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OLIVEIRA, C. L. C. (2022). Práticas discursivas e produção de sentido sobre educação em 

saúde no contexto pandêmico da covid-19 em uma USF/Salvador. (Dissertação de Mestrado) – 
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RESUMO 

Esta dissertação teve como objetivo compreender os efeitos das práticas discursivas produzidas 

por profissionais de uma Unidade de Saúde da Família (USF) e Núcleo de Apoio/Ampliado de 

Saúde da Família (NASF) sobre práticas educativas em saúde no contexto de enfrentamento da 

pandemia da covid-19. Norteadas pelas contribuições da Psicologia Social Construcionista, 

mais especificamente das Práticas Discursivas, realizamos a leitura e análise de documentos de 

domínio público, sendo compreendidos como tais: portarias, leis e cadernos da Atenção Básica, 

artigos científicos disponíveis na base de dados da Scielo e vídeos produzidos pelos/as 

profissionais da USF contexto da pesquisa. A análise dos documentos de domínio público 

subsidiou arcabouço teórico para discussões das categorias elaboradas. Foram realizadas 

também seis (06) entrevistas com profissionais dessas equipes durante o período entre 09 de 

julho de 2021 e 10 de setembro de 2021. As entrevistas contemplaram além da abordagem sobre 

dados sociodemográficos e relatos pessoais e profissionais, a exibição de um dos vídeos 

produzidos pelas equipes a fim de fomentar a discussão sobre como essas produções foram 

realizadas e possíveis efeitos. Todas as entrevistas foram audiogravadas, transcritas 

integralmente e analisadas através, inicialmente, da análise categorial temática e, 

posteriormente, pela elaboração de mapas dialógicos. Os/As profissionais participantes 

caracterizaram suas experiências no trabalho, enfatizando o símbolo de potência do território e 

da população para os serviços ofertados pela AB, bem como o elo crucial estabelecido por 

intermédio dos/as agentes comunitários/as de saúde, principalmente durante uma crise sanitária, 

na qual a regra vigente é a prevenção. Os desafios pandêmicos da covid-19 elencados pelos/as 

participantes compõem um quadro de agravamento do processo de sucateamento e desmonte 

do SUS, bem como marcam o enfraquecimento do instrumento potência da AB: o vínculo com 

o território e população. Apresentamos, a partir disso, uma discussão sobre a ampliação do 

conceito de educação em saúde, considerando atravessamentos como a dimensão da 

participação popular e contexto político-social-profissional de efetivação de tais práticas. 

Concluímos que o conceito de Educação em Saúde tange esferas variadas de atuação 

profissional na AB/ESF e NASF, provocando sentidos e efeitos distintos que se relacionam 

com as vozes que os produzem. Isso se dá mediante experiências que são construídas diante da 

dinamicidade do território e das demandas, bem como a familiarização ou não com as práticas 

de educação em saúde (PES) e diretrizes preconizadas para o funcionamento da AB. Diante 

disso, repertórios linguísticos resgatam sentidos da prática profissional durante situações de 

emergências e desastres, tais como: acolhimento e escuta. A Psicologia se destaca nas falas 

como discurso com maior aproximação para tal manejo, saber que auxilia práticas profissionais 

e a própria realização das PES diante dos efeitos produzidos em situações como crises 

sanitárias. Assim, a centralidade da organização de vidas em um território não apenas se põe 

como símbolo teórico para reger serviços em saúde na AB como convoca em meio à pandemia 

da covid-19 o lugar de potência para articulações que visem a promoção de saúde circunscrita 

a uma lógica de cuidado que respeite a autonomia das pessoas diante da produção individual e 

coletiva de saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Promoção da saúde. Atenção básica de saúde. Educação em saúde. 

Práticas discursivas. Construcionismo. 
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ABSTRACT 

This dissertation aimed to understand the effects of discursive practices produced by 

professionals from a Family Health Unit (Unidade de Saúde da Família - USF) and 

Support/Extended Family Health Center (Núcleo de Apoio/Ampliado de Saúde da Família - 

NASF) on health educational practices in the context of coping with the covid-19 pandemic. 

Guided by contributions from Social Constructionist Psychology, more specifically from 

Discursive Practices, we read and analyzed documents in the public domain, those being 

understood as such: ordinances, laws and notebooks of Primary Care (Atenção Básica), 

scientific articles available in the Scielo database and videos produced by USF professionals in 

the context of the research.  The analysis of documents in the public domain provided a 

theoretical framework for discussions of the elaborated categories. Six (06) interviews were 

also carried out with professionals from these teams during the period between July 9, 2021 

and September 10, 2021. The interviews included, in addition to the approach to 

sociodemographic data and personal and professional reports, the exhibition of one of the 

videos produced by the teams in order to encourage discussion about how these productions 

were carried out and possible effects.  All interviews were audio-recorded, fully transcribed and 

analyzed through, initially, thematic categorical analysis and, later, through the elaboration of 

dialogic maps.  The participating professionals characterized their experiences at work, 

emphasizing the symbol of power of the territory and the population for the services offered by 

the AB (Atenção Básica), as well as the crucial link established through the community health 

agents, especially during a health crisis, in which the current rule is prevention.  The covid-19 

pandemic challenges listed by the participants make up a picture of aggravation of the SUS 

(Sistema Único de Saúde) scrapping and dismantling process, as well as marking the weakening 

of AB's power instrument: the bond with the territory and population.  Based on this, we present 

a discussion on the expansion of the concept of health education, considering crossings such as 

the dimension of popular participation and the political-social-professional context in which 

such practices are put into effect.  We conclude that the concept of Health Education touches 

different spheres of professional activity in AB/ESF and NASF, causing different meanings and 

effects that are related to the voices that produce them.  This happens through experiences that 

are built on the dynamics of the territory and the demands, as well as familiarization or the lack 

thereof with health education practices (Práticas de Educação em Saúde - PES) and preconized 

guidelines for the operation of AB.  Therefore, linguistic repertoires rescue meanings of 

professional practice during emergency and disaster situations, such as: reception and 

listening.  Psychology stands out in the speeches as discourse with the greater approximation 

to such management, knowing that it helps professional practices and the very realization of 

PES in the face of the effects produced in situations such as health crises.  Thus, the centrality 

of the organization of lives in a territory not only sets itself as a theoretical symbol to govern 

health services in AB, but also summons, in the midst of the covid-19 pandemic, the place of 

power for articulations aimed at promoting health limited to a logic of care that respects people's 

autonomy in the face of individual and collective health production. 

KEY-WORDS: Health promotion. Basic health care. Health education. Discursive practices. 

Constructionism 
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Apresentação 

Durante a graduação, inquietações sobre o papel social exercido pela psicologia 

me acompanhavam, ao passo que também aumentava a compreensão sobre a relevância 

da atuação das pessoas como potenciais protagonistas de processos de produção do 

conhecimento e transformação social. As experiências, ainda em condição de graduanda 

em psicologia, em um Centro de Assistência Especializada de Assistência Social 

(CREAS) e em um Balcão de Justiça e Cidadania me estimularam a (re)pensar o lugar do 

discurso psicológico frente às relações sociais e às intervenções para garantia de bem-

estar de pessoas em situações de vulnerabilidade. 

Com a conclusão acadêmica, atuei, inicialmente, em um Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) de um município do interior do estado da Bahia, onde permaneci 

durante três anos. O contato com as diretrizes da Atenção Básica de Saúde 

(AB)/Estratégia de Saúde da Família (ESF) e métodos para a veiculação de informações 

sobre prevenção de determinadas patologias e cuidados com agravos à saúde, bem como 

incentivo à autonomia dos/as usuários/as, novamente me instigou – agora como psicóloga 

- a refletir sobre a efetivação dos serviços de educação em saúde oferecidos à comunidade 

em interface com o compromisso social e ético profissional. Pautada a atuação 

profissional sob a diretriz da prevenção de doenças/agravos e promoção à saúde, durante 

o período de atuação no NASF, usei por diversas vezes como método de intervenção 

práticas de educação em saúde que incluíssem nesse processo a participação de todos/as 

os/as envolvidos/as, organizando rodas de conversas, recorrendo a instrumentos lúdicos, 

atividades no território as Unidades de Saúde da Família, participação ativa, produção 

mútua de atividades e afins.  

Algumas experiências dentro desse contexto aguçaram meu interesse sobre o 

alcance e os sentidos produzidos sobre tais práticas. Dentre essas experiências estão a 
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organização, em uma das Unidades de Saúde da Família (USF) em que atuava, de um 

grupo direcionado para população feminina, motivado pela identificação prévia de 

número de queixas recorrentes nos relatos das mulheres no que se referia à solidão, 

dependência econômica e/ou emocional, sintomas psicopatológicos e violência em suas 

diversas esferas, vivenciadas em um contexto de vulnerabilidades e periculosidade. O 

objetivo do grupo, construído junto com as participantes, intencionava proporcionar 

espaço de interação e partilha de vivências, fortalecendo as relações locais e trabalhando 

aspectos como resolução de conflitos, autocuidado e demais demandas que surgissem. 

Outro grupo, em sua totalidade formado por mulheres, composto pelas agentes 

comunitárias de saúde (ACS), ocorreu após solicitação das profissionais para que 

existisse um momento de práticas de cuidado à saúde e incluía momentos de relaxamento 

com exercícios de respiração, por exemplo. As experiências com práticas de educação em 

saúde incluíram também a realização de salas de espera – prática exercida para veiculação 

de informativos e orientações, que permitia esclarecimentos sobre possíveis dúvidas 

dos/as usuários/as sobre o tema exposto e, em mim, causava certo desconforto dada a 

pouca interação – e ações do Programa Saúde na Escola (PSE), momento de interação 

com públicos de diversas faixas etárias vinculados às escolas e creches públicas pactuadas 

ao programa, onde abordava-se pelo/a psicólogo/a a temática do uso abusivo de álcool e 

outras drogas e a prevenção de acidentes. 

No entanto, dentro dessas possibilidades de práticas de educação em saúde, 

observei que a realização de tais ações apresentava desafios constantes. Nos grupos, nas 

salas de espera, nas atividades do Programa Saúde nas Escolas (PSE), em Feiras de Saúde, 

dentre outros momentos, questionamentos sobre qual o significado dado pelos/as 

envolvidos/as às práticas de educação em saúde e como o que era proposto contribuía 

para o desenvolvimento das pessoas, me inquietavam, despertando assim o meu interesse 
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em aprofundar o conhecimento e o debate sobre o exercício de práticas de educação em 

saúde realizados pela Estratégia de Saúde da Família. O que estava em jogo nestas 

iniciativas e me ocorre no Programa de Pós-Graduação em Psicologia, no Mestrado (Pós-

Psi/IPS/UFBA), é compreender a participação dos/as trabalhadores/as neste contexto de 

desenvolvimento de oferta de práticas de educação em saúde, considerando os saberes 

específicos profissionais e de campo, as noções de prevenção de doenças/agravos e 

promoção de saúde de usuários/as e profissionais de saúde. Dessa maneira, partiremos da 

ideia de que a pandemia da covid-19 configura um novo contexto de desenvolvimento, 

uma vez que alterou protocolos convencionados de funcionamento e do processo de 

trabalho da atenção básica e, logo de Unidades de Saúde da Família e, por sua vez, os 

modos inventivos de exercer atividades rotineiras dentro desse ambiente, adaptações e 

mesmo recuos de acesso ao território, que me proponho a problematizar, no presente 

projeto de pesquisa. 

Este projeto está vinculado à linha de pesquisa Contexto de Desenvolvimento, 

Clínica e Saúde do Pós-Psi/IPS/UFBA. Faz parte de alguns dos estudos do Laboratório 

de Estudos Vinculares sobre Saúde Mental (LEV) IPS/UFBA. Trata-se de um dos 

subprojetos da pesquisa intitulada "Formação em psicologia, atuação psicológica e níveis 

de assistência à saúde: contribuições da psicologia social construcionista”, coordenada 

pela professora Mônica Lima. Neste projeto guarda-chuva buscamos identificar e analisar 

as práticas psicológicas realizadas pela categoria nos diferentes níveis de atenção 

(primário, secundário e terciário), considerando sua formação permanente e os processos 

de trabalho singulares.  

1 Introdução 

Em meio à discussão que será aqui proposta, torna-se necessário situar a 

Psicologia da Saúde como conhecimento que em relação ao campo da saúde interage e 
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interinfluencia práticas em âmbitos individuais e coletivos. Mary Jane Spink (2017)1 

sinaliza como característica da Psicologia Social da Saúde o diálogo existente com 

conhecimentos sobre organização social, formas de viver, serviços de atenção 

primária/atenção básica de saúde, prevenção e promoção de saúde como também com 

esferas públicas de atuação.  

A Atenção Básica (AB) de Saúde é definida como nível primeiro do sistema de 

saúde, contemplando ações de cunho individual e coletivo, de prevenção, cura e 

promoção de saúde. Ela ergue-se principalmente sob o pilar da visão integral de saúde, 

envolvendo em suas diretrizes: territorialidade, acesso da comunidade aos serviços de 

forma universal, contínuo e com resolutividade, estabelecimento de vínculo e 

responsabilização entre equipe e usuários/as, bem como o desenvolvimento de ações e 

atividades pautados na integralidade, além do compromisso de fomentar a participação 

social (Brasil, 2011).  A AB é reconhecida pela considerável capilaridade territorial que 

agrega serviços e linhas de cuidado variadas, sendo assim palco para discussões sobre o 

cuidado longitudinal, determinantes sociais e participação comunitária (Brasil, 2017).  

A implantação de mecanismos (re)orientadores do modelo de saúde, que 

condizem com as realidades referidas in loco e o caráter de coletividade e a interação 

mútua de conhecimentos necessitaram coexistir para atender de forma ética-política os/as 

usuários/as dos serviços (Brasil, 1998). Nestes comenos, o Programa de Saúde da Família 

(PSF), implantado em 1994, posteriormente avançado como Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), emergiu então como dispositivo para a reorganização da AB, buscando a 

maior resolutividade e humanização (Brasil, 2010a; 2011). Com a implementação da 

 
1
 Os nomes dos/as autores/as são apresentados de maneira completa quando anunciados pela primeira vez 

ao longo desta dissertação. Isso ocorre por consenso estabelecido pelo Grupo de Pesquisa ao qual estamos 

vinculadas como posicionamento enfático para tentativa de destaque do gênero das pessoas que estão 

produzindo conhecimento academicamente. 
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ESF, as Unidades de Saúde que dispõem da implementação dessa Estratégia, passaram a 

ser denominadas de Unidades de Saúde da Família (USF).  

Compreendemos que a ampliação dos serviços em saúde, em um movimento 

transdisciplinar, adere às propostas de promoção da saúde como um artifício transversal 

que visa articular os fatores que atuam direta ou indiretamente na manutenção da saúde 

das pessoas (Brasil, 2010b, p. 12). Partimos da noção de prevenção de doenças discutida 

por Dina Czeresnia (1999), que a define por ações orientadas ao ato de reduzir e evitar o 

surgimento de patologias específicas – visando o controle de transmissões e a redução de 

agravos, conceitos que serão melhor definidos na subseção referente à Estratégia de 

Saúde da Família/AB e práticas de educação em saúde na comunidade. Torna-se possível 

dizer que mesmo se diferenciando mediante intencionalidade principal referente ao 

caráter de manutenção e de antecipação do cuidado à saúde respectivamente, tais 

propostas enunciam em seus objetivos a redução de vulnerabilidades, defendendo 

veementemente a efetivação de métodos que corroborem para tal.  

Dentre tais métodos, as práticas de educação em saúde (PES) que evidenciam 

íntima relação de intencionalidade com a proposta de prevenção de doenças e promoção 

de saúde para as/aos usuários/as dos serviços, apresentam-se como uma das expressões 

de instrumentos de comunicação em saúde amplamente utilizado pelos serviços de saúde 

pública e ainda mais potencializados durante o contexto de desenvolvimento da pandemia 

da covid-19; contexto que em interface com as PES será caracterizado na subseção 

intitulada Contexto de desenvolvimento pandêmico da covid-19 e as práticas de educação 

em saúde para a comunidade, neste projeto. A comunicação em saúde estabelecida na 

ESF/AB se operacionaliza desde processos de cadastramento de usuários/as e famílias às 

Unidades de Saúde da Família até demais interações estabelecidas em atendimentos 

individuais, visitas domiciliares, atividades em grupo, dentre outras.  
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A ESF/AB pode possibilitar novos horizontes e linguagens para a saúde, 

compondo outros cenários, convidando outros saberes e pessoas, agregando à sua lógica 

diferentes áreas de conhecimento, como aponta José Ricardo Ayres (2004). Na 

composição profissional, a equipe mínima de profissionais da ESF (eSF) normalmente 

composta por: 01 médico/a, de preferência com especialidade em medicina de família e 

comunidade; 01 enfermeiro/a, de preferência com especialidade em saúde da família; 

técnico/a em enfermagem; agentes comunitários de saúde – a quantidade desses 

profissionais por área é calculada a depender do território de abrangência (Brasil, 2017).  

Ressalta-se ainda que fazem parte da eSF: agentes de endemias, profissionais da Equipe 

do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF)2 e profissionais de saúde bucal, como 

dentistas e auxiliares (Brasil, 2017).  

Esse movimento de reorientação da AB se configura como potencial instrumento 

para expressões resultantes das trocas simbólicas, viabilizando espaços participativos 

para coconstruções de sentidos e conhecimentos múltiplos. Como aponta Jean Souza 

(2016, p.55), a ESF/AB “pode ser entendida como uma estrutura de comunicação em 

relação aos processos de trabalho e ligações com a comunidade”. 

Dessa maneira, ao considerarmos a fluidez do sentido e a caracterização de 

repertórios linguísticos como termos, conceitos, lugares comuns e figuras de linguagem 

que possibilitam a construção do sentido, como expressa Mary Jane Spink (2010), a 

circulação desses repertórios ocorre das mais diversificadas maneiras nos mais variados 

locais. Mary Jane Spink e Benedito Medrado (2013) ressaltam que ao trabalharmos com 

as práticas discursivas devemos lidar, principalmente, com a consequência - ainda que 

não intencional - do uso da linguagem. À vista disso, nos ocuparemos da seguinte questão: 

 
2 Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2017 o repasse dos recursos fixos para AB 

foram extintos, sendo esse repasse agora atrelado ao número de cadastro de usuários/as em cada eSF/AB e 

pelo desempenho mediante indicadores. Dessa maneira, ficava, a partir desse documento, a cargo dos 

municípios a permanência ou não das equipes NASFs na ESF (Brasil, 2017). 
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Como os/as trabalhadores/as da USF têm considerado as características 

psicossociais do território para o planejamento, execução e avaliação das PES para 

enfrentamento da COVID 19 em seu contexto de desenvolvimento?  

