. A busca pela equidade em 
saúde é também uma busca por reduzir as disparidades evitáveis que permeiam o processo 
saúde-doença das diferentes populações. 
As discussões sobre iniquidades em saúde revelam disparidades no acesso e na qualidade do 
cuidado fornecido a algumas populações específicas, tais como povos indígenas, quilombolas, 
população negra, população em situação de rua, população LGBT, população do campo e das 
florestas, entre outras. 
Nesse contexto, a ALASF entende que a Atenção Primária à Saúde (APS), por suas 
características inerentes de capilarização e proximidade às comunidades, caracteriza-se como 
principal frente de identificação de iniquidades e promoção da equidade em saúde para esses 
povos. Assim, com o intuito de incentivar a formação de profissionais de saúde atentos as 
necessidades dessas populações, lançamos nessa seção do manual sugestões de atividades que 
abordam os cuidados específicos para algumas dessas populações e cenários específicos.  

NOTA: Devido a limitações quanto ao tempo disponível para a atualização desse 
documento e ao número de pessoas envolvidas no desenvolvimento do mesmo, não foi 
possível contemplar todos os cenários acima citados. Esperamos que, nas próximas 
edições, alcancemos o objetivo de discorrer sobre a atenção à saúde das populações aqui 
não contempladas. Estamos sempre abertos a sugestões através do site www.alasf.com.br. 
As Ligas Associadas também podem compartilhar atividades que tenham desenvolvido 
através do Repositório da ALASF pelo link https://goo.gl/cSL1a2. 

Grupo de Trabalho Materiais 2018 
Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Saúde da Família (ALASF) 

www.alasf.com.br 
www.instagram.com/alasfmfc 
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SAÚDE RURAL

Você sabia que aproximadamente metade da população mundial vive em áreas rurais
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010) e que existe uma grande defasagem no número
de profissionais da saúde que atuam nesses cenários (GUSSO; LOPES, 2012)? 
Além disso, as populações rurais estão mais expostas a algumas condições de saúde que são
mais frequentes nestas áreas, possuem taxas de cobertura preventiva piores e têm menor
acesso ao sistema de saúde, em todos os níveis (ANDO et al., 2011). 
Com relação ao cuidado em Saúde Rural é importante salientar que ele não está restrito às
comunidades tradicionalmente reconhecidas como rural devido aos seus fatores geográficos,
mas, também, abrange comunidades ribeirinhas, indígenas, populações quilombolas, de
pescadores; pessoas que vivem em áreas remotas e em locais de acesso à saúde dificultado,
mesmo dentro de grandes cidades, como em favelas, em pequenos municípios, etc. Sendo
assim, o complexo contexto rural é composto de elementos ambientais, políticos, econômicos,
históricos, ecológicos, culturais e sociais específicos e diversos.  
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Estágio em cenário específico: é uma estratégia eficaz para inserir o aluno na comunidade
e trazê-lo à reflexão, através da vivência prática. Fique de olho nos próximos editais dos
Estágios Nacionais em Medicina de Família e Comunidade (ENMFC) para buscar esses
cenários. 
 
- "Caminhada do Acesso": útil como quebra-gelo e disparador de discussão. 
-- Objetivo: conscientizar os participantes sobre a lacuna de acesso à saúde que populações
rurais enfrentam. 
-- Recursos necessários: 
1. Papéis pequenos com os nomes "Rural" e em branco escritos e dobrados ao meio para
serem distribuídos aos participantes no início da atividade. Alguns ficarão com o Rural e
outros com o papel em branco. 
2. Um condutor da atividade que lerá as instruções ao longo da caminhada. 
-- Etapas de desenvolvimento:  
1. O locutor lerá as instruções e os participantes serão dispostos lado a lado em uma parede
ou espaço aberto e se direcionarão para a parede do lado oposto conforme orientações da
dinâmica. 
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2. Condução: 
"Essa é a caminhada do acesso. Todos iniciam iguais, mas, alguns de vocês receberam um
cenário específico. Para quem pegou, reaja como você fizesse parte desse cenário." 
"Dê um passo à frente se  onde você mora tem serviços de saúde";  
"Um passo à frente se para chegar no seu posto de saúde você consegue facilmente ir de
transporte coletivo, carro ou Uber";  
"Dois passos à frente se você consegue..." (cabe ao condutor imaginar situações de acesso à
saúde dificultados em zona rural e perguntar). 
O primeiro ao chegar do outro lado da sala, encerra a brincadeira. 
3. Deverá ser aberto um espaço para discussão, com o intuito de perguntar o que os
participantes sentiram e como eles tomaram as decisões para seguir com os passos ou
permanecer no mesmo local. 
-- Tempo estimado: 20 min. 
 