 

Objetivos do estudo 

Temos com objetivo geral compreender os efeitos das práticas discursivas 

produzidas por profissionais de uma Unidade de Saúde da Família (USF) e Núcleo de 

Apoio/Ampliado de Saúde da Família (NASF) sobre práticas educativas em saúde no 

contexto de enfrentamento da pandemia da covid-19. Para isso, foram percorridos dois 

caminhos complementares entre si, primeiro: acesso, leitura e análise de documentos de 

domínio público, escrita de materiais definidos por Peter Spink et al. (2014) como ampla 

gama de produções que se estendem desde formulários, revistas, livros até portais 

eletrônicos e demais repositórios, nos quais o material seja de fácil acesso ao público; e 

em segundo momento: entrevistas como práticas discursivas. Dessa maneira, 

evidenciamos os respectivos objetivos específicos de ambos os estudos: 

Momento 1: 

a) Identificar os princípios e diretrizes da prática educativa em saúde em 

documentos de domínio público que partem do pressuposto de orientar os/as 

profissionais nos serviços da ESF; 

b) Identificar e refletir sobre possíveis materiais de práticas de educação em 

saúde produzidos por profissionais da ESF para o enfrentamento da covid-19 em 

relação ao que preconiza os documentos oficiais; 

Momento 2: 

c) Identificar os repertórios linguísticos sobre práticas de educação em saúde 

produzidos pelos/as profissionais de uma Unidade de Saúde da Família (USF) e 
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Núcleo Ampliado de Saúde da Família construídos no contexto de 

desenvolvimento de pandemia da covid-19; 

d) Identificar as estratégias adotadas para realização de práticas de educação 

em saúde pelos/as profissionais da ESF no contexto de desenvolvimento 

pandêmico da covid-19 para seu enfrentamento, buscando refletir sobre o alcance 

à população adstrita e seus marcadores sociais (gênero, classe social e raça); 

a) Descrever impactos e desafios para a efetivação das práticas de educação 

em saúde neste contexto; 

b) Situar as contribuições dos saberes e fazeres da psicologia em relação à 

oferta de práticas de educação em saúde. 

Nesta dissertação trilhamos de maneira inicial o levantamento e a leitura de 

publicações científicas e de documentos/declarações oficiais dispostas em portais 

eletrônicos sobre a temática no Brasil, sendo apresentados como fontes relevantes para 

nortear práticas de educação em saúde, situando compreensões acerca de fenômenos 

como a promoção de saúde, prevenção de doenças, pandemia da covid-19 e a intersecção 

das PES na ESF/AB. Tais conteúdos são enunciados nas escritas de seções e subseções 

iniciais que organizam este trabalho, colaborando para contextualizar o campo tema3, 

abordando definições, compreensões sobre práticas de educação em saúde e 

características do contexto de desenvolvimento as quais se constituem.  

 Consta nesta dissertação ainda o caminho teórico-metodológico que respaldou 

esta pesquisa, indicando o percurso adotado por autores e autoras para estruturações das 

práticas discursivas e produção de sentido contextualizadas sob a perspectiva da 

psicologia social de base construcionista. O contexto de pesquisa e participantes foram 

 
3
 Peter Spink (2003) define por campo-tema um espaço debatido e negociado em um processo de lugar e 

tempo que se caracteriza por ser “redes de causalidade intersubjetiva que se interconectam em vozes” 

(p.36). 
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também caracterizados, assim como as etapas que compõem a produção de informação e 

a análise. Nos capítulos referentes aos resultados da pesquisa, encontram-se: no Capítulo 

1 discussões acerca dos documentos de domínio público; e no Capítulo 2, as categorias 

produzidas a partir das narrativas das entrevistas, sendo considerado as informações do 

Capítulo 1 para também nortear a elaboração das categorias elencadas.  

Por fim, faz-se presente as considerações finais que não só retomam toda a 

dissertação como apresentam contribuições para problematização e discussão do tema 

escolhido. Encontra-se neste escrito o roteiro das entrevistas realizadas, considerações 

éticas e referências utilizadas para suporte teórico da discussão. 

2 Contexto de desenvolvimento político, sanitário e operacional das práticas de 

educação em saúde na Atenção Básica  

 Esta seção está organizada em duas subseções que tem como finalidade a 

caracterização e problematização dos contextos aos quais esta pesquisa se debruça: 

ESF/AB, práticas de educação em saúde para comunidade e desenvolvimento da 

pandemia da covid-19. 

2.1 Estratégia de Saúde da Família (ESF)/AB e práticas de educação em saúde para 

a comunidade 

Exposto na Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 (Brasil, 2011) um dos 

princípios e diretrizes da Atenção Básica (AB) é “estimular a participação dos usuários 

como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde 

e das pessoas e coletividades do território”, situando como uma das atribuições dos/as 

integrantes das equipes neste nível assistencial de atenção a realização de ações de 

educação em saúde para a população adstrita. Assim, ao adentramos o terreno da 

educação em saúde, tem-se seu conceito definido pelo Ministério da Saúde (MS) como: 

1 - Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à 

apropriação temática pela população e não à profissionalização ou à carreira 
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na saúde. 2 – Conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a 

autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e os 

gestores a fim de alcançar uma atenção à saúde de acordo com suas 

necessidades. (Brasil, 2012, p. 19-20); 

 

Sendo possível compreender, dessa maneira, as práticas de educação em saúde 

como o agir nos processos de saúde-doença-cuidado, autonomia e melhor qualidade de 

vida dos/as usuários/as dos serviços (Brasil, 2011). Tais práticas são sinalizadas por 

Rogério Renovato e Maria Bagnato (2010) como ações não restritas aos espaços de 

serviços de saúde ou escolas, mas que adentram outros terrenos discursivos mantendo a 

intenção educativa e o uso de artefatos pedagógicos. 

Sabe-se que as práticas de educação em saúde (PES) mostram-se atreladas aos 

conceitos de promoção de saúde e prevenção de doenças. Segundo Dina Czeresnia 

(1999), os projetos de promoção de saúde e de prevenção de doenças são comumente 

confundidos, uma vez que ambos lidam como os conceitos de doença, transmissão e risco 

– a exemplo – para nortear a produção de conhecimentos em saúde, o que atinge a 

efetivação de suas práticas, confundindo-as, sendo necessário, então, denotar a maneira 

como tais conceitos se imbricam a essa discussão. 

Dina Czeresnia (1999) refere que a noção de promoção de saúde está relacionada 

ao processo de fortalecimento das capacidades individuais e coletivas, que recaem sobre 

as condicionalidades da saúde, extrapolando técnicas e normativas e incluindo a escolha 

intermediada pelo conhecimento. Em relação ao outro conceito, a autora caracteriza 

prevenção de doenças como o movimento de intervir em prol de impedir o surgimento de 

patologias, reduzindo o acometimento na população por tal e pautado em conhecimentos 

epidemiológicos. 

A difusão de conhecimentos científicos sustenta e surge nas práticas de educação 

em saúde, bem como nos projetos de prevenção e promoção, norteando normativas para 

manutenção do bem-estar, hábitos e demais dimensões que se entrelaçam com a saúde, 
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dialogando e estabelecendo orientações para condições e estilos de vida que 

correspondam à busca por sua qualificação. O terreno de implementação das práticas de 

saúde é demarcado pela tensão entre a dimensão subjetiva e biológica da própria definição 

de vida. A busca por intervenções operacionais e objetivas em Saúde acirram a dicotomia 

entre saúde e doença e sugerem tentativas redutoras e ineficazes para contemplar ambos 

os conceitos como fenômenos (Czeresnia, 1999).  

O espaço proposto pelas PES como “produção social de saúde” (Maceno & 

Heidemann 2016) corrobora com a ideia da educação em saúde como técnica 

potencializadora nos serviços de saúde, não só pela sua capacidade de estimular 

habilidades para o autocuidado e conhecimento do/a usuário/a, como também para a 

criação de um espaço de valoração profissional. A característica heterogênea das PES 

existente em sua idealização pode viabilizar o diálogo com a práxis dos serviços, apoiar 

a horizontalidade dos conhecimentos e potencializar o construir de formas participativas 

e dialógicas. Fala-se, então, de educações em saúde, demarcando a pluralidade de 

expressões possíveis das suas práticas. 

Ao decorrer dos anos é possível observar as transformações na aplicação das PES, 

manejos e significados. Angélica Carneiro et al (2012) sinalizam algumas dessas 

transformações, que demarcam o início da participação das pessoas nos processos de 

educação em saúde registradas em 1970, tais como a implementação de temáticas sobre 

aspectos subjetivos e o diálogo com demandas psicossociais e processos educativos para 

promoção de saúde datado de 1990. Exemplifica-se tal colocação com o acréscimo, 

realizado pelo Ministério da Saúde, em 2002, do tema violência para ser trabalhado pela 

ESF, uma vez que foi compreendido que tais instâncias devem contribuir para os sujeitos 

de direitos (Brasil, 2002).   
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No entanto, o cenário explicitado a seguir caracteriza desafios para o refazer das 

ações do eixo de educação em saúde da Atenção Básica (Soares et al., 2017; Alves & 

Aerts, 2007; Santos et al., 2016; Maceno & Heidemann, 2016). Amanda Soares et al. 

(2017) destacam que algumas práticas de educação, chamadas de prescritivas de 

comportamento por Paulo Freire, ainda ocorrem nos serviços de saúde e pressupõem uma 

relação hierárquica entre profissional e usuário/a no processo de aprendizagem em saúde 

pouco viável para engendrar mudanças na vida das pessoas a fim de que estas possam 

agir no fazer e promover saúde. A relação entre papéis definidos por educador/a e 

educando/a, por vezes, pressupõe a ausência do saber/conhecimento por parte do/a 

participante ou aqueles/as que tais ações se direcionam. A linguagem presente na 

comunicação aqui observada a partir das PES, como instrumentos de comunicação em 

saúde, evidencia também como um instrumento de poder – já sinalizado por Eymard 

Vasconcelos (1996), uma vez que pode anular ou invisibilizar a capacidade de gerar 

conhecimento por algo ou alguém que enviesa a interlocução do conhecimento, criando 

barreiras para coconstrução crítica-reflexiva. 

Notamos que a compreensão estabelecida ao longo dos anos sobre práticas de 

educação em saúde como mecanismos de controle para docilizar a população frente às 

condutas e regras referentes à saúde, assumindo posturas persuasivas e enfáticas sobre 

adoecimentos, crivados pelos discursos autorreguladores de capacidade de escolhas, 

evidencia rastros de relações hierárquicas de saberes, como sinalizam Amanda Soares et 

al. (2017) Eymard Vasconcelos (1996) e  Rogério Renovato e Maria Bagnato (2010), 

remetendo à discussão sobre relações disciplinares e a tradicionalidade da educação em 

saúde.  

As ideias manifestadas por Gehysa Alves e Denise Aerts (2007) permitem pensar, 

por outro lado, sobre como assumir uma postura dialógica que suscite reflexões, 
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orientadas pelo compromisso ético-político, viabilizando o trilhar por caminhos que 

conduzam um trabalho com sentido participativo das pessoas, já que conceber a educação 

em saúde como um exercício social que se coloca como potencial técnica para o 

fortalecimento do sujeito de direitos é relevante para sua construção ativa frente à 

sociedade. Eymard Vasconcelos (1996, p. 27), no que lhe concerne, enfatiza a 

necessidade de considerar para além das carências populacionais, incluindo também todo 

o terreno de potências já encontrado nas vidas das pessoas. O autor nos diz que “No vazio 

do descaso do Estado com problemas populares, vão configurando-se iniciativas de busca 

de soluções técnicas construídas com base no diálogo entre o saber popular e o saber 

acadêmico”, referindo-se à Educação Popular em Saúde como instrumento aprimorado 

de comunicação e relação entre os conhecimentos técnicos e o fazer popular.  

Corroborando com essa colocação, o Ministério da Saúde (Brasil, 2012, p.20) 

define educação popular em saúde como “Ações educativas que têm como objetivo 

promover, na sociedade civil, a educação em saúde, mediante inclusão social e promoção 

da autonomia das populações na participação em saúde”. Tal colocação ao situar que as 

ações educativas ocorrem mediante inclusão social, já sinaliza uma das marcantes faces 

teóricas da educação popular em saúde: coconstrução de saberes que extrapola a 

racionalidade hegemônica de determinados conhecimentos e das compreensões sobre 

PES estabelecidas entre os séculos XIX e XX, durante suas primeiras aparições - por 

exemplo nas epidemias de varíola e febre amarela -, em que autoridades consideravam a 

população pouco capaz de entendimento sobre o assunto (Vasconcelos, 1996), reservando 

às pessoas e seus conhecimentos um lugar de objetificação e marginalização. 

O poder de oligarquias rurais, a aparição de uma classe média durante a expansão 

urbana, trabalhadores e constituição de previdências, tais como outros marcos políticos e 

econômicos brasileiros se fizeram e fazem presentes nas discussões sobre os aspectos que 
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fundamentam as práticas de educação em saúde (Vasconcelos, 1996). A experiência das 

pessoas e o olhar sobre suas realidades em interface com marcadores sociais precisam ser 

levados em consideração para o manejo de atividades pertinentes à temática da saúde e 

suas práticas, viabilizando a prática reflexiva sobre o lugar da população e seus 

conhecimentos na produção da sua vida e saúde. 

Quando pensado sobre o ato de se fazer compreensível o movimento de práticas 

de educação, adentra-se aos desafios dessas demandas nos serviços de cuidado à saúde 

dado os discursos que ergueram tais práticas. As PES estão intimamente relacionadas aos 

movimentos e dinâmicas sociais, exigindo hoje o ultrapassar de limites exclusivos da 

disseminação de informação, convergindo para discussões sobre as micro relações 

estabelecidas entre determinantes políticos, sociais, econômicos, culturais e subjetivos. 

Em 1986, a Carta de Ottawa, resultante da Primeira Conferência Internacional 

sobre Promoção de Saúde, já definia a educação em saúde como o processo de 

capacitação dos indivíduos a fim de que atuassem de maneira ativa frente à manutenção 

dos aspectos que resultam em sua saúde e vida, abrangendo a responsabilização da 

promoção de saúde para além da área de serviços e conhecimentos da saúde, incluindo 

áreas econômicas, sociais e políticas. Em concordância com tal inferência, promover 

saúde é definido por Gastão Campos, Regina Barros e Adriana Castro (2004, p. 746) 

como “um campo teórico-prático-político que [...] delineia-se como uma política que deve 

percorrer o conjunto das ações e projetos em saúde”, nos remetendo ao caráter de 

construção e multifatorialidade que envolve a saúde, e, portanto, a sua promoção (Brasil, 

2010b).  

A política citada por Campos, Barros e Castro (2004) se caracteriza pela atuação 

profissional para além da dicotomia saúde/doença, conduzindo ações que deem 

visibilidade às potencialidades dos sujeitos ativos, percorrendo a estruturação da 
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autonomia frente aos cuidados com a saúde. É interessante ressaltar aqui a compreensão 

de autonomia adotada no referido princípio como aquilo que se dirige à compreensão das 

teias de diferentes relações, como as sociais e políticas, que caracterizam dependências e 

o agir diante delas, inferindo no aperfeiçoamento não só dos aspectos de interpretação e 

análise das relações, como também dos processos de corresponsabilização que abrangem 

o ato de cuidar - de forma ampla - da vida.  

Destarte, usuários/as e profissionais da área da saúde, bem como o próprio Estado, 

diante dessa política/projeto de promoção da saúde e prevenção de doenças, exposto e 

evidenciado através das PES, são personagens ativos desse processo de coprodução de 

conhecimentos transpostos em discursos e narrativas. 

 

2.2 Contexto de desenvolvimento pandêmico da covid-19 e as práticas de educação 

em saúde para a comunidade. 

 

O palco para pensarmos as práticas de educação em saúde nesse estudo tem seu 

estopim ao final do ano de 2019 na China, momento no qual foram registrados os 

primeiros casos de adoecimento pelo vírus responsável por causar no organismo humano 

infecções respiratórias, o chamado Coronavírus SARS-Cov-2 (OMS, 2020). Em janeiro 

de 2020 a OMS declarou estado de surto – aumento de números de casos de determinada 

patologia em uma localidade específica -  e emergência de saúde pública internacional; 

em 22 de janeiro de 2020, como sinalizam Wanderson Oliveira, Elisete Duarte, Giovanny 

de França, Leila Garcia (2020), é ativado no Brasil o Centro de Operações de Saúde 

Pública a fim de identificar os casos já presentes e viabilizar planejamentos e 

monitoramento da situação; em fevereiro de 2020 a OMS adotou oficialmente a 

nomenclatura covid-19 para se referir à Corona Virus Disease (Doença do Coronavírus) 

(OMS, 2020); em 03 de fevereiro de 2020 é publicada a Portaria de Emergência em Saúde 
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Pública de Importância Nacional e em março do mesmo ano a OMS declara estado de 

pandemia. Ainda em março de 2020 foi declarado, no Brasil, transmissão comunitária no 

território, ou seja, tornou-se impossível relacionar os casos confirmados como positivos 

por meio da identificação da cadeia de transmissão do vírus dado o aumento desse 

quantitativo, como ressaltam Oliveira et al. (2020).  

A OMS, através da parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), 

desenvolveu um painel para divulgação de dados sobre a covid-19 no Brasil, denominado 

Painel Coronavírus (https://covid.saude.gov.br/). A atualização dos dados ocorre por 

meio de repasses de informações de Secretarias Estaduais de Saúde, obedecendo dados 

sobre: casos novos, casos acumulados, óbitos novos, óbitos acumulados. Dessa maneira, 

datado de 14 de maio de 2020 às 10h:50 da manhã, o Brasil marcou o quantitativo de 

188.974 casos de testagem positiva para a covid-19, com 13.149 óbitos acumulados, site 

atualizado em 13 de maio de 2020 às 19h:10. O Nordeste contabilizou 61.769 casos 

positivos e 3.818 mortes acumuladas, sendo desses registrados pela Bahia a quantidade 

de 6.547 casos positivos e 236 óbitos acumulados. Alerta-se para os casos de 

subnotificações que evidenciariam o potencial ainda maior de dano provocado pelo vírus 

para além dos dados oficiais, como sinalizado pelo professor e médico Carlos Brites da 

Faculdade de Medicina (UFBA) no dia 07 de maio de 2020, durante a Marcha Virtual 

pela Ciência realizada pela UFBA, por meio do canal Tv Ufba da plataforma virtual 

Youtube (www.youtube.com).  

Informações como dados acumulados, infecção pela covid, taxa de letalidade 

dentre outras foram retiradas do Painel Coronavírus momentaneamente no mês de junho 

de 2020 pelo Ministério da Saúde em concordância com posicionamentos do governo 

brasileiro, sendo posteriormente alterado a maneira de exposição dos dados dando ênfase 

aos dados extraídos de maneira diária. Em decorrência dessa postura, divulgações 
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paralelas de painéis próprios passaram a ser elaboradas, a exemplo o Painel do Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) elaborado pela união de dados fornecidos 

pelos estados. 

Estima-se que o quadro epidemiológico brasileiro, segundo o CONASS e o Painel 

Coronavírus, datado de 14 de março de 2022, seja caracterizado pelo acúmulo de 

29.368.776 casos confirmados para covid-19 e 655.078 óbitos confirmados. O Nordeste, 

com 6.092.037 casos positivos e 127.151 óbitos, e a Bahia, por sua vez, contabilizou 

1.492.546 casos positivos para o vírus e 29.016 óbitos acumulados. Observando os dois 

painéis citados aqui, nota-se que de maneira quantitativa frente às demais regiões 

brasileiras, o Nordeste ocupa o segundo lugar em número de vidas perdidas para a covid-

19, ficando atrás apenas da região sudeste que apuram 312.900 mortes por covid.  

O cenário pandêmico da covid-19, configurando uma emergência sanitária, 

solicita dos diferentes níveis de assistência à saúde posicionamentos frente às práticas de 

cuidado que mobilizem a comunidade no processo de autonomia e incentivo à 

responsabilidade social. Desde o início dos casos da covid-19, na China, o número 

alarmante de fake news4 invadiu as mídias sociais e fomentou entre as pessoas uma 

relação conturbada entre evidências, crenças e opiniões, como sinalizam Juliana Fachin, 

Nelma de Araújo e Juliana de Souza (2020). Tal relação comprometeu e permanece 

comprometendo posicionamentos frente aos cuidados pandêmicos, como, a exemplo, 

descrédito em informações sobre medidas sanitárias de prevenção e até mesmo eficácia 

das vacinas adotadas. A propagação intensa de fake news objetiva desinformar, distorcer 

e, senão conduzir, ao menos propiciar espaço para manipulação de opinião pública, 

 
4
 Termo refere-se às informações falsas divulgadas sobre temáticas específicas, no caso, a pandemia da 

COVID-19, sendo definido por Raquel Recuero e Anatoliy Gruzd como “sinônimo de desinformação, 

utilizado livremente pelos veículos noticiosos para indicar rumores e notícias falsas que circulam, 

principalmente, na mídia social.” (2019,p.32) 
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produzindo, como nos apontam Claudia Pereira Galhardi et al (2020), vantagens 

econômicas e políticas. 

Considerando a explanação de Mary Jane Spink (2020), tal cenário convoca o 

desenvolvimento de habilidades que contemplem tanto aspectos da comunicação de 

riscos quanto a busca pela compreensão de “como essas informações são processadas e 

significadas em distintos segmentos sociais” (p. 15). Esse movimento permite os 

questionamentos sobre: como, pensando no nível básico de atenção à saúde e suas 

articulações com os demais, seria possível viabilizar a educação em saúde para a 

população no contexto de desenvolvimento pandêmico no enfrentamento da covid-19? 

Como, diante de um cenário catastrófico de agudização de demandas sociais em interface 

com impactos decorrente da vivência pandêmica, é possível a criação e realização de 

mecanismos que considerem as diferenças territoriais, de marcadores sociais e 

singularidades populacionais para sua efetivação? 

Para estudos sobre situações de desastres, a relação estabelecida em contextos 

emergenciais versa sobre organização social e o comportamento individual (Mattedi, 

2008). Instalada a crise sanitária/saúde pública da covid-19, mudanças causadas pela 

alteração da dinâmica social ocorreram em cenários distintos da sociedade. A própria 

vivência das medidas de distanciamento/isolamento social e quarentena evidenciam os 

movimentos necessários de readaptação social, como destacam Roger Ceccon e Ione 

Schneider (2020). 

A condição de ser humano implica a experiência de respostas frente aos 

fenômenos e a imprevistos que tecem experiências. Respostas emocionais como 

hipervigilância, estresse, vulnerabilidade, insegurança, dentre outras, fazem parte, por 

exemplo, dos desdobramentos da vivência do alastramento de uma doença em nível 

mundial, como no caso de uma pandemia, implicando direta e indiretamente na saúde 
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populacional (FioCruz, 2020). Nesse panorama, é possível compreender momentos de 

desastres e emergências como a ocorrência de imprevistos abruptos de ordem natural ou 

humana, que impactam na vida das pessoas, dada relevância que surge da convergência 

entre contexto econômico, social e político, caracterizando a extensão e repercussão desse 

fenômeno, argumenta Marcos Mattedi (2008). Tal posicionamento versa com a 

compreensão de saúde adotada pela OMS, evidenciando a necessidade do olhar amplo 

sobre as demandas das pessoas a fim de buscar caminhos possíveis para a manutenção da 

sua vida, do bem estar coletivo, comunitário e individual. 

O cuidado desempenhado nesse contexto pela área da Saúde resulta das decisões 

frente à articulação entre profissionais e uso de tecnologias, advogam Roger Ceccon e 

Ione Schneider (2020), que visem o traquejar de uma linguagem acessível e possível na 

interlocução do contexto social, econômico e cultural. A adoção de práticas prescritivas 

de comportamento, utilizando de enunciados educativos de cunhos hierarquizado e 

imperativo, acaba por caracterizar exclusão da relevância das singularidades (Soares et 

al., 2017). Além disso, essa adoção acentua os processos de negligenciamento, que sugere 

margem para questionamentos negativos sobre o local disposto para escuta e produção 

mútua de conhecimento – maneiras de exercer a força e o poder das falas. Por sua vez, 

contrariando esta tendência pode haver ações que considerem a polissemia das falas dos 

envolvidos/as - retomando as ideias de participação social territorial e potencializando a 

característica cidadã na dimensão do cuidado em saúde, como argumentam Maria Flávia 

Gazinelli et. al. (2015) e Daniela Rezende (2019). 

Agir em momentos de emergências é uma possibilidade de “reorganização 

psíquica e social” das pessoas envolvidas, sugerem Mariana Paranhos e Blanca Werlang 

(2015, p.564). Com isso, pensar a organização dos diferentes níveis de assistência à saúde 

no contexto pandêmico – no que tange aos serviços de saúde como um dos contribuintes 
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para oferta da manutenção da organização social em momentos como de crises 

sanitárias/saúde pública - nos leva à discussão sobre a horizontalidade da comunicação 

em saúde entre profissionais e usuários/as, o caráter ético das PES, a responsabilidade 

coletiva, individual e do Estado sobre a saúde. Torna-se, assim, viável e necessária a 

discussão do presente estudo sobre as práticas de educação em saúde no contexto de 

desenvolvimento pandêmico da covid-19 no Brasil, ressaltando a inserção de tais práticas 

nos projetos de promoção de saúde e prevenção de doenças pertinentes ao dispositivo da 

Estratégia de Saúde da Família e considerando a problematização ética, política e social 

que as PES protagonizam. 

Atentando que por meio de um movimento de ruptura é possível expressões de 

sentidos, como sinalizam Mary Jane Spink e Benedito Medrado (2013), e que o produzir 

sentido é também uma prática social atravessada por repertórios narrativos, incluir 

contextos como cultura, aspectos sociais e tempo, permitem a discussão do contexto de 

desenvolvimento pandêmico e suas implicações. Compreender as novas estratégias 

sociais no campo da saúde e a visibilidade de demandas urgentes agravadas pela 

pandemia no Brasil, tais como a fragilidade de investimentos no SUS e vulnerabilidade 

social, lançam luz – em polo oposto - sobre as potencialidades que o SUS reserva em si 

e o movimento de resistência que é protagonizado pelo sistema, usuários/as e 

profissionais. 

Mary Jane Spink e Benedito Medrado (2013) ressaltam que as pessoas em 

contextos de relações sociais estão obstinadamente produzindo trocas simbólicas. 

Ocupando o ser humano um local de coprodução, atuando como produtor de si e do 

contexto em que vive, estamos nesse movimento constante já que na condição de seres 

humanos produzimos a subjetividade na nossa própria atuação (Campos, 2009), fator que 

nos leva à discussão anunciada na subseção anterior desta dissertação, sobre a linha tênue 
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e tensionada entre normativas técnicas e a subjetividade que justapõem as práticas em 

saúde. 

Sendo a insegurança um aspecto concernente a situações de desastres e 

emergências, como exposto por Marcos Mattedi (2008) e reforçado por Mary Jane Spink 

(2020), o terreno de inseguranças e incertezas ao qual a pandemia da covid-19 dá 

visibilidade, seja pela alteração de rotinas na vida das pessoas, pela relevância dos 

impactos nefastos, dos movimentos de transformação, formas de transmissão, tratamento, 

comportamento do vírus, esgotamento emocional e o próprio luto – simbólico e real –, 

invade a rotina de usuários/as e trabalhadores/as da área da saúde, convocando a todos/as 

para a produção de estratégias não só para o convívio social como para práticas de 

trabalho. 

As colocações de Jean Souza (2016), ao afirmar que a problematização dos 

princípios que rege o SUS conduz para discussões sobre a participação social, como 

instrumento que atua diretamente em modelos comunicacionais no Sistema, permitem 

que reafirmemos a relevância da ampliação das vozes que ali atuam. O direito de serem 

ouvidas e terem suas falas consideradas, visando a compreensão do que se é dito para 

criação de caminhos da produção de saúde que não potencializem de forma 

unilateralizada a responsabilização populacional de maneira a ausentar o Estado de suas 

atribuições é também outra reflexão possível. Acreditamos na aposta de que o movimento 

de novas práticas dialógicas ocasiona mudanças, resguardando em si “potenciais de 

sentidos de reconstrução”, como sinaliza Ricardo Ayres (2004, p.90).  

3 Considerações teórico-metodológicas 

3.1 Fundamentação teórica 

Este estudo está inspirado nas contribuições da Psicologia Social Construcionista, 

caracterizada por assumir uma postura antiessencialista - ao considerar que a existência 
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de um determinado fenômeno social não necessariamente caracteriza sua 

predeterminação pela natureza ou mesmo sua existência prévia – e antirrealista - não 

concebendo a realidade desvinculada do conhecimento que é gerado sobre ela -, como 

sinalizam Mary Jane Spink (2010); Ricardo Méllo et al., (2007). Estamos de acordo com 

a definição de que “A pesquisa é sempre um ato criativo, resultante de uma construção 

artesanal, pois requer escolhas de matrizes teóricas e arranjos metodológicos que vão 

compor o caminho da investigação e análise”, como sugerem  Sérgio Aragaki, Pedro Piani 

e Mary Jane Spink (2014a, p. 232). 

No momento de eclosão de questionamentos e críticas entre as décadas de 1960 e 

1970 sobre o saber psicológico e a própria produção de conhecimento na área de 

Psicologia Social, de modo geral, adentrava-se no terreno novos modos de investigação. 

Nas décadas de 1970 e 1980, como ressaltam Ricardo Méllo et al. (2007), demarca-se o 

avanço do foco na linguagem nas áreas de conhecimentos das ciências humanas e sociais. 

Trata-se, então, de um terreno propício para o enfoque no Construcionismo Social, 

permeado por raízes críticas e políticas para o desenvolvimento da vertente denominada 

práticas discursivas e produção de sentido do grupo de pesquisa de Mary Jane Spink 

(Spink, 2010; Spink & Frezza, 2013). Nesta direção, a referida vertente da psicologia 

social estava de acordo que seu foco também seria refletir sobre, como indica Kenneth 

Gergen (2009, p.301), os “processos por meio dos quais as pessoas descrevem, explicam 

ou dão conta do mundo (incluindo a si mesmos) em que vivem”. 

O Construcionismo não postula verdades, agrega à sua discussão demandas 

diversas como as que emergem de aspectos sócio-históricos e filosóficos, objetivando 

analisar o interagir social localizado nos meios que viabilizam a ocorrência de um 

fenômeno ou situada no presente (Spink, 2010). Os processos de objetivação - mecanismo 

de apreensão do conhecimento sobre a realidade – ocorrem por meio da linguagem, 
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práticas e afins, e adotam a compreensão da pessoa e do objeto como resultante de 

construções sócio-históricas que permeiam o terreno da problematização e de 

desfamiliarização, como apontam Mary Jane Spink e Rose Mary Frezza (2013). As 

autoras justificam o uso do termo desfamiliarizar no lugar do termo desconstruir devido 

a compreensão de que dessa maneira há a possibilidade da criação de espaços que 

viabilizam construções, entendendo seu uso como o reconhecimento da implicação de 

conteúdos que são construídos tanto no âmbito social quanto nos processos 

comunicativos dialógicos. No entanto, as produções anteriores permanecem apresentando 

relação com os artefatos da cultura, por meio dos repertórios linguísticos utilizados para 

dar sentido ao mundo. Caracteriza-se o agir da postura construcionista como instrumento 

de ressignificação da relação estabelecida. 

O conhecimento, para essa abordagem teórica, não resulta de processos internos 

e sim da construção mútua estabelecida pelos encontros, situando a linguagem em uso 

como pilar das práticas discursivas (Spink & Frezza, 2013). O conhecimento da pesquisa 

cientifica é caracterizado tanto pela prática crítica-reflexiva que propõe quanto pela 

prática social que desempenha. Movimentos de produção de conhecimentos, seja 

científico ou não, produzem sentidos sobre os fenômenos e eventos do mundo, como 

ressalvam Mary Jane Spink e Vera Menegon (2013), sendo também uma prática social. 

Destaca-se que uma vez participantes nas produções de práticas discursivas cotidianas, 

nós como pessoas coprodutoras em contextos espaço-temporais, estamos intimamente 

envolvidos/as por demandas como convenções e estruturas de legitimação (Spink & 

Menegon, 2013). Assim: “A pesquisa construcionista é, portanto, um convite a examinar 

essas convenções e entendê-las como regras socialmente construídas e historicamente 

localizadas. É um convite a aguçar a nossa imaginação e a participar ativamente dos 

processos de transformação social” (Spink & Frezza, 2013. p. 15). 
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A manutenção desse exercício ocorre vinculada primordialmente aos 

interlocutores envolvidos nesse processo que, segundo Kenneth Gergen (2009), por meio 

das “vicissitudes dos processos sociais” como a comunicação e o conflito, possibilitam 

que determinado entendimento permaneça ativo ou não. Os/as interlocutores/as, 

relevantes para as práticas discursivas, sustentam, desprezam ou mesmo ressignificam 

enunciados, agregando valor para relações e trocas sociais. O ato de descrever a maneira 

como se vê/compreende o mundo é em si mesmo uma expressão da ação social. A 

linguagem, então, tem intrínseco ao seu processo de expressão a capacidade de criar e 

transformar as práticas cotidianas, causando efeitos dos mais diversos. 

No entanto, a linguagem não se tipifica como uma verdade inquestionável, já que 

para a perspectiva construcionista a verdade assume características das relações 

estabelecidas bem como de acordos sociais (Spink, 2010). A linguagem adota postura de 

relevância circunscrita em processos não desvinculados de aspectos que a situem, como 

o tempo e a cultura. Assim, para o Construcionismo Social não é atribuído à linguagem 

o valor representacionista de processos internos e sim fenômeno que, entre o encontro de 

pessoas no mundo, provoca acontecimentos e desperta significados, sentidos e efeitos.  

Destaca-se que, uma vez tendo a linguagem como foco, são atribuídas diferentes 

maneiras de trabalhá-la. Dessa maneira, é importante enfatizar que como psicólogos/as 

sociais o foco se encontra na função/no papel que a linguagem desempenha na interação 

social, portanto, atribui-se a nomenclatura de práticas discursivas. Demarca-se, assim, a 

diferenciação entre práticas discursivas como “momentos ativos do uso da linguagem 

nos quais convivem tanto a ordem como a diversidade” – relacionando-se com o produzir 

de sentidos e processos de transformação - e o discurso, que por sua vez se caracteriza 

como a linguagem institucionalizada, direcionado para áreas específicas do conhecimento 
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como os discursos médico, psicológico, pedagógico e outros (Spink, 2010; Spink & 

Medrado, 2013). 

As práticas discursivas, como linguagem em ação, produzem sentido e 

posicionamentos em relações sociais. Compreender sentidos, é, para Mary Jane Spink e 

Benedito Medrado (2013), confrontar as múltiplas vozes situadas em contextos, em um 

espaço e tempo determinados. Devido à relação com o fator tempo, a discussão sobre 

sentidos perpassa a compreensão sobre tempo longo, tempo vivido e tempo curto. Spink 

e Medrado (2013) sobressaem o tempo longo como circundado pela cultura, o tempo 

vivido como vinculado aos processos de ressignificação e vivência pessoal – nele se 

desenvolve a aprendizagem das linguagens sociais, situam vozes e atuam como referência 

para a construção de narrativas pessoais -, e o tempo curto que apresenta características 

dos processos dialógicos, viabilizando a compreensão dos movimentos de produção do 

sentido, em caráter interativo. Com isso, produzir sentido está vinculado à relação 

estabelecida entre esses três tempos históricos. 

Para além do fator tempo, alguns elementos constituem as práticas discursivas, 

sendo eles: a dinâmica, que tem como orientação os enunciados guiados pelas vozes dos 

interlocutores/as; as formas menos ou mais fixas de expressão, também chamadas de 

speech genres/ gêneros de fala; e os conteúdos ou repertórios linguísticos, que se 

expressam como unidades em movimento (Spink & Medrado, 2013; Aragaki; Piani & 

Spink, 2014a).  

3.2 Procedimentos de produção de informação  

Intencionamos compreender os efeitos das práticas discursivas produzidas por 

profissionais de uma Unidade de Saúde da Família (USF) e Núcleo de Apoio/Ampliado 

de Saúde da Família (NASF) sobre práticas educativas em saúde no contexto de 

enfrentamento da pandemia da covid-19. Para tanto, assumimos que, 
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Nesse caminho, linguagem não se restringe a uma rede de significações e, 

conseqüentemente, não há empenho em fazer uma análise acerca do que a 

linguagem significa, mas em torno do que ela efetiva. Considerar a linguagem 

como condição de possibilidade é afirmar seu caráter atributivo, constituinte, 

provocador de regularidades e de descontinuidades, ou seja, ao mesmo tempo 

em que possibilita a estabilidade de certos acontecimentos, maneiras de ser ou 

subjetivações, ethos, saberes e poderes, também pode se configurar como um 

campo de resistências e rupturas (Méllo et al., 2007, p. 29) 

 

Dessa maneira, esta dissertação é pautada no movimento do Construcionismo 

Social, valendo-se das práticas discursivas como potencializadoras da construção das 

versões de realidades e de sentidos. Sabe-se que os trabalhos direcionados para a análise 

dos repertórios linguísticos pressupõem finalidades que precisam ser definidas pelo/pela 

pesquisador/pesquisadora. Com isso, analisar esses repertórios tem como objetivo não só 

a identificação do seu uso, como “seus efeitos na maneira como nos posicionamos e 

posicionamos nossos/as interlocutores/as. Além disso, analisá-los nos permite perceber 

como versões de realidade foram produzidas” (Aragaki, Piani & Spink, 2014a, p. 229). 

Nesta direção, nas duas próximas subseções descrevemos o processo de produção 

de informações que contempla esta pesquisa caracterizada pela construção de dois 

caminhos de produção de informação complementares, sendo o primeiro: acesso, leitura 

e análise de documentos de domínio público, o qual antes de começar a análise dos 

referidos textos, situamos brevemente o que nomeamos documentos de domínio público 

na subseção 3.2.1; e o segundo:  a realização e análise de entrevistas. 

 

3.2.1 Documentos de domínio público 

Ao integrar documentos de domínio público às leituras desta pesquisa, 

intencionamos que o acesso a tais documentos viabilizasse identificar e compreender os 

usos do termo educação em saúde e correlatos, bem como abarcasse as possibilidades de 

compreensão desse termo para a construção de realidades, posicionamentos e/ou relações 

de poder pertinentes a esse processo (Aragaki, Piani & Spink, 2014a). Para tal, 

entendemos documentos como fontes de pesquisa, como instrumentos de linguagem 
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impressa que possibilitam situar temáticas e ideias em vigor na sociedade, como destacam 

Peter Spink et al. (2014). Partimos da noção de que a análise de documentos de domínio 

público: 

refletem suas práticas discursivas: como gênero de circulação, como       

artefatos do sentido público, e como conteúdo, em relação aquilo que está 

impresso em suas páginas. São produtos em tempo e componentes 

significativos do cotidiano; complementam, completam e competem com a 

narrativa e memória (Spink, P, 2003, p. 127).  