REFERÊNCIAS 
- GUSSO, Gustavo; Lopes, José Mauro Ceratti (Orgs). Tratado de medicina de família e
comunidade: princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Increasing access to health workers in remote
and rural areas through improved retention. Genebra; 2010. 
- ANDO, N.M; TARGA, L.V.; ALMEIDA, A; SILVA, D.H.S.; BARROS E.F.; SCHWALM F.D.;
SAVASSI, L.C.M.; BREUNIG, M; AMARAL FILHO, R.; HORTA, T.C.G. Declaração de Brasília
“O Conceito de rural e o cuidado à saúde”. Rev bras med fam comunidade, Rio de Janeiro, v.
6, n. 19, p. 142-144, Abr-Jun  2011. Disponível em:
<https://www.rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/390/317>. Acesso em: 10 jul. 2018. 
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CONSULTÓRIOS NA RUA

População em Situação de Rua é definida como um grupo de pessoas que têm em comum a
pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos/fragilizados, a inexistência de moradia
regular e que utiliza os locais públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia, bem
como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória
(BRASIL,2012). 
A estratégia Consultório na Rua visa ampliar o acesso da população em situação de rua aos
serviços de saúde, ofertando atenção integral à saúde para esse grupo populacional, o qual se
encontra em condições de vulnerabilidade. Consultório na Rua é composto por equipes
multiprofissionais que devem realizar suas atividades de forma itinerante e, quando
necessário, desenvolver ações em parceria com as equipes das Unidades Básicas de Saúde
do território (BRASIL,2012). 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Roda de conversa: O tema pode ser introduzido por um palestrante convidado ou através
de vídeos/documentários como os indicados abaixo. Além disso, pode-se convidar
profissionais que atuem ou tenham atuado na estratégia Consultório na Rua para trazer seus
relatos de experiências. 
 
Consultório na Rua 
https://www.youtube.com/watch?v=yaYttO18TzQ 
Consultório na Rua – entrevista 
https://www.youtube.com/watch?v=q26mtt1o2-0 
Consultório na Rua - A rua não é um mundo fora do nosso mundo 
https://www.youtube.com/watch?v=ek9iWTv3hig 
 
BIBLIOGRAFIA 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Manual sobre o cuidado a saúde junto à população em situação de rua. Brasília:
Ministério da Saúde, 2012. 
- DENEM - Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. Cartilha- Saúde da
População em Situação de Rua. Botucatu, 2017. Disponível em:
https://drive.google.com/drive/folders/1H1io-wTwNtgE_jK3qoq56a8giuSagdRT 
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SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

Historicamente a população negra sofre iniquidades e, apesar do progresso já conquistado,
esse tema ainda costuma ser negligenciado dentro das nossas instituições de ensino e
comunidades. As Ligas Acadêmicas relacionadas à Atenção Primária à Saúde podem prover
ambientes férteis para essa discussão e importantes para o reconhecimento das
discriminações raciais que acontecem no cuidado em saúde e dos determinantes sociais de
saúde que impactam mais especificamente essa população, de forma a contribuir para
extingui-los. 
 