 

Encontram-se listados e contextualizados a seguir os documentos de domínio 

público selecionados para compor esta etapa de produção de informações, materiais 

disponíveis em formato físico, digitalizado, em vídeo etc. considerando as portarias 

emitidas pelo governo brasileiro que visam a ordenação da Atenção Básica, Estratégia de 

Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família, cadernos produzidos para 

abordagem da prática de educação popular em saúde, seleção dos vídeos de educação em 

saúde produzidos pela eESF e eNASF e, por fim, levantamento de artigos científicos na 

base de dados da Scielo sobre a temática das PES. Nesta direção estamos ampliando a 

noção do referido autor, quando tendemos a considerar os impressos qualquer modo de 

fixação de significados. Tais documentos foram escolhidos a partir de indicação de 

profissionais da AB, e considerando seus impactos para a prática nesse nível de 

assistência. 

 

I) Política Nacional de Atenção Básica de 2017, Política Nacional de Educação 

Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde de 2013 e II Caderno 

de Educação Popular em Saúde5 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) sinalizada pela Portaria nº 2.436, 

de 21 de setembro de 2017, e suas antecedentes, compõe os documentos selecionados 

 
5 Foram considerados documentos oficiais disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde. 
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aqui por apresentar orientações de caracterização da Atenção Básica (AB), contexto de 

desenvolvimento da pesquisa, além de, em especial a PNAB de 2017, considerar 

mudanças enfáticas ao que se propunha a política que regia anteriormente a área de 

contexto deste estudo. Ao passo que o documento direciona seu escrito para a 

apresentação da aprovação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e expõe a 

AB como principal porta de entrada e centro de comunicação com a Rede de Apoio 

Assistencial (RAS), vindo a AB a exercer a função de coordenação e ordenação do que é 

oferecido pela rede, ele também fragiliza a própria estrutura da Atenção Básica, ressoando 

críticas sobre a repercussão, seja no financiamento ou na própria estruturação da oferta 

de serviços por esse nível de assistência. 

Além disso, é descrito por ele também a relevância do reconhecimento das 

demandas do território, dos determinantes e condicionantes de saúde para oferta dos 

serviços, pautados na responsabilidade ética exercida pelo campo da saúde e dos/as 

profissionais que se dispõem a ocupar esse lugar frente ao combate de movimentos que 

excluam do acesso à AB qualquer que seja a pessoa que assim busque o serviço. 

 

Adentram a esta seleção como marco necessário para discussão das Práticas de 

Educação em Saúde (PES) por pautarem esta  temática para/com a população de maneiras 

não “tradicionais”: a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (PNEP – SUS) – expressa na Portaria Nº 2.761 de novembro de 

2013 e II Caderno de Educação Popular e Saúde (2014) que consta na Portaria Nº 2.761, 

de 19 de novembro de 2013.  

A elaboração da PNEPS-SUS/2013 reafirma os princípios que regem o SUS ao 

passo que promovem possibilidades de ações política-pedagógicas condizentes com as 

propostas de promoção de saúde e prevenção de doenças e considera a horizontalidade e 
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pluralidade de saberes, como apresenta o Artigo segundo da Portaria (Brasil, 2013). Ao 

passo que as 226 páginas subdivididas em nove seções, denominadas no documento de 

trilhas, que permeiam conteúdos constituídos por fundamentações teórico-práticas, 

partilhas de experiências/vivências, ilustrações coloridas, fotografias, citações de músicas 

e poesias, que compõem o II Caderno de Educação Popular em Saúde, confeccionado 

pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa e o 

Departamento de Apoio à Gestão Estratégica e Participativa em 2014, corroboram para o 

mesmo propósito.  

Inicialmente, o II Caderno de Educação Popular em Saúde (2014) situa o/a leitor/a 

sobre a demarcação do ano de 2013 e sua relevância para a Política Nacional de Educação 

Popular em Saúde no SUS, uma vez que esse foi o ano de institucionalização dessa 

Política. A sua elaboração tem início no ano de 2003, sendo incorporada à Secretaria de 

Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) em 2005, acentuando aspectos como 

participação social na elaboração do SUS. Em 2009 a Política se articula com o Ministério 

da Saúde e movimentos populares, quando um Comitê Nacional se debruçou na 

formulação da PNEP-SUS. 

 

II) Materiais em vídeo produzidos por profissionais de uma Unidade de Saúde da 

Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) de Salvador-Bahia 

para/no enfrentamento da covid-19 

Durante o desenvolvimento, ainda em curso, da pandemia da covid-19, os 

setores da Saúde – Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, 

Policlínicas, Hospitais, Secretarias - têm se mobilizado para ocupar espaços de 

comunicação e alcançar as pessoas com informações sobre o fenômeno. A Unidade de 

Saúde da Família (USF) que é o cenário desta pesquisa tem ocupado na rede social 
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Instagram (www.instagram.com), uma conta na qual divulga em formato de vídeos de 

curta duração – no máximo um minuto - informações, condutas e falas de acolhimento 

para usuários/as dos serviços da Unidade. Ressalta-se que esta mesma unidade de saúde 

caracteriza o contexto ao qual a pesquisa se desenvolve. 

A partir disso os vídeos postados na conta do Instagram da Unidade de Saúde da 

Família passaram a ser selecionados e posteriormente realizados download em pasta 

identificada em nosso computador, a fim de que estes fossem explorados e descritos a 

partir da observação sobre a linguagem que expressa, quem são os/as participantes nesses 

materiais (mulheres, homens, outros gêneros; profissionais, usuários/as, representantes 

da comunidade, entre outros), quais características das informações que são 

compartilhadas (qual o público chave, qual o tema abordado, a exemplo). 

O primeiro vídeo postado na rede data de 30 de abril de 2020 e já em 02 de junho 

2021 são exatamente sessenta e três (63) vídeos disponibilizados no perfil. Alguns são 

categorizados pelos/as próprios/as profissionais como “séries”, dessa maneira apresentam 

títulos para identificação de que se encaixam em tais categorias. Segundo essas séries, o 

perfil já tem publicado: 06 vídeos da série sobre movimentação do corpo durante a 

pandemia, 02 sobre alimentação saudável, 22 se referem aos temas do cuidado às 

emoções, 02 cuidados gerais com a saúde, 04 referentes à voz da comunidade e 02 da 

parceria entre as séries de alimentação saudável e cuidando das emoções. 

Os demais vídeos não aparecem vinculados à alguma categoria dessas séries, 

mas apresentam suas temáticas nos títulos permitindo que possamos sintetizar da seguinte 

maneira: 03 de orientações sobre as vacina para covid-19, H1N1 e atualização vacinal; 

02 vídeos referente à LGBTfobia e visibilidade trans; 09 diretamente relacionados à 

COVID; 02 que abrangem problemáticas transversais ao contexto pandêmico, como 

teleconsulta e o próprio funcionamento do posto de saúde; 02 vídeos sobre o serviço de 

http://www.instagram.com/
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saúde bucal; 01 em libras sobre cuidados durante a pandemia; 01 sobre o combate ao 

mosquito aedes aegypt; 02 correspondentes às campanhas Novembro Azul e Outubro 

Rosa; 01 contemplando o Programa Saúde na Escola (PSE); 01 com ênfase na união da 

comunidade; e 01 vídeo de homenagem de um grupo de atividade coletiva para 

profissionais da equipe (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Síntese do material acessado por intermédio da plataforma virtual do 

Instagram da Unidade de Saúde da Família (contexto da pesquisa) 

Vídeo (Título/Tema/Série) Quantidade 

Série Movimentação do corpo 06 

Série Alimentação saudável 02 

Cuidado às emoções 22 

Cuidados gerais com a saúde 02 

Voz da comunidade 04 

Parceria entre as séries de alimentação saudável e 

cuidando das emoções. 

02 

Orientações sobre vacinas para covid-19, H1N1 e 

atualização vacinal 

03 

LGBTfobia e visibilidade trans 02 

Covid-19 (monitoramento de casos, cuidados com 

máscara, saídas de casa e com pessoas positivadas para 

covid-19, orientações sobre como usar a máscara e a 

campanha “Fique em casa”, informativos sobre a não 

transmissão do vírus por animais, alertas sobre os 

sintomas e existência da doença) 

09 

Teleconsulta 01 

Funcionamento do posto de saúde 01 

Saúde bucal: orientações e oferta de serviços 02 

Libras (orientações sobre cuidados durante a pandemia) 01 
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Combate ao mosquito aedes aegypt 01 

Campanha Novembro Azul – Saúde do homem negro 01 

Campanha Outubro Rosa 01 

Programa Saúde na Escola (PSE) 01 

União da comunidade contra o vírus 01 

Homenagem de um grupo de atividade coletiva para 

profissionais da equipe 

01 

- Total: 63 

 

 
Fonte: autoras, 2021. 

 

Os vídeos apresentam em sua linguagem: imagens, ilustrações em movimento e 

frases escritas que correspondem ao áudio disposto neles. Profissionais da equipe mínima 

da Unidade de Saúde da Família, assim como do NASF e representantes da comunidade, 

participam compondo os vídeos, que, como sinalizado anteriormente, abordam temáticas 

não só diretamente relacionadas ao contexto de desenvolvimento da pandemia da covid-

19 como assuntos transversais ao cuidado com a saúde. A duração de cada vídeo varia 

entre 44 segundos a 1 minuto, adota uma postura objetiva e sintética de informações 

contextualizadas e apresentadas como características do cotidiano, a exemplo dos temas 

como: manuseio de máscaras, higienização de alimentos e demais compras, condutas para 

primeiros sintomas de covid-19 e gerenciamento de emoções. 

III) Busca na base de dados Scientific Electronic Library Online – SciELO 

Segundo a busca por descritores (política nacional de promoção da saúde) AND 

(atenção básica de saúde or atenção primária à saúde) na base de dados da Scientific 

Electronic Library Online – SciELO (http://www.scielo.br), que ocorreu entre os dias 30 

de abril à 10 de maio de 2021, viabilizando a intensificação do embasamento para a 

discussão proposta pelo estudo,  foram encontradas a partir de filtros que restringiram a 

http://www.scielo.br/
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busca às publicações em português6, sem recorte de tempo, dez (10) produções 

científicas, das quais duas (02) estavam repetidas. Após a leitura na íntegra dos títulos e 

resumos foram selecionados aqueles que lidassem com a educação popular em saúde, 

educação em saúde, política de promoção à saúde e/ou questões transversais aos 

marcadores sociais em meio à política de promoção à saúde, assim, três (03) artigos foram 

incluídos.  

Vislumbrando ampliar o escopo de material bibliográfico científico, foi realizado 

ainda na base de dados Scielo, com mesmo recorte de filtros, outra busca com os 

descritores (política nacional de promoção da saúde) AND (educação em saúde). Foram, 

então, localizados cinquenta e um (51) artigos, dos quais vinte (20) eram repetidos. 

Mantido o mesmo critério de inclusão da busca anterior, permaneceram onze (11) 

produções. No total, sendo excluído um (01) artigo repetido entre ambas as buscas, foram 

selecionados treze (13) artigos científicos (Quadro 2). Ressaltamos que foi observado 

para construção desse quadro além das informações sobre título e autores/as, o processo 

adotado para produção das informações (metodologia) e o público alvo envolvido nessa 

produção (caracterização das pessoas participantes). 

 

Quadro 2: Produções científicas selecionadas no SciELO com descritores correlatos 

ao termo Educação em Saúde.  

Text

o nº 

Título e autores(as) Metodologia Público alvo 

 
6
 A busca por publicações em português exclusivamente se deu devido ao nosso interesse na condição de 

pesquisadoras em enfatizar as produções brasileiras sobre o nível primário de assistência à saúde advindo 

da própria realidade da saúde pública/coletiva brasileira: potencializando produções brasileiras sobre a sua 

política de saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS). Principalmente tomamos esta decisão para poder 

aprofundar no nosso contexto específico, que já é muito amplo e complexo, e não correr o risco de fazer 

comparações sobre o tema sem o devido aprofundamento de não descrever o contexto da saúde pública de 

outros países.  



46 

 

 

1 Uma semente abrindo a 

terra para germinar’: o 

processo formativo com 

educadores/as populares 

do EdPopSUS. 

Dantas, Mayana de 

Azevedo; Silva, Maria 

Rocineide Ferreira 

da; Castro Júnior, André 

Ribeiro de; Oliveira, Lúcia 

Conde de. Saúde em 

Debate, jun 2020 

Abordagem 

qualitativa, baseada 

no estudo de caso, 

realizou-se análise de 

conteúdo de um 

corpus constituído 

por 23 entrevistas. 

23 educadores 

participantes de 

turmas do 

EdPopSUS no Ceará 

(10 participantes já 

haviam participado 

da educação anterior 

e 13 já eram atuantes 

em movimentos 

sociais;17 

educadores eram do 

sexo masculino; e 5, 

do feminino) 

2 Implementação da 

Política Nacional de 

Saúde Integral de 

Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (PNSI 

LGBT) no Paraná, Brasil 

 

Silva, Amanda de Cassia 

Azevedo da; Alcântara, 

Anelise 

Montañes; Oliveira, 

Daniel Canavese 

de; Signorelli, Marcos 

Claudio. Interface - 

Comunicação, Saúde, 

Educação 2020,  

Quatro grupos focais 

com 48 participantes, 

em uma abordagem 

qualitativa. 

48 participantes 

formados por 

representantes de 

movimentos sociais 

LGBT; gestores; e 

profissionais da 

saúde do SUS e da 

rede intersetorial.  

46 mulheres; 43 

pessoas se 

autodeclararam 

heterossexuais. A 

maioria dos 

participantes eram 

psicólogos e 

enfermeiros. A faixa 

de idade 

predominante foi de 

trinta a 39 anos, e a 

escolaridade 

prevalente foi de 

ensino superior com 

especialização. 

http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Dantas,%252525252525252520Mayana%252525252525252520de%252525252525252520Azevedo%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Dantas,%252525252525252520Mayana%252525252525252520de%252525252525252520Azevedo%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Silva,%252525252525252520Maria%252525252525252520Rocineide%252525252525252520Ferreira%252525252525252520da%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Silva,%252525252525252520Maria%252525252525252520Rocineide%252525252525252520Ferreira%252525252525252520da%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Silva,%252525252525252520Maria%252525252525252520Rocineide%252525252525252520Ferreira%252525252525252520da%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Oliveira,%252525252525252520L%2525252525252525C3%2525252525252525BAcia%252525252525252520Conde%252525252525252520de%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Oliveira,%252525252525252520L%2525252525252525C3%2525252525252525BAcia%252525252525252520Conde%252525252525252520de%252525252525252522
https://search.scielo.org/?q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&filter%25252525252525255Bla%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=pt&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2010&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2013&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2014&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2016&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2019&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2020&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2012&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2015&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2018&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2011&q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&page=1
https://search.scielo.org/?q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&filter%25252525252525255Bla%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=pt&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2010&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2013&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2014&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2016&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2019&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2020&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2012&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2015&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2018&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2011&q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&page=1
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Silva,%252525252525252520Amanda%252525252525252520de%252525252525252520Cassia%252525252525252520Azevedo%252525252525252520da%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Silva,%252525252525252520Amanda%252525252525252520de%252525252525252520Cassia%252525252525252520Azevedo%252525252525252520da%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Alc%2525252525252525C3%2525252525252525A2ntara,%252525252525252520Anelise%252525252525252520Monta%2525252525252525C3%2525252525252525B1es%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Alc%2525252525252525C3%2525252525252525A2ntara,%252525252525252520Anelise%252525252525252520Monta%2525252525252525C3%2525252525252525B1es%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Alc%2525252525252525C3%2525252525252525A2ntara,%252525252525252520Anelise%252525252525252520Monta%2525252525252525C3%2525252525252525B1es%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Oliveira,%252525252525252520Daniel%252525252525252520Canavese%252525252525252520de%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Oliveira,%252525252525252520Daniel%252525252525252520Canavese%252525252525252520de%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Oliveira,%252525252525252520Daniel%252525252525252520Canavese%252525252525252520de%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Signorelli,%252525252525252520Marcos%252525252525252520Claudio%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Signorelli,%252525252525252520Marcos%252525252525252520Claudio%252525252525252522
https://search.scielo.org/?q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&filter%25252525252525255Bla%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=pt&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2010&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2013&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2014&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2016&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2019&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2020&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2012&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2015&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2018&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2011&q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&page=1
https://search.scielo.org/?q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&filter%25252525252525255Bla%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=pt&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2010&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2013&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2014&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2016&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2019&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2020&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2012&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2015&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2018&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2011&q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&page=1
https://search.scielo.org/?q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&filter%25252525252525255Bla%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=pt&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2010&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2013&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2014&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2016&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2019&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2020&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2012&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2015&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2018&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2011&q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&page=1
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http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Raimondi,%252525252525252520Gustavo%252525252525252520Antonio%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Raimondi,%252525252525252520Gustavo%252525252525252520Antonio%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Paulino,%252525252525252520Danilo%252525252525252520Borges%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Paulino,%252525252525252520Danilo%252525252525252520Borges%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Mendes%252525252525252520Neto,%252525252525252520Jorge%252525252525252520de%252525252525252520Paula%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Mendes%252525252525252520Neto,%252525252525252520Jorge%252525252525252520de%252525252525252520Paula%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Diniz,%252525252525252520La%2525252525252525C3%2525252525252525ADs%252525252525252520Ferreira%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Diniz,%252525252525252520La%2525252525252525C3%2525252525252525ADs%252525252525252520Ferreira%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Rosa,%252525252525252520Gabriela%252525252525252520Ferreira%252525252525252520de%252525252525252520Camargos%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Rosa,%252525252525252520Gabriela%252525252525252520Ferreira%252525252525252520de%252525252525252520Camargos%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Rosa,%252525252525252520Gabriela%252525252525252520Ferreira%252525252525252520de%252525252525252520Camargos%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Limirio%252525252525252520Junior,%252525252525252520Vilson%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Limirio%252525252525252520Junior,%252525252525252520Vilson%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Oliveira,%252525252525252520Let%2525252525252525C3%2525252525252525ADcia%252525252525252520Nastulevitie%252525252525252520de%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Oliveira,%252525252525252520Let%2525252525252525C3%2525252525252525ADcia%252525252525252520Nastulevitie%252525252525252520de%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Leonardi,%252525252525252520Caterina%252525252525252520Beatriz%252525252525252520Grassi%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Leonardi,%252525252525252520Caterina%252525252525252520Beatriz%252525252525252520Grassi%252525252525252522
https://search.scielo.org/?q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&filter%25252525252525255Bla%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=pt&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2010&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2013&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2014&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2016&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2019&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2020&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2012&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2015&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2018&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2011&q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&page=1
https://search.scielo.org/?q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&filter%25252525252525255Bla%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=pt&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2010&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2013&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2014&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2016&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2019&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2020&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2012&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2015&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2018&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2011&q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&page=1
https://search.scielo.org/?q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&filter%25252525252525255Bla%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=pt&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2010&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2013&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2014&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2016&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2019&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2020&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2012&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2015&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2018&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2011&q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&page=1
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Soares,%252525252525252520Marcelo%252525252525252520Luiz%252525252525252520Medeiros%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Soares,%252525252525252520Marcelo%252525252525252520Luiz%252525252525252520Medeiros%252525252525252522
https://search.scielo.org/?q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&count=15&from=16&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=2&filter%25252525252525255Bla%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=pt&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2010&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2013&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2014&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2016&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2019&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2020&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2012&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2015&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2018&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2011&q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en
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5 O trabalho do agente 

comunitário de saúde na 

perspectiva da educação 

popular em saúde: 

possibilidades e desafios 

 

Maciazeki-Gomes, Rita de 

Cássia; Souza, Carolina 

Duarte de; Baggio, 

Lissandra; Wachs, Felipe. 

Ciência & Saúde 

Coletiva, may 2016. 