“No Brasil, a indesejabilidade da discriminação baseada na cor, raça, etnia, orientação sexual,
classe, denominação religiosa, porte de alguma deficiência, estilo de vida ou outra situação,
leva os indivíduos a organizar o seu referencial de símbolos e significados sociais de uma
outra forma. Assim, embora não seja ético orientar sua ação de modo a discriminar, o
profissional tende a não perceber as desigualdades ou a insistir em sua inexistência,
contribuindo para a inércia do sistema frente às mesmas e, por conseqüência, para a sua
manutenção e/ou ampliação.”  
 
 
 
Assuntos mais relacionados à assistência à saúde também são interessantes de serem
abordados. Segundo a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (2007), existe
um consenso entre os diversos estudiosos acerca das doenças e agravos prevalentes na
população negra, os quais necessitam de uma abordagem específica sob pena de se
inviabilizar a promoção da equidade em saúde no país. Há destaque para aqueles que podem
ser agrupados nas seguintes categorias: 
- Geneticamente determinado: tais como a anemia falciforme, deficiência de glicose 6-fosfato
desidrogenase, foliculite;  
- Adquiridos em condições desfavoráveis: desnutrição, anemia ferropriva, doenças do
trabalho, DST/HIV/aids, mortes violentas, mortalidade infantil elevada, abortos sépticos,
sofrimento psíquico, estresse, depressão, tuberculose, transtornos mentais (derivados do uso
abusivo de álcool e outras drogas); 
- De evolução agravada ou tratamento dificultado: hipertensão arterial, diabetes melito,
coronariopatias, insuficiência renal crônica, câncer, miomatoses (PNUD et al, 2001). 
 
Por fim, alguns exemplos rápidos de dados para disparar problematizações: 
- O Brasil é o 2º país com o maior população negra do mundo; 
- A partir de 2007, a população negra e parda superou a branca (53,6% em 2014); 
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42

- Pessoas negras frequentam menos o ensino superior (12,8% dos negros em comparativo a
31,1% dos brancos) e trabalham mais sem carteira de trabalho assinada; 
- Mulheres negras são menos satisfeitas do que mulheres brancas durante pré-natal. têm
menos consultas de pré-natal e morrem mais por aborto; 
- O risco de uma criança preta ou parda morrer antes dos cincos anos por causas infecciosas
e parasitárias é 60% maior do que o de uma criança branca; o de morte por desnutrição é
90% maior (BRASIL, 2005); 
- Negros apresentaram uma esperança de vida ao nascer 6,1 anos inferior aos brancos; 
- O encarceramento brasileiro incide sobre homens, negros, jovens, autores de crimes
patrimoniais e que, em sua maioria, não chegaram a completar o ensino médio. A população
privada de liberdade negra é quase o dobro da branca; 
- O risco de uma pessoa negra morrer por causa externa é 56% maior que o de uma pessoa
branca; no caso de um homem negro, o risco é 70% maior que o de um homem branco
(BRASIL, 2005); 
- Oitenta por cento dos usuários de crack e/ou similares no Brasil são não brancos; 
- Negros correspondem a cerca de 65% da população pobre e 70% da população
extremamente pobre. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Clube de leitura: 
-- Objetivo: leitura e discussão da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. 
-- Recursos necessários: espaço físico ou plataforma virtual para discussão e um mediador. 
-- Etapas de desenvolvimento: definição de prazo para leitura e agendamento da discussão. 
-- Tempo estimado: é livre, mas em 1h é possível ter uma boa discussão. 
 
- Exposição dialogada ou roda de conversa mediada por integrantes do movimento negro. 
-- Objetivo: compartilhar conhecimento proveniente do movimento negro através do
protagonismo de seus integrantes. 
-- Recursos necessários: espaço físico e mediadores integrantes do movimento negro. 
 