Estudo pautado na 

análise dos resultados 

de uma pesquisa-

intervenção. Dados 

analisados foram 

produzidos em 

reuniões com a 

equipe, em atividades 

com ACS – 

entrevista individual 

e oficinas, e em 

processo de 

devolutiva da 

intervenção com 

equipe. 

Pesquisa-intervenção 

contou com um 

grupo de pesquisa 

composto por três 

psicólogas, docentes 

do Curso de 

Psicologia e duas 

estagiárias de 

psicologia; os/as 

participantes foram  

uma equipe da ESF 

que apesar de ser 

composta por um 

médico, uma 

dentista, uma 

enfermeira, três 

técnicas de 

enfermagem, oito 

ACSs, duas 

recepcionistas e uma 

auxiliar de limpeza 

foi decidido em 

reunião foco em 

questões associadas 

às ACS, assim as 

oficinas aconteceram 

com oito ACSs, com 

idades entre 24 a 51 

anos, eram sete 

mulheres e um 

homem, que em sua 

maioria possuíam 

ensino médio 

completo e tinham, 

em média, cinco anos 

de atuação 

profissional. Para o 

delineamento e a 

operacionalização da 

intervenção foram 

realizadas entrevistas 

e oficinas em grupo 

com os ACS. 

http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Maciazeki-Gomes,%252525252525252520Rita%252525252525252520de%252525252525252520C%2525252525252525C3%2525252525252525A1ssia%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Maciazeki-Gomes,%252525252525252520Rita%252525252525252520de%252525252525252520C%2525252525252525C3%2525252525252525A1ssia%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Souza,%252525252525252520Carolina%252525252525252520Duarte%252525252525252520de%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Souza,%252525252525252520Carolina%252525252525252520Duarte%252525252525252520de%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Baggio,%252525252525252520Lissandra%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Baggio,%252525252525252520Lissandra%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Wachs,%252525252525252520Felipe%252525252525252522
https://search.scielo.org/?q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&count=15&from=16&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=2&filter%25252525252525255Bla%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=pt&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2010&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2013&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2014&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2016&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2019&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2020&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2012&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2015&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2018&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2011&q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en
https://search.scielo.org/?q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&count=15&from=16&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=2&filter%25252525252525255Bla%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=pt&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2010&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2013&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2014&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2016&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2019&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2020&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2012&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2015&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2018&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2011&q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en
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6 A implementação das 

prioridades da Política 

Nacional de Promoção da 

Saúde, um balanço, 2006 a 

2014   

 

Malta, Deborah 

Carvalho; Silva, Marta 

Maria Alves 

da; Albuquerque, Geórgia 

Maria; Lima, Cheila Maria 

de; Cavalcante, 

Tania; Jaime, Patrícia 

Constante; Silva Júnior, 

Jarbas Barbosa da. Ciência 

& Saúde 

Coletiva, nov 2014. 

Foram consultadas as 

informações contidas 

em portarias, 

documentos 

institucionais, sites, 

livros e artigos 

publicados visando 

analisar as ações 

implementadas. 

Sem referência a 

essas informações. 

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232014001104301&lang=en
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232014001104301&lang=en
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232014001104301&lang=en
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232014001104301&lang=en
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232014001104301&lang=en
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232014001104301&lang=en
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Malta,%252525252525252520Deborah%252525252525252520Carvalho%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Malta,%252525252525252520Deborah%252525252525252520Carvalho%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Silva,%252525252525252520Marta%252525252525252520Maria%252525252525252520Alves%252525252525252520da%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Silva,%252525252525252520Marta%252525252525252520Maria%252525252525252520Alves%252525252525252520da%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Silva,%252525252525252520Marta%252525252525252520Maria%252525252525252520Alves%252525252525252520da%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Albuquerque,%252525252525252520Ge%2525252525252525C3%2525252525252525B3rgia%252525252525252520Maria%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Albuquerque,%252525252525252520Ge%2525252525252525C3%2525252525252525B3rgia%252525252525252520Maria%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Lima,%252525252525252520Cheila%252525252525252520Maria%252525252525252520de%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Lima,%252525252525252520Cheila%252525252525252520Maria%252525252525252520de%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Cavalcante,%252525252525252520Tania%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Cavalcante,%252525252525252520Tania%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Jaime,%252525252525252520Patr%2525252525252525C3%2525252525252525ADcia%252525252525252520Constante%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Jaime,%252525252525252520Patr%2525252525252525C3%2525252525252525ADcia%252525252525252520Constante%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Silva%252525252525252520J%2525252525252525C3%2525252525252525BAnior,%252525252525252520Jarbas%252525252525252520Barbosa%252525252525252520da%252525252525252522
http://www.google.com/search?q=%252525252525252522Silva%252525252525252520J%2525252525252525C3%2525252525252525BAnior,%252525252525252520Jarbas%252525252525252520Barbosa%252525252525252520da%252525252525252522
https://search.scielo.org/?q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&count=15&from=16&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=2&filter%25252525252525255Bla%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=pt&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2010&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2013&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2014&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2016&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2019&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2020&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2012&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2015&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2018&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2011&q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en
https://search.scielo.org/?q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&count=15&from=16&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=2&filter%25252525252525255Bla%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=pt&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2010&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2013&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2014&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2016&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2019&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2020&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2012&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2015&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2018&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2011&q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en
https://search.scielo.org/?q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en&count=15&from=16&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=2&filter%25252525252525255Bla%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=pt&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2010&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2013&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2014&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2016&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2019&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2020&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2012&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2015&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2018&filter%25252525252525255Byear_cluster%25252525252525255D%25252525252525255B%25252525252525255D=2011&q=pol%2525252525252525C3%2525252525252525ADtica+nacional+de+promo%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+da+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde+AND+educa%2525252525252525C3%2525252525252525A7%2525252525252525C3%2525252525252525A3o+em+sa%2525252525252525C3%2525252525252525BAde&lang=en
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7 Promoção da saúde: a 

concepção dos 

profissionais de uma 

unidade de saúde da 

família  .     

Rodrigues, Carol 

Cardoso; Ribeiro, Kátia 

Suely Queiroz Silva. 

Trabalho, Educação e 

Saúde oct 2012. 

Pesquisa qualitativa, 

com técnicas de 

entrevista e 

observação 

participante, tendo 

como instrumentos a 

entrevista 

semiestruturada e o 

diário de campo. 

A unidade é 

composta por quatro 

equipes de saúde da 

família, totalizando 

60 trabalhadores e 

quatro residentes 

multiprofissionais 

em Saúde da Família 

e Comunidade. 

Atividade escolhida 

para observação: 

grupo de idosos. A 

coordenação do 

grupo é formada por 

representantes das 

quatro equipes, com 

um total de 13 

componentes. Para as 

entrevistas, os 

informantes-chave 

foram seis membros 

da comissão gestora, 

todos agentes 

comunitários de 

saúde (ACSs), e 

outros dois 

profissionais – um 

auxiliar de 

consultório dentário 

(ACD) e um dentista. 

O tempo de profissão 

dos entrevistados 

variou entre cinco e 

22 anos. 
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8 Projeto: Ylê ayié yaya ilera 

(Saúde plena na casa desta 

existência): equidade e 

integralidade em saúde 

para a comunidade 

religiosa afro-brasileira  

 

Gomes, Márcia Constância 

Pinto Aderne. Interface - 

Comunicação, Saúde, 

Educação sep 2010. 

Triangulação de 

métodos 

Quantitativo e 

qualitativo 

Revisão de literatura 

(acesso à 

documentos) 

Relato de experiência 

da implementação de 

um serviço de saúde 

dentro de um espaço 

cedido em um 

terreiro de 

candomblé na zona 

norte do município 

do Rio de Janeiro. 

Pesquisa-ação 

Mulheres “de santo”, 

negras e pobres. 

9 Educação em saúde como 

estratégia de promoção de 

saúde bucal em gestantes  

   

Reis, Deise Moreira; Pitta, 

Daniela Rocha; Ferreira, 

Helena Maria 

Barbosa; Jesus, Maria 

Cristina Pinto de; Moraes, 

Mari Eli Leonelli 

de; Soares, Milton 

Gonçalves. Ciência & 

Saúde Coletiva jan 2010. 

Revisão de literatura. Os textos que 

compõem a revisão 

se debruçam em 

estudos sobre 

manifestações bucais 

mais comuns na 

gestação. 
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Fonte: elaboração nossa, 2021 

 

 

Após a leitura das informações dispostas nos artigos selecionados, foi realizada a 

identificação de trechos e referências à Educação em Saúde e Política de promoção à 

saúde por meio de grifos nos próprios arquivos em formato PDF, que posteriormente 

foram realocados para uma tabela construída no programa Microsoft Word a fim de 

permitir a visualização dessas informações. Com base nisso, as informações sobre a 

temática da Educação em Saúde, principalmente, no que concerne ao trabalho com a 

comunidade/usuários(as) foram compiladas para releitura que originou esse escrito, bem 

como as análises presentes no Capítulo 1 dos resultados desta pesquisa. 

No que se refere às metodologias utilizadas nos artigos selecionados, nota-se que 

o/as autores/as recorreram, de maneiras variadas, à análise documental, revisões 
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bibliográficas, ensaios, entrevistas e encontro em grupo (grupo focal e oficinas). A 

metodologia qualitativa é predominante nos arquivos encontrados neste levantamento. 

Dados sociodemográficos de participantes referentes ao gênero, faixa etária, cargo 

profissional, aspectos como classe social, crença religiosa, raça/cor, orientação sexual e 

demais características não apareceram ou não foram explorados analiticamente nos 

artigos selecionados; a participação de profissionais da psicologia foi sinalizada em 

apenas um dos artigos encontrados na busca realizada. 

 

3.2.2 Entrevistas como práticas discursivas 

Entendemos a entrevista como uma prática discursiva que viabiliza a dinâmica 

das relações negociadas e situadas em contextos específicos, objetivamos com esse 

posicionamento compreender a pessoa em sua identidade e multiplicidade. Odette 

Pinheiro (2013), baseada no conceito de linguagem para Shotter, ressalta que a interface 

das práticas discursivas e a produção de sentidos permite situar a linguagem como 

instrumento psicológico que proporciona a produção de sentido para nossas vivências. A 

fim de desfamiliarizar (Spink & Frezza, 2013) essa produção através da materialidade da 

linguagem e evidenciar a polissemia discursiva das realidades produzidas, Pinheiro 

(2013) nos diz que: 

 
Versões compartilhadas por diferentes grupos sociais e cristalizadas em 

discursos oficiais ou institucionalizados são difusamente veiculadas pelos 

meios de comunicação e pelo próprio mundo interanimado em que vivemos. 

Ao longo de sua história de vida, o indivíduo vai se posicionando e buscando 

uma coerência discursiva, recolhendo e processando narrativas que vão lhe dar 

a identidade (Pinheiro, 2013, p. 166) 

 

A entrevista é, portanto, um instrumento, uma fonte de informação fomentada   

por um processo dialógico pelo qual são visibilizados processos de negociação de 

sentidos entre os/as envolvidos/as (Aragaki et al., 2014b). Neiza Batista et al. (2014), 

citando Vera Menegon (2000), ressaltam as conversas como relevantes instrumentos para 
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produção de sentidos, já que a linguagem em uso viabiliza a interação social, 

posicionando pessoas como produtoras de conhecimento. Dessa maneira, com a 

finalidade de aproximação com os/as participantes, as entrevistas foram planejadas e 

realizadas para abordarem dialogicamente aspectos sociodemográficos, marcadores 

sociais, experiências e sentidos produzidos em torno das práticas de educação da saúde 

(Apêndice B).  

Pretendíamos com isso, possibilitar a descrição dos impactos e desafios para a 

realização das práticas de educação em saúde durante o referido momento pandêmico, 

como também a compreensão de como os diferentes sentidos produzidos pode ser 

negociada para propostas de práticas de educação em saúde no âmbito da Estratégia de 

Saúde da Família. Nesse ínterim, dado o processo que ainda está em curso de campanha 

de vacinação para a covid-19 e demais riscos que envolvem o contato presencial entre 

pesquisadoras e participantes, optamos pela produção de informações de maneira remota 

para assegurar integridade dos/as envolvidos/as, respeitando as medidas sanitárias 

vigentes.  

O contato com as pessoas participantes da pesquisa ocorreu primeiramente via 

uma profissional da equipe NASF (eNASF) que viabilizou o acesso aos demais colegas 

de equipe, bem como por intermédio da conta da USF na rede social do Instagram que 

possibilitou o contato via Whatsapp com demais profissionais que compõem uma das 

equipes de referência. No entanto, dada a complexidade de aproximação remota, 

adotamos como postura para alcançar outros/as participantes um sistema de indicações. 

Ou seja, cada participante entrevistado/a indicava um ou dois colegas para participarem 

da entrevista, dessa maneira após o consentimento verbal dos/as indicados/as para seus 

colegas foi dado às pesquisadoras o acesso ao número de Whatsapp desses/as novos/as 

participantes para que o contato fosse realizado. 
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A fim de minimizar os impactos que a impossibilidade do primeiro contato 

presencial pudesse ocasionar, foi gravado pela pesquisadora um vídeo-convite no qual foi 

realizada uma breve apresentação sobre quem sou e informações sobre a realização da 

pesquisa, bem como convite para participação e disponibilidade para mais explicações. 

O vídeo-convite foi veiculado via WhatsApp de uma das equipes de referência, para a 

profissional da eNASF, que encaminhou o vídeo para colegas da própria equipe e das 

outras equipes de referência, bem como a cada novo convite realizado pelas 

pesquisadoras. Além disso, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi também 

enviado previamente, via WhatsApp ou e-mail para os/as participantes. 

 

a) Caracterização das pessoas participantes e contexto da pesquisa 

A fim de nos distanciarmos da restritiva dimensão individualizada e/ou 

intrasubjetiva, situamos neste escrito o uso da noção de pessoa para nos referirmos aos/às 

participantes da pesquisa, haja vista que, como sugerido por Spink (2011), “pessoa” 

assume sua constituição nas relações sociais, trocas simbólicas e interpessoabilidades, ou 

seja, sempre nas relações sociais. 

Dessa maneira, contemplamos para outra etapa de produção de informação desta 

pesquisa, a realização de entrevistas individuais com profissionais que atuam em uma 

mesma Unidade de Saúde da Família da cidade de Salvador/Bahia, na qual há uma equipe 

do Núcleo Apoio/Ampliado de Saúde da Família (NASF) que, em sua composição, conta 

com uma psicóloga. Tal critério de inclusão decorre do fato de que a participação da 

Psicologia, área de estudo deste projeto, acontece nesse contexto da ESF/AB por 

intermédio do NASF.  

Entrevistamos, assim, mediante a disponibilidade dos/as entrevistados/as, o total 

de seis (06) profissionais da ESF, o que nos permitiu elencar dados sobre marcadores 
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sociais dos/as trabalhadores/as (Quadro 3). Não definimos a priori a quantificação de 

participantes para a pesquisa, uma vez que esse total ocorreu mediante disponibilidades 

dos/as profissionais neste serviço. 

 

Quadro 3: Informações sobre marcadores sociais dos/as trabalhadores/as 

participantes da pesquisa 

Marcadores sociais Dados Nº de 

participantes 

Faixa etária 30 - 35 anos de idade 03 

36 – 55 anos de idade 03 

Sexo/Gênero Homem cis 01 

 Mulher cis 05 

Orientação sexual Homossexual 01 

 Heterossexual 05 

Raça/Cor Branco/a 03 

 Parda/o 01 

 Negra/o 02 

- - Total: 06 

 

 

 
Fonte: Autoras, 2021. 

 

Estas informações foram identificadas nas entrevistas individuais. Em três das 

seis entrevistas ao serem perguntados/as sobre sexo e gênero os/as profissionais 

demonstraram incertezas sobre o que tal categoria/conceito significaria. Por vezes, houve 

ausência de autodeclarações mais precisas, por exemplo, quando perguntei: “Como você 

se declara em relação ao seu sexo e gênero?” foram produzidas as seguintes respostas: 
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“Sou gênero.. Eh.. gente eu sou toda confusa com isso (risos).. Hétero, 

como é que chama? Cis que se identifica com o gênero que nasceu.” 

(Julia, participante da pesquisa) 

“Eu sou hétero, né? No mais, eu convivo com pessoas que não são e já 

entendendo essa parte aí, trabalho muito, já tenho.. já consigo definir 

mais ou menos hoje em dia como são e eu me defino como hétero 

mesmo.” (Isis, participante da pesquisa) 

 

“Gênero feminino, né?” (Larissa, participante da pesquisa) 

 

A imprecisão em algumas7 respostas fomentou em nós questionamentos sobre a 

necessidade de atenção à temática de marcadores sociais de saúde quando estamos 

falando de atravessamentos pertinentes para a própria produção de saúde, tais como 

gênero e sexo. O adendo feito inicialmente, decerto não tem a intenção de compor nesse 

momento da estrutura da dissertação a apresentação de informações para análise e 

discussão de resultados, mas sinaliza um reforço inicial  dos movimentos adotados por 

nós, pesquisadoras, em nos colocarmos atentas para os possíveis efeitos desses 

significados e sentidos em práticas profissionais ao que corresponde às demandas do 

território.  

Uma questão que nos parece significativa de ter perguntado os/as participantes 

suas autodeclarações sobre gênero, sexo, raça, etc. é: quando se tem duvidas ou mesmo 

quando não se refletiu muito sobre seus próprios marcadores sociais é possível considerá-

los de modo producente para a organização do processo de trabalho, ou mais 

especificamente, sua importância para as práticas de educação à saúde propostas à 

população adscrita? E logo se desdobram em outros interrogantes, por exemplo, como 

tais marcadores sociais devem ser usados para contextualizar a realização de práticas de 

educação à saúde? Buscamos refletir um pouco sobre estes aspectos nas discussões e 

considerações finais do presente estudo. 

 
7
 Ao longo das outras perguntas que compuseram as entrevistas realizadas não foi notado imprecisões 

consideráveis como as aqui citadas, dessa maneira o destaque foi feito para reflexão futura sobre 

marcadores sociais e estratégias utilizadas para alcance e cuidado em saúde da população adstrita. 
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Tais profissionais compõem o quadro de funcionários/as vinculados/as a uma 

mesma Unidade de Saúde da Família da Bahia. Para suas respectivas inclusões na 

pesquisa, os/as profissionais apenas precisaram estar atuantes na eSF, não foi definido a 

priori a categoria profissional por nível de escolaridade, por exemplo. No entanto, 

ressaltamos que percebemos a importância da inclusão de agentes comunitárias/os de 

saúde dentre os/as participantes para a educação em saúde, considerando seu fundamental 

papel de elo entre a comunidade e o serviço de saúde. Demais critérios referentes aos 

marcadores sociais não se fizeram presentes para fins de inclusão ou exclusão de 

participantes, tais questões foram agregadas à constituição da análise e discussão das 

informações produzidas.  

3.3 Percurso adotado para análise das informações produzidas 

Esta subseção caracteriza-se pela descrição dos métodos utilizados para o 

desenvolvimento do processo de análise das informações produzidas, a fim de evidenciar 

as etapas que nos direcionaram para os resultados desta dissertação. Levamos em 

consideração o que apontam Mary Jane Spink e Helena Lima (2013, p. 71) ao dizerem 

que “fazer ciência é uma prática social e, como em qualquer forma de sociabilidade, seu 

sucesso e legitimação estão intrinsecamente associados à possibilidade de comunicação 

de seus resultados”. Nesta direção, descrevemos as estratégias de análise que utilizamos 

a fim de dar visibilidade aos passos que compuseram a interpretação das informações 

produzidas, ou seja, o processo de produção de sentido.  