- Oficina: reconhecimento de situações cotidianas de discriminação e do que podemos fazer
para evitá-las. 
-- Objetivos: reconhecer situações cotidianas de discriminação e o que podemos fazer para
evitá-las 
-- Recursos necessários: espaço físico para divisão dos participantes em 3 grupos e um
mediador 
-- Etapas de desenvolvimento: 
1. Introdução; 
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2. Separação dos participantes aleatoriamente em três grupos para discutir exemplos de
discriminação racial e formas de inibi-la na a) na comunidade, b) na assistência em saúde e c)
na graduação; 
3. Apresentação do resumo da discussão de cada grupo aos outros grupos com abertura para
comentários ao final. 
-- Tempo estimado: 1h30min a 2h. 
 
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA E RECOMENDADA 
- Contribuições do estudante de medicina e membro do movimento negro William Oliveira
Teixeira. 
- IBGE. Censo Demográfico 2010. 
- Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Brasília: 2007 
- Mapa do encarceramento: os jovens do Brasil/Secretaria-Geral da Presidência da República
e Secretaria Nacional de Juventude. Brasília: 2014. 
- DATASUS. SIM - Sistema de Informações de Mortalidade. 
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SAÚDE DA POPULAÇÃO EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

Com o objetivo de garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade ao cuidado integral no
SUS, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional (PNAISP) prevê que os serviços de saúde no sistema prisional passem a
ser ponto de atenção da Rede de Atenção à Saúde do SUS, qualificando também a Atenção
Básica no âmbito prisional como porta de entrada do sistema e ordenadora das ações e
serviços de saúde pela rede.  
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Exibição de documentário: Saúde da Pessoa Privada de Liberdade 
https://www.youtube.com/watch?v=Bklj1rzVI3A 
 
- Oficina sobre abordagem clínica da população em privação de liberdade 
-- Objetivo: identificar e planejar encaminhamento dos problemas de saúde e sociais mais
prevalentes nessa população. 
-- Recursos necessários: 
-- Etapas de desenvolvimento:  
1. Exercício da empatia perguntando a cada participante uma questão social ou de saúde que
ela pensa ou sabe ser presente na população privada de liberdade (ex.: tuberculose, perda da
guarda dos filhos, gestação na prisão, transtorno mental, etc). 
2. Após essa sensibilização, apresenta-se dados epidemiológicos e socioeconômicos para
comparar a percepção das pessoas com a realidade e desmistificar preconceitos. 
3. Em um segundo momento, estrutura-se o exame clínico de uma pessoa dessa população a
partir dos principais agravos que a acometem, levantando questões como "o que é importante
de se perguntar?", "como coletar determinadas informações?". 
4. Um terceiro momento é destinado a um roleplay no modelo fishbowl com uma pessoa
atuando como usuária no centro e as do entorno fazendo perguntas da anamnese. 
-- Tempo estimado: 1h30min a 2h. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Portaria interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014. Disponível em:
<http://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/201510/01114726-20141208112512pi-
01-02-01-2014.pdf> 
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PRINCÍPIOS DA MEDICINA PREVENTIVA: TIPOS DE PREVENÇÃO 

Prevenção Primária: ação realizada para evitar ou remover a causa de um problema de saúde
em um indivíduo ou população antes que ele se manifeste. Inclui promoção de saúde e
proteção específica (p. ex., imunização). 
Prevenção Secundária: ação realizada para detectar um problema de saúde em estágio inicial
em um indivíduo ou população, facilitando, dessa forma, a cura, ou reduzindo ou prevenindo
que se espalhe ou cause efeitos de longo prazo (p. ex., métodos, triagem, busca de casos e
diagnóstico precoce). 
Prevenção Terciária: ação realizada para reduzir os efeitos crônicos de um problema de saúde
em um indivíduo ou população, minimizando o prejuízo funcional em consequência de
problema de saúde agudo ou crônico (p. ex., prevenção de complicações por diabetes). Inclui
reabilitação. 
Prevenção Quaternária: ação feita para identificar um paciente ou população em risco de
supermedicalização, para protegê-los de uma intervenção médica invasiva e sugerir
procedimentos científica e eticamente aceitáveis. 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
- GUSSO, G; CERATTI, JM. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios,
formação e prática. 1ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
- DUNCAN, B et al. Medicina Ambulatorial Duncan: Condutas de Atenção Primária Baseadas
em Evidências. 4ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
- GØTZSCHE, Peter C. Medicamentos mortais e crime organizado: como a indústria
farmacêutica corrompeu a assistência médica. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. 
- MATALON, Andre. A medicina preventiva também é importante para a saúde mental.Rev
Port Med Geral Fam. Lisboa, v. 29, n. 4, p. 224-225, jul. 2013. 
- GÉRVAS, Juan; FERNANDEZ, Mercedes Peres. São e Salvo - e livre de intervenções
médicas desnecessárias. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 
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COMO FAZER UM EFICAZ RASTREAMENTO DE DOENÇAS 