Foram considerados para esta análise, sob orientação da técnica da Análise de 

Conteúdo Temático de Félix Vázquez –Sixto (1996), os repertórios linguísticos (RL) 

identificados nas entrevistas realizadas, buscamos dessa maneira identificar e 

compreender não apenas o alcance, como também o uso dos RL observados na produção 

de sentidos. A análise vislumbra a organização de categorias que ofereçam a visualização 
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dos repertórios linguísticos dos/as profissionais da ESF sobre práticas de educação em 

saúde direcionados à população no enfrentamento da covid-19. Esperamos que as 

categorias analíticas permitam o diálogo com as informações produzidas a partir das 

discussões sobre a construção e divulgação dos materiais de Práticas de Educação em 

Saúde (PES) e as leituras dos documentos de domínio público acessados para constituição 

do estudo. Valendo-se de que: 

En al análisis de contenido cualitativo [...], el contexto ocupa un lugar central 

ya que sólo mediante su consideración será posible hacer una interpretación. 

Al referirmos al contexto lo hacemos en doble sentido. Por un lado, el contexto 

del texto (material que estamos analizando). Por outro, el contexto social. Es 

decir, las condiciones que hacen posible que ese texto se produzca y como se 

produce (quién es el enunciador/a, a quién se dirige, em qué circunstancias 

espaciales y temporales se produce, que acontecimentos lo hacen posible, etc.) 

(Vázquez -Sixto, 1996, p.49) 

 

Dessa maneira, a análise seguiu algumas etapas consecutivas denominadas de pré-

análise, codificação e categorização. Contemplamos para a pré-análise todas as falas 

produzidas mediante entrevistas e leitura dos documentos de domínio público (portarias, 

cadernos, políticas, artigos científicos e vídeos produzidos pelos/as profissionais) 

compondo o corpus documental da análise (Vázquez - Sixto, 1996). O acesso e leitura do 

corpus documental permitiu que pudéssemos nos desfamiliarizar com os conteúdos ali 

dispostos e possibilitou a (re)elaboração de critérios operativos para análise. 

Posteriormente, por meio da ferramenta de destaque do programa Microsoft Word 

evidenciamos trechos que se vinculavam diretamente à temática da pesquisa, despertando 

a nossa atenção. 

Os documentos de domínio público que caracterizam o momento 1 se ativeram 

apenas à etapa de pré-análise, auxiliando nas discussões das categorias encontradas 

durante o percurso de análise. As entrevistas, momento 2, por sua vez, concluíram as três 

etapas da Análise de Conteúdo Temático (Vásquez-Sixto, 1996) e avançaram para o uso 

da técnica dos Mapas Dialógicos, teorizada por Mary Jane Spink (2010) (técnica 
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detalhada logo adiante nesta mesma subseção desta dissertação) a fim de demonstrar os 

processos dialógicos constituídos pelas falas envolvidas na construção das informações 

(entrevistadora e participantes). 

Assim, para auxiliar a elaboração dos mapas dialógicos e a identificação das falas, 

foram realizadas as transcrições na íntegra das seis (06) entrevistas, que contemplam 343 

minutos e 4 segundos de gravação, convertidos em uma produção de noventa e cinco (95) 

páginas no arquivo do Microsoft Word, fonte Times New Roman e espaçamento 1,5, nas 

quais todas as transcrições tiveram suas linhas numeradas (não foram incluídas linhas em 

branco nem a descrição feita pelas pesquisadoras sobre data de realização, local no qual 

os/as participantes se encontravam) por meio da ferramenta Layout - Números de linha - 

Contínuo, presente nos arquivos Microsoft Word (Quadro 5).  

Quadro 5: Dados referentes às entrevistas e às transcrições realizadas 

Entrevista Tempos de 

duração 

Páginas 

transcritas 

Linhas transcritas 

01 - Benício 01 hora 07 minutos 

e 35 segundos 

19 598 

02 - Helena 58 minutos e 21 

segundos 

18 558 

03 - Laura 42 minutos e 02 

segundos 

11 343 

04 - Julia 01 hora 06 minutos 

e 17 segundos 

19 621 

05 - Isis 51 minutos e 27 

segundos 

13 410 

06 - Larissa 57 minutos e 22 

segundos 

15 450 

Total: 343 minutos e 4 

segundos 

95 2.980 
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Fonte: Autoras, 2021. 

 

Como sinalizado por Emilly Sala e Mônica Lima (2020), inspiradas na 

visibilidade como rigor (Spink e Lima, 2020) e na análise categorial temática (Vazquez-

Sixto, 1996), a elaboração de um quadro que demonstra a relação estabelecida entre os 

objetivos da pesquisa e os da análise, almeja dar visibilidade a esse processo. Elas partem 

do pressuposto que  

“um modo de dar visibilidade ao processo é explicitar a relação entre objetivos 

traçados e aqueles conseguidos na análise”. Já que defendem que o rigor do 

conhecimento produzido nas pesquisas de base construcionista e pós-

construcionistas “não está baseado na busca de rigidez, mas nos alcances da 

maleabilidade […] desafia a opinião consabida de ausência de maleabilidade 

e de presença de rigidez e dureza […] imprimindo uma marca de maleabilidade 

no processo de co-construção” (Sala e Lima, 2020, p. 14) 

  

Sala e Lima (2020, p. 8) estimulam a escrita dos objetivos da pesquisa e os 

buscados e conseguidos na produção das informações, ao longo da sua realização, como 

objetivos de análise. Neste particular, a etapa de pré-análise aqui será definida pela 

organização desse material sob eixos de análise condizentes com os objetivos da pesquisa 

definidos a priori e o que vislumbramos como objetivos de análise na conclusão do estudo 

(Quadro 04).  

  

Quadro 4: Objetivos da pesquisa e da análise 

  

Objetivos específicos da pesquisa 

MOMENTO 1 

Objetivos de análise 

Identificar os princípios e diretrizes da 

prática educativa em saúde (PES) em 

documentos de domínio público que 

possibilitem orientar os/as 

profissionais nos serviços da ESF; 

Destacar dos documentos de domínio 

público aspectos norteadores para a 

compreensão das PES;  
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Identificar e refletir sobre possíveis 

materiais de práticas de educação em 

saúde produzidos por profissionais da 

ESF para o enfrentamento da covid-19 

em relação ao que preconiza os 

documentos oficiais de orientação da 

AB;  

Destacar a linguagem utilizada, os 

temas trabalhados, participantes e 

elaboração das PES;  

Objetivos específicos da pesquisa 

MOMENTO 2 
     Objetivos de análise 

Identificar como os repertórios 

linguísticos sobre práticas de educação 

em saúde (PES) produzidos pelos/as 

profissionais de uma Unidade de 

Saúde da Família (USF) e Núcleo 

Apoio/Ampliado de Saúde da Família 

são construídos no contexto de 

desenvolvimento de pandemia da 

covid-19; 

Destacar termos e expressões 

utilizados para caracterizar as PES; 

Destacar os efeitos dos sentidos 

construídos a partir dos materiais 

produzidos pelos/as profissionais. 

Identificar as estratégias adotadas para 

realização de práticas de educação em 

saúde pelos/as profissionais da ESF no 

contexto de desenvolvimento 

pandêmico da covid-19 para seu 

enfrentamento, buscando refletir sobre 

o alcance a população adstrita e os 

marcadores sociais (gênero, classe 

social e raça); 

Destacar a linguagem e estratégias 

utilizadas para comunicar em saúde 

através das PES; 

Caracterizar os sentidos negociados 

para exercício das PES; 

Descrever impactos e desafios para a 

efetivação das práticas de educação em 

saúde neste contexto 

Situar entraves e potências das PES; 

Situar as contribuições dos saberes e 

fazeres da psicologia em relação à 

oferta de práticas de educação em 

saúde. 

Destacar os discursos psicológicos 

atuantes no tempo curto da vivência 

pandêmica da covid-19. 

 

 
Fonte: Autoras, 2021 

  

 

Na etapa de decodificação ocorreu a fragmentação do texto referente ao momento 

2, caracterizado pelas entrevistas - estabelecendo unidades de registro, as quais foram 
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destacadas com a ferramenta grifo do Microsoft Word e unidades de contexto, destacadas, 

por sua vez, a partir da ferramenta negrito -, e a catalogação dos elementos. Vázquez-

Sixto (1996) expõe as unidades de registro como unidades significativas para análise, 

definidas por fragmentos do texto a serem categorizadas (palavras, temas e outros, são 

então entendido por nós como os repertórios lingüísticos  sob os quais nos debruçamos) 

sob critério para diferenciação. A análise proposta considera o contexto ao qual sentidos 

são produzidos, além do autor propor uma análise semântica dos textos, ressaltando outras 

possibilidades como personagens, acontecimentos ou aspectos colaterais de um tema 

específico que a depender do corpus expresso irão definir a diferenciação. 

As unidades de contexto, por sua vez, são fragmentos dos textos em análise, que 

viabilizam a compreensão das unidades de registro, ou seja, são os fragmentos necessários 

que situam de forma contextual os critérios de diferenciação. Com isso, apresentamos no 

Capítulo 2 referente aos resultados das entrevistas individuais desta pesquisa, as unidades 

de registros não dissociadas das suas respectivas unidades de contexto. Nessa etapa da 

análise ocorreu a transformação das informações originais em resultantes da análise a 

qual foi direcionada. 

A catalogação de elementos, passo seguinte, permite a identificação das unidades 

de registro e o início da interpretação dos sentidos possíveis. Vázquez-Sixto (1996) 

sugere algumas orientações que possibilitam ordená-las para a etapa seguinte. Dentre as 

sugestões do autor, adotamos para essa etapa da pesquisa: a presença e ausência de 

unidades referentes às características que a investigação se propõe; frequência de 

surgimento; juízo de valor e disposição das unidades de registro, identificação de termos, 

expressões, metáforas, etc e seus significados e sentidos. 

A última etapa proposta por Vázquez-Sixto (1996) refere-se à categorização. 

Nesse processo, os critérios de diferenciação auxiliaram a organização e, eventualmente, 
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a classificação das unidades obtidas na produção dos sentidos, proporcionando uma visão 

condensada das informações produzidas. A partir disso foi destacado em um arquivo no 

programa Microsoft Word os temas centrais observados ao longo das entrevistas para, em 

diálogo com os objetivos da pesquisa, criarmos categorias que resultaram em: 

Território/população; Rotina ESF/NASF; Desafios/Impactos da pandemia da covid-

19 para realização de PES; Estratégias utilizadas para efetivação de PES durante 

contexto pandêmico; e Contribuições da Psicologia para PES. 

Consideramos as categorias identificadas com uso da Análise Categorial Temática 

como um norte para a construção de Mapas dialógicos. Segundo Vanda Lúcia Vitoriano 

do Nascimento, Roberth Miniguine Tavanti e Camila Claudiano Quina Pereira (2014, 

p.247) o mapa dialógico chamado inicialmente de mapa de associações de ideias é um 

instrumento que ajuda “na organização dos discursos e no norteamento da discussão”. 

Assim, a partir da caracterização feita por Mary Jane Spink (2010) e demais autores/as 

(Nascimento, Tavanti e Pereira, 2014), os Mapas dialógicos, são caracterizados pela 

construção de uma tabela na qual cada coluna é definida por um tema que comumente 

ressoa o próprio roteiro adotado para a entrevista, mas que não se limita a ele. 

Apesar da transcrição propriamente dita já ter sido realizada, foi feita também a 

transcrição sequencial para auxiliar na complexidade analítica das informações 

produzidas (Spink, 2010). Dessa maneira, foi realizada uma síntese da fala de cada 

participante, incluindo as perguntas das entrevistas, mantendo o critério de que essas 

sínteses não extrapolassem o limite de uma linha. A adoção dessa técnica nos permitiu a 

compreensão das dinâmicas envolvidas nas trocas discursivas, além de possibilitar a 

observação dos temas presentificados durante as entrevistas, o que por si já indica o 

processo de interpretação dos conteúdos (Spink, 2010). Esse processo permitiu o reajuste 

das categorias definidas anteriormente.  
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Com isso, os mapas dialógicos se caracterizam por uma tabela constituída por 

linhas, que correspondem às falas produzidas durante as entrevistas, e por colunas que 

indicam os sete (07) temas identificados para o desenvolvimento da análise: 1. 

Repertórios linguísticos: a) Sobre o território e população adstrita, b) Sobre práticas 

de educação em Saúde (PES); 2. Atividades profissionais das eNASF e eSF no 

contexto pré-pandêmico; 3. Contexto pandêmico: a) Desafios e impactos da 

realização das atividades profissionais no contexto de desenvolvimento da covid-19, 

b) Estratégias utilizadas para efetivação de PES durante o contexto pandêmico, c) 

Contribuições da Psicologia para a realização das PES. Neste intuito, elaboramos um 

mapa modelo em um arquivo Microsoft Word, o qual foi utilizado para todas as 

entrevistas que compõem a produção de informação desta pesquisa de maneira individual. 

Em cada entrevista, todos os trechos correspondentes aos temas identificados 

foram copiados das transcrições e colados no Mapa de acordo com as sete (07) colunas 

temáticas. Objetivamos evidenciar a interanimação dialógica8,  mantendo o rigor e a 

visibilidade do processo adotado para análise das entrevistas, como sinalizado por Vanda 

Nascimento, Robert Tavanti e Camila Pereira (2014), dada a relevância da observação 

sobre a maneira como as pessoas envolvidas desenvolvem suas falas. 

Para isso, ao fim de cada trecho descrito encontra-se a numeração das linhas que 

correspondem às falas; quem estava enunciando cada fala; e, a sequência dessas falas, 

ocultando-se as linhas das tabelas para evidenciar a fluidez da conversa analisada 

(Nascimento et al, 2014). Finalizada a construção dos Mapas dialógicos foi realizada a 

análise das categorias em diálogo com reflexões tecidas a partir das propostas sobre as 

temáticas, que serão expostas na seção de resultados. 

 
8
 Processo de interação que tem por efeito a evidência de posicionamentos adotados pelos/as participantes 

em uma conversa. 
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Todas as etapas que compõem essa pesquisa encontraram na perspectiva da 

psicologia social de base construcionista um norte para sua fundamentação epistêmico-

teórica e metodológica. Entendemos o uso da análise de categorias temáticas uma vez que 

esta técnica se caracteriza pelo seu caráter de sistematização dos dados (para nós 

informações) e produção de possíveis inferências que conduzam as discussões sobre seus 

efeitos no cotidiano do trabalho em saúde, especialmente, da educação para a saúde. 

Ressaltando que: “todos los procedimentos utilizados en el análisis de contenido deben 

ser sensibles al contexto social del cual proceden y en el cual se ubican.” (Vázquez -Sixto, 

1996, p. 60-61), os contextos – social e do material produzido – são relevantes para este 

método de análise, corroborando para a postura adotada pelo uso dos Mapas dialógicos, 

uma vez que para Mary Jane Spink (2010) o que realmente merece destaque na pesquisa 

com práticas discursivas é que o contexto da fala consiga ser mantido, permitindo que 

possamos nos referir ao todo ainda que o trabalho seja feito apenas com uma parte do 

material que dispomos. 

 

 

3.4 Considerações éticas 

 

Esta dissertação se caracteriza como sub-projeto que compõe a Pesquisa intitulada 

"Formação em psicologia, atuação psicológica e níveis de assistência à saúde: 

contribuições da psicologia social construcionista”, coordenada pela professora Mônica 

Lima. Este foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Psicologia - CEPIPS, da UFBA, Certificado de Apresentação de Apreciação Ética 

(CAAE) número 30373419.0.0000.5686 mediante parecer número 4.255.428. 

Nesta direção todos os procedimentos descritos anteriormente levaram em voga 

as prescrições e normativas estabelecidas e ajuizadas pelo referido Comitê, o qual nos 
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rege pela Resolução nº 510/2016, de 07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, 

sobre a realização de pesquisa em Ciências Humanas e Sociais.  

Coube-nos, no entanto, acessar a Plataforma Brasil e fazer um adendo para 

inclusão da avaliação de anuência da Secretária Municipal de Saúde de Salvador, 

responsável pelo nível de assistência primário à saúde, que foi providenciada logo após o 

primeiro seminário de qualificação do referido subprojeto, ocorrido no dia 20 de abril de 

2021.  

Operacionalmente destacamos que a realização das entrevistas individuais 

ocorreram de maneira voluntária, com garantia de anonimato pessoal e institucional. 

Os/As profissionais foram orientados mediante informações descritas no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) sobre objetivos da pesquisa, 

possíveis implicações assim como o direito de interromperem a participação no estudo a 

qualquer momento se assim se desejarem. 

Por fim, e não menos importante, estamos de acordo com Salas e Lima (2020) que 

a postura ética aqui defendida extrapola aos trâmites instituídos pelas Resoluções e 

Comitês, agregando os efeitos da presença de pesquisadores/as no processo de produzir 

informações e conhecimentos.  Sob uma perspectiva construcionista somos levadas a 

pensar sobre nosso posicionamento, considerando nossas características, frente à 

pesquisa. A fim de ampliar discussões sobre a produção de conhecimento científico, visa-

se dessa maneira proporcionar a produção de discursos e práticas discursivas que 

dialoguem de maneira comprometida com a ética dialógica e as demandas atuais da 

produção de conhecimento. Os resultados e discussões foram organizados em dois 

capítulos: no Capítulo 1 abordamos os documentos de domínio público sobre educação 

em saúde, o Capítulo 2, por sua vez, a educação em saúde no enfrentamento da covid-19 
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a partir das práticas discursivas de trabalhadores/as de uma Unidade de Saúde da Família 

(USF) de Salvador. 
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CAPÍTULO 1 – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE DOMÍNIO PÚBLICO 

SOBRE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

Este capítulo se ocupou em identificar e caracterizar os contextos abordados por 

diferentes fontes de documentos de domínio público, apresentando-os em subcapítulos 

dada a diferença entre os documentos escolhidos. Ao fim é apresentado algumas 

considerações entre interlocuções possíveis entre corpus de análise que observamos ao 

longo do percurso. 

 

1.1 Portarias, Políticas e Caderno oficiais 

Neste subcapítulo, temos como objetivo identificar nos documentos de domínio 

público selecionados os princípios e diretrizes expostos sobre a Atenção Básica de Saúde 

e possíveis diálogos com as práticas de educação em saúde (PES) nesse contexto de 

assistência. Inicialmente, gostaríamos de destacar que na Portaria Nº2.436, de 21 de 

setembro de 2017 registra-se o reconhecimento da equivalência dos termos Atenção 

Primária de Saúde e Atenção Básica de Saúde, bem como a conceituação e caracterização 

do que corresponde a esse nível de assistência em saúde. Nesta direção, utilizamos 

qualquer um dos dois termos para nos referirmos a este nível de atenção à saúde. 

Como princípios, destaca-se na PNAB 2017 que a AB segue os instituídos pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), portanto: universalidade, sendo indicado por esse o 

acesso universal e contínuo dos/as usuários/as aos serviços, acolhendo e promovendo 

aspectos como vínculo e corresponsabilização em saúde e exercendo a escuta diante das 

demandas das pessoas; equidade, que o documento caracteriza como a oferta do cuidado 

ciente das relações e efeitos dos determinantes sociais em saúde sobre as condições de 

vida e saúde das pessoas, respondendo essa oferta – de maneira comprometida e 

qualificada, propondo minimizar processos de desigualdades, estigmatizações ou 
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discriminações - à diversidade existente; e a integralidade, que se apresenta como o 

conjunto de serviços que são ofertados e visam, dentre outras coisas, a reabilitação, a 

promoção e manutenção da vida e saúde e prevenção de doenças e agravos. Todos estes 

princípios respondem ao incentivo à autonomia individual e coletiva. 