A questão do rastreamento e do diagnóstico ou detecção precoce de doenças é tema
relevante na prática da Atenção Primária à Saúde. Um motivo que torna o tema do
rastreamento e da detecção precoce importante é o processo de medicalização social intenso
que pode gerar intervenções diagnósticas e terapêuticas excessivas e, por vezes, danosas.
Nesse contexto, está o recente reconhecimento da iatrogenia como importante causa de má
saúde, o que deu origem, entre os médicos generalistas europeus, ao conceito e à prática da
prevenção quaternária, relacionada a toda ação que atenua ou evita as consequências do
intervencionismo médico excessivo. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Estudos de caso: casos de pacientes podem ser apresentados em slides na reunião da
Liga. Para a cada caso deve haver uma discussão entre os ligantes sobre quais
rastreamentos devem ser aplicados. Os membros devem realizar um estudo prévio sobre o
assunto. 
 
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA E RECOMENDADA 
- GUSSO, G; CERATTI, JM. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios,
formação e prática. 1ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Rastreamento (Cadernos de Atenção Primária, n. 29). Brasília: Ministério da Saúde,
2010. 

EIXOS SUGESTIVOS DE AULAS TEÓRICAS 
2ª edição

Graziela T. A. Carvalho



48

TRABALHANDO E INCENTIVANDO AS MUDANÇAS DE HÁBITOS
DE VIDA 

Mudança comportamental é um processo, e as pessoas têm diversos níveis de motivação. A
motivação pode ser definida como a probabilidade de uma pessoa aderir a uma estratégia
específica de mudança. O Modelo Transteórico de Prochaska e DiClemente descreve
estágios/níveis de motivação pelos quais o indivíduo transita, sendo estes: Pré-contemplação,
Preparação, Ação, Manutenção e Recaída. 
O conceito de motivação inspirou a formulação da Entrevista Motivacional, criada por William
Miller, psicólogo americano, a qual tem como objetivo principal promover a mudança de
comportamento. Para pessoas que resistem em mudar algum hábito de risco, a Entrevista
Motivacional almeja a reabilitação enquanto pessoa. Essa abordagem pode ser utilizada para
qualquer problema de saúde mental, dificuldades de relacionamento, desenvolvimento de
comportamentos sadios como a prática de dietas saudáveis, adoção de práticas esportivas,
educação e promoção de saúde. Pode ser usada em uma única entrevista, mas habitualmente
é empregada em quatro a cinco consultas. 
É uma técnica de abordagem não-confrontativa e semiestruturada, que identifica e trabalha
com a motivação do cliente já que é centrada nas suas necessidades e experiências. Os cinco
princípios básicos da Entrevista Motivacional são: expressar empatia, desenvolver
discrepância, evitar discussões, fluir com a resistência e estimular a auto-eficácia. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Roleplay: em grupos simular atendimento a pacientes que necessitam de mudanças de
hábitos de vida, fazendo que o aluno que interprete o médico busque identificar o estágio/nível
de motivação do paciente ator e tente utilizar a técnica adequada de abordagem. 
- Estágio: caso sua liga tenha algum campo de estágio disponível, seria interessante trabalhar
o tema na prática no local de estágio. 
 