O documento elenca algumas diretrizes da AB, como o cuidado longitudinal e 

aspectos que envolvem coordenação do cuidado. No entanto, do apanhado posto no 

documento, ressaltamos nesta escrita quatro delas: 1. Territorialização e População 

Adscrita que reafirma a programação descentralizada, que considere determinantes e 

condicionantes sociais da saúde, tendo como foco primordial o território e as demandas 

que advém dele. Nesse documento, território é uma unidade geográfica única que 

dinamiza ações em saúde pública e, a população adscrita se refere às pessoas presentes in 

loco, no território. A noção de território busca oportunizar intensificação do vínculo e a 

continuidade dos serviços oferecidos em saúde; 2. Regionalização e Hierarquização 

correspondentes aos pontos que compõem as regiões de atenção de saúde (RAS). A 

regionalização, através de RAS, visa o planejamento e a gestão de ações/serviços e, a 

hierarquização, por sua vez, busca organizar fluxos e referências da RAS, entre os níveis 

de assistência à saúde; 3. Participação da comunidade, que o documento traz, para além 

de estimular a participação das pessoas, se trata também da dimensão cultural do cuidado, 

ampliando a autonomia e a própria produção de saúde; e por fim a 4.  a resolutividade, 

que retoma o surgimento do termo redução de danos, presente no documento, como parte 

das ações cabíveis a Atenção Básica, principalmente no que corresponde à capacidade 

de identificar e intervir nos riscos e promover a redução de danos à vida da pessoa. 

Realçar essas diretrizes viabiliza tecer discussões que se desenrolam ao longo 

desta dissertação, haja vista o diálogo entre PES, AB, território e participação da 

comunidade. Fica ainda sinalizado no documento que é na Estratégia de Saúde da Família 
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que a AB encontra sua possibilidade de consolidação mais expressiva. No Artigo sexto 

(Art. 6º), a PNAB de 2017 caracteriza como Unidade Básica de Saúde (UBS) todo 

estabelecimento que oferece serviços e ações de AB – SUS, considerando a UBS como 

espaços potenciais de, dentre outras coisas, educação, pesquisa e formação de recursos 

humanos. 

No que tange às responsabilidades, a PNAB de 2017 pontua responsabilidades 

comuns referentes às esferas do governo. O documento contempla desde o apoio ao 

movimento de reorientação no modelo de atenção e gestão à estimulação da 

implementação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) até o desenvolvimento de 

mecanismos tecnológicos e métodos que organizem e aprimorem o trabalho oferecido 

pela gestão e AB. A PNAB de 2017 apresenta nesse quesito o estímulo à formação, 

educação continuada e permanente de profissionais tal como atribui à parte dessas 

responsabilidades o estímulo também à participação popular. 

A PNAB de 2017 pontua informações referentes à infraestrutura, funcionamento 

e composição do quadro de funcionários/as que compõem a Atenção Básica de Saúde. 

Ao caracterizar a infraestrutura no tópico 3 “Infraestrutura, ambiência e funcionalidade 

da Atenção Básica” (Brasil, 2017) o documento cita que “É importante que sejam 

previstos espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e 

trabalhadores de saúde de nível médio e superior, para a formação em serviço e para a 

educação permanente na UBS.” Nota-se a presença do termo educação permanente – que 

vem a se repetir outras vezes ao longo da PNAB, mesmo antes dessa citação, e sugere a 

ênfase dada ao processo de qualificação para profissionais que atuam nesse nível de 

assistência à saúde.  
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No que se refere às atribuições profissionais dispostas no documento, a PNAB 

(Brasil, 2017) expõe como parte desses deveres: a garantia da atenção à saúde por meio 

da realização de ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de doenças e agravos; 

a realização de trabalhos de base interdisciplinar que incluam em suas práticas a clínica 

ampliada, matriciamento e demais estratégias pautadas na integralidade de saberes e na 

necessidade da população adstrita; e a realização de ações de educação em saúde 

adequadas às demandas das pessoas do território . Faz-se presente no documento, quando 

escrito as responsabilidades por categoria profissional, a participação em ações 

educativas de promoção da saúde e prevenção de doenças, por exemplo, os/as agentes 

comunitários de saúde devem desenvolver atividades educativas individuais e coletivas 

em todo estabelecimento de saúde que oferte serviços e ações de AB, nas residências e 

em outros espaços assim como profissionais da saúde bucal também devem incluir em 

suas responsabilidades ações educativas em saúde bucal (Brasil, 2017). 

Nota-se que não há no documento uma preocupação em delimitar o que 

conceitualmente se considera por práticas ou ações de educação em saúde. Os trechos que 

tratam da educação permanente e continuada, como já descrito anteriormente, surgem no 

documento direcionando sua conceituação para o aperfeiçoamento de saberes entre 

profissionais, considerando uma resposta positiva frente a processos de trabalho e oferta 

de serviços. Tem-se as ações de educação em saúde como parte integrante de 

responsabilidades profissionais, parte contribuinte da promoção de saúde e prevenção de 

doenças oferecidos pelo nível básico de assistência à saúde, método que colabora para 

promoção de autonomia dos/as usuários/as e que precisa levar em consideração as 

múltiplas realidades do território a fim de que sejam atendidas as demandas da população 

adstrita. 
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O que fica contraditório e nocivo ao SUS nesse documento e que precisamos 

salientar neste escrito é que mesmo com toda a descrição a respeito do que ergue e 

sustenta o funcionamento e existência desse nível de saúde, a PNAB 2017 também abre 

possibilidades de fragilização da AB. O documento flexibiliza a implementação de 

equipes AB;  fragiliza a cobertura do território ao possibilitar que não seja obrigatório 

número mínimo de agentes comunitários das eSF; propõe atribuições profissionais 

compartilhadas; bem como, apresenta orientações sobre mínimo de serviços a serem 

ofertados pela AB. Coloca-se em pauta com esse documento questionamentos sobre a 

centralidade do modelo assistencial da ESF no SUS no momento ao qual é instituído um 

financiamento específico para AB independente da maneira pela qual as equipes são 

compostas. Em torno dessa PNAB podemos dizer que temos a seletividade da 

universalização dos serviços em saúde (Morales, 2017). 

Em busca de documentos que regularizem a educação em saúde, encontra-se em 

portais eletrônicos vinculados ao Ministério da Saúde portarias que aprovam ações de 

educação em saúde – a Portaria Nº 1.328 de 08 de setembro de 2015 e a Portaria Nº 3.194, 

de 28 de novembro de 2017 – com ênfase nos processos de educação continuada e 

permanente dos/as profissionais. Isto posto, consideramos pertinente sinalizar os 

conceitos apresentados pelo Glossário Temática – Gestão do Trabalho e da Educação em 

Saúde (Brasil, 2013) dessas duas modalidades de educação em saúde: 

“Educação continuada, fem. Processo de aquisição sequencial e 

acumulativa de informações técnico-científicas pelo trabalhador, por meio 

de escolarização formal, de vivências, de experiências laborais e de 

participação no âmbito institucional ou fora dele. 

[...] Educação permanente em saúde, fem. Ações educativas embasadas na 

problematização do processo de trabalho em saúde e que tenham como 

objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria 

organização do trabalho, tomando como referência as necessidades de saúde 

das pessoas e das populações, a reorganização da gestão setorial e a ampliação 

dos laços da formação com o exercício do controle social em saúde (Brasil, 

2013, p. 19 -20, grifos negritos nossos) 
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Logo, percebe-se coerência entre a terminologia utilizada pelo glossário e a 

maneira como os termos aparecem ao longo desses documentos, apesar da falta de 

conceituação mais focalizada. Compreendendo o local de relevância que a formação 

desses/as profissionais ocupa na atuação e nos serviços oferecidos pela AB, ficamos 

intrigadas com a ausência de colocações mais específicas sobre as ações/práticas de 

educação em saúde direcionadas para a população nos documentos, até então, acessados 

para análise, observação essa que nos direcionou à procura por manuscritos que 

viabilizassem reflexões sobre definição das PES e a relação com a participação da 

comunidade nessas práticas. 

No movimento de repensar a Educação em Saúde, incluindo a esse processo a 

participação social – necessária como sustentáculo da saúde pública/coletiva – e 

agregando a isso a relevância do princípio de integralidade, no que contempla o ato de 

integrar saberes, vivências e cuidados, objetivando a dialogia, horizontalidade e a própria 

promoção de autonomia, a educação popular em saúde adentra as discussões sobre PES 

a fim de qualificar as práticas educativas já oferecidas pela saúde (Brasil, 2014). 

A Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (PNEP – SUS) - Portaria Nº 2.761 de novembro de 2013 -, é regida, portanto, 

por princípios que contemplam: 1. Diálogo, como encontro de saberes construídos de 

maneira histórica e cultural e que convergem para contribuição de movimentos de 

humanização e transformação, bem como sugere ampliação do que se tem por realidade; 

2. Amorosidade, referente à ampliação do cuidado, incorporação de trocas emocionais e 

sensibilidades, ultrapassando a disseminação de informações e conhecimentos 

organizados; 3. Problematização, no que tange a implicação de relações dialógicas e a 

consideração da leitura crítica da realidade para fomentação de ações em saúde. 
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Inicialmente, nota-se que as definições desses princípios conduzem para o reforço 

da horizontalidade de saberes, o que continua acontecendo nos demais elencados pelo 

documento: 4. Construção compartilhada do conhecimento, que considera a comunicação 

e a contribuição pedagógica para essa construção, sob a busca de transformar as ações de 

saúde, tomando como relevante aspectos diversos, como cultura, política e teorias; 5. 

Emancipação, como um processo coletivo e compartilhado de conquista a superação e 

libertação daquilo que venha a produzir desumanização e adoecimento; e 6. 

Compromisso com a construção do projeto democrático e popular, abarcando, por sua 

vez, o compromisso com a democracia, igualdade, sinalizando pessoas, grupos e 

movimentos como atores ativos e centrais. 

A caracterização dos eixos centrais da PNEPS-SUS perpassa pela descrição de 

cinco aspectos fundamentais para o documento e sua prática alinhada aos princípios 

destacados anteriormente, são eles: 1. Participação, controle social e gestão participativa, 

objetivando centrar a discussão do protagonismo popular; 2. O eixo estratégico da 

formação, comunicação e produção de conhecimento que visa ressignificar e oportunizar 

a criação de práticas de formação de profissionais e atores sociais em saúde pautados no 

que preconiza a educação popular em saúde, dialogando com as múltiplas realidades 

possíveis de atuar frente aos desafios do SUS; 3. Cuidado em saúde a fim de potencializar 

as ações populares de cuidado; e por fim, 4. Intersetorialidade e diálogos multiculturais, 

que por sua vez visam agregar a diversidade e fortalecer ações integrais e integralizadoras. 

É interessante observar como esse documento, em especial, canaliza suas 

informações para a articulação entre aspectos relacionados à população, profissionais e o 

cuidado amplo em saúde, localizando as práticas regidas pela política de educação 

popular em saúde como efeito dessa relação estabelecida. É percorrido por essa Política, 

dessa maneira, um caminho norteado pelo objetivo principal de implementação da 
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Educação Popular em Saúde no SUS, evidenciando seu foco principal na participação 

popular. Nota-se que o termo educação em saúde é utilizado em todo o documento 

agregado em referência ao termo popular em saúde, com exceção quando surge 

sinalizando a educação permanente pautada sobre as diretrizes e princípios da PNEPS-

SUS. 

Os objetivos mais específicos da PNEPS-SUS acentuam essa evidência por 

buscarem a promoção do diálogo e partilha de saberes em teor horizontal, bem como a 

sistematização dos conhecimentos e compartilhamentos que agreguem o que advém do 

popular e da cultura e que atuam nas dimensões do cuidado; o fortalecimento de 

movimentos populares em junção com sua mobilização em prol da reafirmação do direito 

universal à saúde e também o fortalecimento da gestão participativa em espaços do SUS, 

assim como o reconhecimento e valorização da cultura popular em sua pluralidade. 

No que tange aos determinantes e condicionantes sociais da saúde, a PNEPS-SUS 

visa incentivar o protagonismo popular para as questões de enfrentamento; apoia e 

contribui para a educação permanente, incorporando os princípios sob os quais se constrói 

a educação popular em saúde e para o desenvolvimento de ações intersetoriais. O 

documento ainda sinaliza, no Artigo 6º (Brasil, 2013) que faz parte dos seus objetivos 

específicos: “contribuir com a implementação de estratégias e ações de comunicação e de 

informação em saúde identificadas com a realidade, linguagens e culturas populares”. 

Por sua vez, o II Caderno de educação popular em saúde (2014) permite a 

intensificação da compreensão da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no 

SUS como um caminho de contribuição para metodologias e saberes que constituem 

sentidos e práticas do SUS, segundo o próprio documento: 
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Falar sobre democracia e participação social pressupõe o ato de 

compartilhamento do poder, troca e construção compartilhada de saberes, 

estabelecimento de relações solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários 

do SUS tendo como objetivo sua efetivação. Fazer do SUS uma realidade 

vivida e não só assegurada em lei, requer o protagonismo de sujeitos dotados 

da capacidade de compreender o mundo e a si mesmos e de atuarem sobre ele, 

com autonomia e consciência. (Brasil, 2014, p. 10) 

 O documento situa a Educação Popular em Saúde (EPS) como uma práxis em 

construção, que atua em um ritmo de ocupar espaços, alterar fluxos e dinâmicas, fazendo-

se presente desde processos de formação, gestão do SUS, movimentos sociais populares, 

nas ruas, dentre outros, ao passo que se constitui como um desafio constante. 

Dentre os princípios que regem a EPS, há “a concepção de que a leitura da 

realidade é o primeiro passo para qualquer processo educativo emancipatório que vise 

contribuir para a conquista da cidadania” (Brasil, 2014, p. 18), o que nos permite refletir 

sobre a relevância dos processos de elaboração e da implicação de profissionais nas 

práticas educativas em saúde. Fazem parte ainda dos princípios citados a valorização da 

cultura popular como fonte de identidade e a articulação entre os diferentes saberes, sejam 

eles científicos ou populares, contribuindo para o caminhar por sentidos de pertencimento 

ao SUS. O documento cita o processo de visibilizar práticas de cuidado adotadas e 

desenvolvidas pela população, tais como benzedeiras, terreiros, uso de plantas 

medicinais, dentre outros, abarcando pela EPS não apenas parcelas específicas de 

usuários/as do SUS, mas integrando gestores/as, estudantes, profissionais e outros/s. 

O movimento de incorporação de novas práticas que possam ressignificar 

metodologias tradicionais adotadas para educação em saúde é justificado pelo II Caderno 

(Brasil, 2014) não só pelo fortalecimento do SUS como pela aproximação de profissionais 

da estratégia de saúde da família (ESF) com a realidade popular - o que resgata a noção 

da relevância da territorialização para o desenvolvimento de atividades na AB. A 

pluralidade assim como a dinamicidade, características do fluxo de dinâmicas presentes 
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nos territórios, exigem de profissionais manejos que consigam responder de maneira 

satisfatória as questões expostas e isso, sinaliza o II Caderno, é um processo ainda em 

construção que inclui maneiras de organizar pensamentos e rotinas que vão divergir de 

pessoa para pessoa dados seus marcadores sociais. 

Em um trilho específico, intitulado de “A crise da interpretação é nossa: 

procurando entender a fala de classes subalternas” (p.35), Vicent Valla9 enfatiza a 

dificuldade ocasionada pela postura de resistência de algumas pessoas, caracterizadas por 

não constituírem camadas populares da sociedade, em reconhecerem a produção de 

conhecimento e de organização de pensamentos produzidas por pessoas que caracterizam 

grupos populacionais específicos, como os de classe social baixa e moradores de periferia. 

O autor discorre criticamente, a partir disso, sobre a crise da interpretação que atrapalha 

a comunicação assertiva entre profissionais/mediadores com a população, bem como a 

crise da iniciativa, que acentua a posição de profissionais como sinônimos de agentes 

ativos de processos de assistência e produção da saúde e delega à população a função de 

negligentes e passivos frente a esse processo. 

Tal reflexão exposta no II Caderno converge com os argumentos que 

alguns/algumas autores/as (Soares et. al, 2016; Vasconcelos, 1996) evidenciam ao 

descreverem e analisarem as práticas de educação em saúde como práticas tradicionais 

ao que tange características clássicas da educação em saúde, como transmissão de 

informações para alterações em hábitos e estilos de vida que visem redução de agravos e 

aumento da qualificação da produção de saúde, sendo, por vezes, prescritivas de 

comportamento ao anularem saberes outros que possam considerar o reconhecimento da 

 
9
 O II Caderno ressalva que o texto original foi publicado em 1996 na Revista de Educação e Realidade 

por Victor Vincent Valla 
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participação social no próprio processo de autonomia da produção de saúde, ainda que se 

distingam de discursos profissionais. 

A crítica apresentada no trilho do II Caderno convida os/as leitores/as a 

questionamentos sobre maneiras outras de entender as realidades e as vivências. Além 

disso, o convite se estende às reflexões sobre os próprios sentidos evocados por 

posicionamentos e trocas dialógicas  entre pessoas sob marcadores sociais e histórias de 

vidas distintas. Além disso, também reflete sobre a busca de compreensão dos papéis 

desenvolvidos nessas relações  entre profissionais, políticos militantes, pesquisadores/as 

e população que foram pautadas em anos de relações hierarquizadas fundadas em ideias 

advindas da elite, de classes e corpos considerados e impostos como superiores, 

ocasionando histórico de uma educação preconceituosa, racista e elitista, alcançando 

dessa maneira outras vidas e corpos de maneira mecânica 

A dinâmica do mundo é posta nesse documento como práxis, atribuindo ao passo 

que a pessoa produz sentidos no mundo, o seu (re)encontro com a verdade de ambos: 

pessoa e mundo. Para o documento, a Educação Popular é então como “um referencial 

caracterizado pelo diálogo entre os sujeitos, pela educação vista como humanização, pela 

compreensão integral de ser humano como sujeito constituído por várias dimensões” 

(p.123), dimensionando princípios pedagógicos que dialogam com a Política de 

Promoção de Saúde e as próprias diretrizes do SUS, a exemplo do que se confere estimulo 

à autonomia, combate à discriminação, e incentivo à equidade e integralidade. 

Os fundamentos citados pelo documento como alicerces para a EPS, são: o 

diálogo, a humanização, integralidade do ser humano, matrizes pedagógicas (como: o 

corpo, a palavra, o trabalho e a interação, matrizes que para o documento viabilizam 

mudanças na pessoa e sua vida). Para o documento, a educação popular é 
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parte do modo de vida dos grupos sociais que criam e recriam uma cultura, 

difere de treinamento ou da simples transmissão de informações. Significa a 

construção de um senso crítico que colabore para que os sujeitos entendam, 

comprometam-se, tenham capacidade em elaborar propostas, reivindiquem e 

transformem (-se).   Não é um discurso acadêmico sobre um método, nem um 

produto acabado ou uma receita simples e mágica. É diferente de técnicas de 

grupo que são utilizadas para estimular a participação e a cooperação. (Brasil, 

2014, p.127) 

 O compromisso da EPS é com a população oprimida, com o reconhecimento da 

capacidade do saber popular, refletindo e incorporando esses saberes às práticas sociais 

(Brasil, 2014). O desenvolvimento de práticas em saúde se dá, como sinalizado por 

Eduardo Stotz (1993) no documento, por meio de enfoques, são eles: educativo, 

vislumbra a compreensão do/a usuário/a sobre os riscos à saúde, promovendo acesso 

igualitário às informações; preventivo, visa a mudança de hábitos e comportamentos a 

fim de evitar riscos; de desenvolvimento pessoal, que objetiva o desenvolvimento da 

personalidade de usuários/as, aumentando a capacidade sobre a própria vida – nos três 

processos até então citados o educador ocupa o centro da ação educativa. 