BIBLIOGRAFIA 
- DIAS, R.B. Diretrizes de intervenção quanto à mudança de comportamento - A Entrevista
Motivacional. Disponível em:
<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1731.pdf>. Acesso em 04 ago.
2018. 
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ABORDAGEM ÀS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS 

“A violência é compreendida por ser qualquer ação intencional, perpetrada por indivíduo,
grupo, instituição, classe ou nações dirigida a outrem, que cause prejuízos, danos físicos,
sociais, psicológicos e (ou) espirituais. Portanto, a atenção às pessoas em situação de
violência exige um olhar ampliado dos profissionais, seja para sua detecção, seja para a oferta
de um cuidado adequado à cada situação. A Atenção Básica é um local privilegiado para essa
atuação focada na integralidade, uma vez que está próxima às pessoas e se constitui como a
porta de entrada preferencial do SUS. Dessa forma, deve promover a articulação e partilhar
recursos com os demais serviços que compõem a rede de cuidado aos indivíduos em situação
de violência." 
 
Existem diferentes maneiras de se classificar as violências: 1) de acordo com as
características daquele que comete o ato violento (violência coletiva, interpessoal, autoinfligida
e estrutural); 2) com base na natureza dos atos violentos (abusos ou maus-tratos) ou 3) grupo
ou pessoa ao qual a vítima pertence, por exemplo nos casos de violência por parceiros
íntimos, violência de gênero ou contra à mulher, violência familiar, violência doméstica. Todas
essas situações devem ser notificadas à Vigilância em Saúde, orientadas e encaminhadas de
acordo com a vontade das vítimas, o que costuma envolver um esforço intersetorial e
interprofissional. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Oficina: preenchimento da Ficha de Notificação Compulsória de violência doméstica, sexual
e outras violências, a qual faz parte de todos os fluxos de atenção. Em situações em que são
identificadas violências ou violações de direitos ou mesmo em casos suspeitos, o profissional
de saúde deve preencher e enviar, obrigatoriamente, essa ficha para a Vigilância em Saúde
do município. 
-- Objetivo: esclarecer a importância e como deve ser encaminhada a notificação de
violências. 
-- Recursos necessários: espaço físico, mediador com experiência em notificações, material
impresso para cada participante.  
-- Etapas de desenvolvimento: 
1. Introdução às notificações e suas consequências; 
2. Entrega e apresentação geral da ficha; 
3. Apresentação de um caso; 
4. Preenchimento conjunto da ficha explicando tópico por tópico e informações relacionadas a
cada item. 
-- Tempo estimado: 1h 
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- Exposições dialogadas ou rodas de conversa interprofissionais e intersetoriais. 
-- Objetivos: explicar o funcionamento dos fluxos notificação e denúncias de violências. 
-- Recursos necessários: espaço físico e uma ou mais pessoas experientes no assunto. 
 
BIBLIOGRAFIA UTILIZADA E RECOMENDADA 
- NÚCLEO DE TELESSAÚDE DE SANTA CATARINA. Segunda Opinião Formativa: "Quais os
tipos e o fluxo de atendimento de pessoas vítimas de violência na rede de atenção à
saúde?". Biblioteca Virtual em Saúde Atenção Primária à Saúde: 2018 abr 04. Disponível em:
<http://aps.bvs.br/aps/quais-os-tipos-e-o-fluxo-de-atendimento-de-pessoas-vitimas-de-
violencia-na-rede-de-atencao-a-saude>. Acesso em 04 ago. 2018. 
- Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Ficha de notificação/ investigação
individual violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 
- BRASIL. Decreto nº 7.958, de 13 de março de 2013: estabelece diretrizes para o
atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e da rede
de atendimento do Sistema Único de Saúde 
- Protocolo de atenção às vítimas de violência sexual do Município de Florianópolis. /
Secretaria Municipal de Saúde. Tubarão: Ed. Copiart, 2010. 
- Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006: Lei Maria da Penha 
- BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente, Câmera dos Deputados, Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990. DOU de 16/07/1990 – ECA. Brasília, DF. 
- Brasil: manual de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. É possível prevenir. É
necessário superar. / Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; Texto de
Maria Cecília de Souza Minayo. — Brasília, DF: Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, 2013. 
- Brasil. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. 1. ed., 2.ª reimpr.
Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 
- Conselho Nacional de Combate à Discriminação/Ministério da Saúde (Brasil). Brasil Sem
Homofobia : Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e Promoção
da Cidadania Homossexual / elaboração : André Luiz de Figueiredo Lázaro; organização e
revisão de textos: Cláudio Nascimento Silva e Ivair Augusto Alves dos Santos.; Comissão
Provisória de Trabalho do Conselho Nacional de Combate à Discriminação da Secretaria
Especial de Direitos Humanos. Brasília : Ministério da Saúde, 2004. 
- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento
de Apoio à Gestão Participativa. Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e
Participativa, Departamento de Apoio à Gestão Participativa. Brasília: 1. ed., 1. reimp.
Ministério da Saúde, 2013. 

EIXOS SUGESTIVOS DE AULAS TEÓRICAS 
2ª edição



51

EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 

Como Ligas, estamos bem posicionadas para organizar ações de educação em saúde nas
nossas comunidades. Mas como fazer isso com eficácia, respeito e competência cultural? A
resposta é a Educação Popular em Saúde, que tem influências de Paulo Freire e outros
pensadores. 
 
“No campo da saúde, a Educação Popular tem sido utilizada como uma estratégia de
superação do grande fosso cultural existente entre os serviços de saúde e o saber dito
científico de um lado, e, de outro lado, a dinâmica de adoecimento e cura do mundo popular.” 
 
Tanto o método quanto o conteúdo da educação popular são emancipatórios, pois usam o
conhecimento prévio das comunidades como matéria-prima e a discussão é horizontal, a fim
de não reforçar submissão e passividade. Isso permite que os participantes mantenham a sua
iniciativa e motivação. Nesse processo, são enfatizados os espaços de interação cultural e
negociação em torno dos problemas, não a transmissão de conhecimento em si. Essa
ferramenta também apresenta grande utilidade para o controle social, contribuindo para
processos de educação permanente e mobilização social em defesa do SUS. 
A prática educativa que se contrapõe à prática de Educação Popular é aquela voltada para a
formação de pessoas e trabalhadores submissos e dilacerados, com baixa autoestima, sem
altivez, inseguros e sem esperança. É a que prepara pessoas para explorar e dominar outras
pessoas e a natureza em geral. 
 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 
- Exposição dialogada sobre os princípios da Educação Popular em Saúde 
-- Objetivos: introduzir a base da teoria. 
-- Recursos necessários: espaço físico e palestrante com experiência no assunto. 
-- Tempo estimado: 1h30min 
 
- Oficina de coordenação de grupos de Educação Popular em Saúde 
-- Objetivos: praticar a coordenação de grupos baseados na metodologia da problematização.  
-- Recursos necessários: espaço físico e mediador com experiência no assunto. 
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BIBLIOGRAFIA UTILIZADA E RECOMENDADA 
- Contribuições da estudante de medicina Isadora Macedo Tristão (Liga de Educação em
Saúde - Universidade Federal de Rio Grande) 
- Materiais da Liga de Educação em Saúde da Universidade Federal de Rio Grande.
Disponível em: <http://lesfurg.blogspot.com/p/downloads.html?m=1>. Acesso em 04 ago.
2018. 
- Ministério da Saúde. Caderno de educação popular e saúde / Ministério da Saúde, Secretaria
de Gestão Estratégica e Participativa, Departamento de Apoio à Gestão Participativa. Brasília:
2007. 
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