Por fim, a ênfase radical que se caracteriza por estar voltado para a transformação 

dos aspectos que promovem adoecimentos, como demandas sociais que recaem sobre as 

condições de vida em relação aos marcadores sociais e a falta de condições materiais. 

Esse enfoque, adverte o documento, destaca educadores/as e usuários/as como ativos e 

capazes de intervir politicamente na luta pela saúde.  

A escrita do trilho “A Educação Popular em Saúde como referencial para as nossas 

práticas na saúde” (Brasil, 2014, p.123) onde encontramos a descrição desses enfoques, 

potencializa pensamentos críticos ao modelo médico. Insere-se ainda na discussão desse 

trilho a metodologia participativa, caracterizada pela valorização dos saberes de todos/as 

participantes no processo educativo, que se baseia na vivência, no prazer, no movimento 

de construção de sentidos dos/as participantes às questões que emergem de suas vidas 

(Brasil, 2014). O documento, nesse teor, exibe sinais que identificam práticas de educação 
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popular em saúde, como: mobilização que extrapola sensações de impotência ou mesmo 

que produz e multiplica a criatividade, além de pontuar e destacar exemplos de algumas 

técnicas pedagógicas participativas, tais como: técnicas vivenciais, técnicas com atuação 

de expressão corporal, audiovisuais, visuais, oficinas e círculos de cultura10. 

Destarte, o documento ressalta que: “Partir, na construção de saberes, do diálogo 

com o Outro é, de fato, uma radicalidade. Perigosa para qualquer governo ou partido. 

Uma ampliação revolucionária da experiência da democracia” (Brasil, 2014, p. 186), uma 

prática constantemente desafiadora e em busca do exercício da sua efetivação. 

1.2 Artigos científicos selecionados 

A caracterização da AB tecida na análise das portarias, cadernos e políticas, que 

viabiliza o diálogo e discussão sobre as Práticas Educativas em Saúde (PES) na AB, 

encontra também nos artigos científicos selecionados na base de dados Scielo 

fundamentos que agregam à esta dissertação discussões já realizadas sobre a maneira 

como essa temática tem sido trabalhada científica e academicamente, compondo assim 

este subcapítulo de análise dos documentos. 

Em algumas dessas produções científicas selecionadas (Malta et al, 2014, 

Rodrigues e Ribeiro, 2012; Reis et al, 2010) as práticas de educação em saúde (PES) se 

caracterizam como um instrumento pedagógico enfaticamente contextualizado pela 

promoção de saúde, compartilhando entre suas finalidades o incentivo à ampliação de 

possibilidades de tomada de controle por parte de usuários/as e territórios. Isso se dá uma 

 
10

 O documento caracteriza a técnica como sistematização exercida por Paulo Freire (1991) que propõe 

aprendizagem integral como também tomadas de decisões diante de contextos específicos. 
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vez que é também compreendido que o processo de mudança ao qual as PES promovem 

incluem aspectos que atuam direta ou indiretamente em sua qualidade de vida e saúde. 

A produção de saúde está subscrita ao individual e ao coletivo, considerando 

instrumentos que auxiliem esse processo bem como o reconhecimento da maneira como 

essas esferas se organizam diante do que é produzido como realidades. As PES visam a 

interação, o diálogo, a pluralidade que compõe o social, buscam atender as demandas que 

caracterizam a amplitude do sentido de cuidado em saúde como espécie de recurso para 

que o conhecimento científico esteja presentificado também no cotidiano das pessoas 

(Soares et al, 2016; Reis et al, 2010, Rodrigues e Ribeiro, 2012).  Atrelado ao movimento 

de estrutura de comunicação ao qual as PES estão vinculadas, trabalha-se em textos, como 

o de Menezes et al (2020), a relevância da coprodução do cuidado, da construção coletiva 

da saúde que vislumbra a participação popular e a corresponsabilização. Permite-nos, 

assim, pontuar a colocação de D’Acri et al (2020): as PES exigem a articulação entre 

informações científicas, ação política, participação social e, diríamos, dialogia. 

Em meio a essas discussões, reitera-se a ideia de Roberto Freire sobre Educação 

Popular, retomada por alguns autores (Raimondi et al, 2018; Maciazeki-Gomes, 2016; 

Dantas et al, 2020) e pelos próprios documentos como o II Caderno de Educação Popular 

e Saúde (2014) e a PNEPS-SUS (2013), e sua influência na caracterização da Educação 

Popular em Saúde (EPS) como uma operacionalização do próprio conceito ampliado em 

saúde, realçando as experiências pessoais e questões sociais intrínsecas à compreensão 

de saúde e demarcando seu caráter libertador além de exercitar a ação e reflexão sobre 

as realidades, fortalecendo a participação popular na rearticulação do segmento social. 

Uma vez considerado que a educação popular precisa ter como um dos seus eixos 

centrais a humanização e o direcionamento a um atendimento equânime, como sinalizam 
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Silva et al (2020), ainda é possível encontrar relatos sobre dificuldade de acesso e 

preconceitos no que se refere ao funcionamento/receptividade de serviços de assistência 

primária à saúde (Gomes, 2010). Ecos de uma educação em saúde tradicional rondam as 

produções acadêmicas e indicam veemente uma comunicação hierarquizada, tecnicista, 

que conduzem a uma reprodução de diferenças de poder, como sinaliza Martha Traverso-

Yépez (2007).  

Esse é, portanto, o cenário de saúde pública/coletiva para o qual o acesso, 

observação, análise e leituras desses documentos de domínio público direcionam, um 

contexto repleto de desafios na busca de romper com tradições autoritárias produzidas 

entre profissionais e usuários/as dos serviços (Soares et al, 2016; Rodrigues e Ribeiro, 

2012).  

1.3 Vídeos produzidos por profissionais de uma Unidade de Saúde da Família e 

Núcleo de Apoio/Ampliado da Saúde da Família de Salvador 

Observamos, em especial, uma das estratégias utilizadas pela Unidade de Saúde 

da Família e Núcleo de Apoio/Ampliado da Saúde da Família (NASF) – que caracterizam 

o contexto de pesquisa deste estudo - durante o presente período pandêmico para a 

realização de educação em saúde. Essa estratégia foi baseada no uso do espaço virtual em 

uma conta na rede social do Instagram da própria Unidade de Saúde da Família (USF) 

para divulgação de vídeos de curta duração, norteados pela educação em saúde. 

O total de sessenta e três (63) vídeos foram selecionados, por intermédio do acesso 

à conta pública na rede social Instagram, para compor esta análise. O espaço virtual foi 

utilizado para informativos sobre funcionamento e fluxo de serviços, orientações sobre 

os mais diversos cuidados com a saúde e com populações específicas – como no caso de 

hipertensos, diabéticos, mulheres, idosos, homens e população negra. Os vídeos sinalizam 
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as tentativas de aproximação de profissionais com a população usuária do serviço da AB, 

considerando a dinamicidade de demandas e a relação existente entre população e os 

marcadores sociais, como raça e gênero. As temáticas trabalhadas expõem desde os 

cuidados diretos relacionados à covid-19 até assuntos transversais ao cuidado à saúde, 

como campanhas preventivas de agravos à saúde e mesmo combate às violências. 

Esses vídeos informativos em saúde foram gravados em locais que variam desde 

o espaço físico da USF até a própria residência dos/as profissionais. É possível observar 

também a participação de profissionais de distintas categorias de atuação, bem como por 

vezes se fizeram presentes lideranças comunitárias. Cores e corpos diversos ocupam as 

falas produzidas nos vídeos, mantendo sempre o teor preventivo e de produção de saúde 

em um movimento de aproximação com a população do território. A educação em saúde 

protagonizada pelos vídeos possibilita o alcance, ainda que parcial, de práticas de atenção 

ao cuidado à saúde da população. 

Tal iniciativa corrobora com o pilar de vínculo ao qual se sustenta a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), de contato com as demandas que emergem do território e da 

oferta de acompanhamento e suporte às problemáticas populacionais. A linguagem oral e 

escrita não demonstra características rebuscadas, apresentando-se de forma sucinta e 

diretiva, os/as profissionais e demais participantes não apenas enunciaram por meio de 

suas vozes e da escrita, como, por vezes, encenaram de maneira teatral para oferecer 

informações, demonstrando concretamente o que estavam se dispondo a falar.  

Nesta direção, podemos compreender que a interação e trocas dialógicas entre 

profissionais e usuários/as possam sugerir pontos de fragilidade na divulgação dos vídeos, 

ainda que fossem vídeos de curta duração - compatíveis com a veiculação via Whatsapp 

-, é preciso levar em consideração a disponibilidade de recursos da população a qual se 
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dirigem essas produções para o acesso à plataforma virtual utilizada (Instagram) ou 

mesmo ao Whatsapp (aparelho celular telefônico compatível com o aplicativo, por 

exemplo). No entanto, os vídeos ilustram a capacidade criativa da AB principalmente 

frente a um contexto ao qual os caminhos já conhecidos de aproximação com o território 

estão comprometidos, seja pelo processo de desterritorialização enunciado pela PNAB de 

2017 ou mesmo pelas medidas sanitárias preventivas que retiraram do território 

profissionais pela iminência de risco de transmissão da covid-19. Estamos diante de 

estratégias da AB frente ao recuo do território que protagonizou em meio pandemia, ao 

qual faremos considerações mais críticas nas considerações sobre os documentos 

analisados. 

Considerações sobre os documentos de domínio público 

Observamos a partir dos destaques realizados às diretrizes e princípios 

apresentados nos documentos de domínio público referente às Portarias, Políticas e 

Caderno oficiais que o cenário de ameaça ao Sistema Único de Saúde também nos permite 

vislumbrar potenciais de resistência ao seu desmonte, haja vista possibilidades para 

expressão da força popular que simboliza a conquista do SUS. A AB ocupa desde a 

Conferência Internacional dos Cuidados Primários de Saúde, em Alma Ata, um lugar de 

prioridade para orientação de um serviço de saúde universal, o que coloca esse nível de 

assistência à saúde em destaque quando o assunto é sua relevância para o cuidado em 

saúde e os impactos positivos do cuidado longitudinal a qual se propõe (Feltrin e 

Coneglian, 2019). 

O documento da PNAB de 2017 se põe como contraditória frente à ameaça nada 

sutil ao desmonte do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que o mesmo documento 

não só apresenta informações sobre funcionamento e organização da AB como também 

abrange questões que envolvem o subfinanciamento do serviço - entendemos que fazem 
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parte desse processo esferas políticas e econômicas que extrapolam a própria organização 

do sistema. A denúncia de sucateamento e desmonte do SUS presente  no documento, 

haja vista que ele possibilita aos municípios decidirem como organizar equipes ESF/AB, 

alcança ainda demandas transversais à permanência de profissionais da Equipe do Núcleo 

de Apoio/Ampliado de Saúde da Família (NASF) e aos/às  Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS).  

A exemplo, no caso dos/as ACS, ora agrega atividades de outros/as profissionais 

aos/às ACS, ora permite a sua substituição entre as equipes, tratando sem muita relevância 

assuntos pertinentes àqueles que estruturam suas práticas, como a educação e promoção 

da saúde (Feltrin e Coneglian, 2019). Danilo de Carvalho (2021), em sua dissertação, 

aponta mediante a análise de Túlio Silva (2018) e a observação sobre a retirada da 

diretriz de humanização e da democracia enquanto diretriz do cuidado na PNAB de 2017, 

que deixa evidente as condições da retomada de um cuidado pautado na racionalidade 

curativista, intensamente produtivista e burocrático que fragmenta a atenção a saúde. O 

incentivo ao retorno a um modelo biomédico se faz presente diluído entre as linhas da 

PNAB 2017. 

Pensar a participação social dado esse contexto de desmonte é desafiador. A 

Educação Popular em Saúde (EPS) é símbolo, portanto, da tentativa de manter vivo 

princípios e diretrizes do SUS. O próprio conceito de participação, apresentado por Melo 

e Possa (2016) nos mostra tal categoria prática como aquela que vislumbra a atribuição 

de sentidos à ação coletiva e à prática política dos atores que se direciona para a 

emancipação das camadas populares. A Política Nacional de Educação Popular em 

Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde de 2013 (PNEP – SUS) e o II Caderno de 

educação popular em saúde (2014) resgatam a ideia do cuidado abrangente em saúde e 

dos efeitos das relações estabelecidas entres pessoas (profissionais-usuários/as, a 
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exemplo) como propulsoras de caminhos possíveis de coprodução da saúde. A temática 

da EPS é transversalizada por ações e políticas que evidenciam em suas discussões a 

ênfase na autonomia de pessoas, comunidades e culturas, ao passo que não exime o 

Estado do seu dever frente à produção de saúde. 

Esses dois documentos que lidam diretamente com a EPS oferecem um diálogo 

extenso sobre a potência e relevância do território vivo para a produção de saúde, ao passo 

que dissertam sobre o lugar ocupado pelo conhecimento técnico, a quem e como serve. 

A EPS, quando afirma estar presente em dinâmicas e espaços afins, tensiona o que é dado 

por conhecimento e as maneiras pelas quais isso é produzido. Portanto, compreendemos 

que a EPS, assim como o próprio SUS, é um movimento de resistência. 

A partir das descrições realizadas sobre os pontos expostos nos documentos, 

observamos a maneira pela qual suas diretrizes e princípios viabilizam compreensões 

sobre o contexto ao qual as Práticas de Educação em Saúde (PES) estão sendo observadas 

nesta dissertação. Entendemos que sendo as PES instrumentos que oportunizam a 

comunicação em saúde, pensar sobre como essa comunicação está sendo expressa, o que 

está sendo considerado e como tem sido realizado é um caminho de retomada da 

discussão sobre a potência da AB para a assistência à saúde. 

O terreno político prático ao qual é relacionado às práticas de educação em saúde 

na AB transitam por normativas, diretrizes e práticas profissionais que caracterizam a 

implementação e efetivação da assistência à saúde. Este trabalho, por sua vez, esteve 

interessado em compreender os efeitos dos sentidos produzidos por profissionais de uma 

Unidade de Saúde da Família (USF) e Núcleo de Apoio/Ampliado de Saúde da Família 

(NASF) sobre práticas educativas em saúde no contexto de enfrentamento da pandemia 

da covid-19.  
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Giovanella et al (2020) refletiram principalmente sobre a atuação da Atenção 

Básica de Saúde durante o contexto pandêmico da covid-19. As autoras concluíram que 

a atuação de profissionais da AB/APS é crucial em todos os estágios da pandemia, 

principalmente no que decorre de maneiras preventivas a novas ondas de infecção da 

doença. Também sinalizam que oportunidades para que a AB/APS pudesse atuar foram 

perdidas devido ausência de autoridade sanitária nacional e de diretrizes nacionais 

claras (p.16) que resultaram na suspensão de atividades - recuo do território - e ênfase no 

cuidado hospitalar intensivo. As autoras ainda ressaltam a importância de, ao atravessar 

uma pandemia, ser convocado atributos comunitários das eSF e NASF em associação 

com potencialidades territoriais que possam garantir a permanência da oferta de cuidado 

à comunidade. 

Frente a isso, identificamos que há toda uma discussão teórica científica que 

enfatiza a relevância das práticas de educação em saúde para a promoção e construção de 

saúde individual e coletiva, bem como tece críticas sobre a permanência da 

tradicionalidade opressora das PES em serviços de saúde (D’Acri et al, 2020; Menezes et 

al, 2020; Traverso-Yépez, 2007), como salientado no subcapítulo 1.2 deste capítulo. A 

este ponto da dissertação refletimos então sobre as práticas desenvolvidas por 

profissionais da AB nesse cenário pandêmico da covid-19 e realizamos um esforço em 

identificar a presença ou ausência de articulação entre informações científicas, 

posicionamento político-social e diretrizes que constituem as AB/ESF, PES e EPS para a 

oferta desse serviço por profissionais de uma ESF/NASF para a população adstrita de 

uma USF/Salvador. 

Os sessenta e três (63) vídeos produzidos nos permitem identificar similaridades 

e discrepâncias frente ao que abordam demais documentos de domínio públicos aqui 
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elencados. A educação em saúde se presentifica nessas produções áudiovisuais como eixo 

de atuações necessárias principalmente no que tange à vigilância em saúde nos territórios, 

transmitindo e valorizando meios de comunicação de caráter coletivo - dispondo dos/as 

profissionais como agentes potenciais para promover a veiculação de informações sobre 

cuidados preventivos à covid-19, combater fake news e colaborar para funcionamento dos 

serviços.  

Desperta a nossa atenção o uso do espaço virtual para a comunicação em saúde, 

que não só propõe a chance de discussões sobre a implementação e acesso aos meios de 

comunicação, evidenciando atravessamentos já tensionados na realidade brasileira (Qual 

nível de facilidade ou dificuldade para acesso à internet e aparelho telefônico? Quais 

realidades subsidiam esse acesso?), como também amplia a noção de promoção de saúde, 

atualizando instrumentos de educação em saúde e ramificando as possibilidades de 

alcance à população. 

Os vídeos conscientemente planejados para serem de curta duração apresentam 

informações focalizadas em problemáticas específicas, produzidos com uma linguagem 

não tecnicista associada às demonstrações, por vezes teatrais, do que está sendo dito 

verbalmente ou mesmo escrito. Essa observação infere um esforço na adequação da 

linguagem adotada e possível impacto nos efeitos produzidos, tal como ao observarmos 

a variabilidade de pessoas envolvidas em cada vídeo: cores, corpos, profissões distintas. 

A possibilidade de troca dialógica se apresenta limitada no uso dessa ferramenta 

virtual, foram observados poucos comentários publicados em cada post11 no perfil do 

Instagram da USF, não sendo possível por esse meio de acesso que identificássemos o 

potencial de construção mútua, a heteroidentificação de raça/cor, gênero, sexo de quem 

 
11 As publicações fixas na rede social do Instagram são denominadas posts no feed  
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particida dos videos, e demais informações estabelecidas entre profissionais e usuários/as 

(o que nos inquieta a aprofundar no Capítulo 2, dentre outras coisas, sobre como a 

identificação – ou não – do retorno dado pela população do território sobre essas 

produções para os/as profissionais aconteceram/acontecem). 

Tal identificação nos conduz para o ênfase da dialogia para construção de práticas 

de educação em saúde que considerem o exercício não hierárquico e unilateral da 

construção de conhecimento, ao passo que não ausenta esse instrumento como parte 

integrante da estrutura de comunicação em saúde. 
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CAPÍTULO 2 – EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-

19: PRÁTICAS DISCURSIVAS DE TRABALHADORES/AS DE UMA 

USF/SALVADOR  

Este capítulo tem como objetivo, a partir das narrativas produzidas pelas pessoas 

entrevistadas individualmente, destacar a análise dos repertórios linguísticos compostos 

por profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) de uma mesma Unidade de Saúde da Família (USF), sinalizando 

os efeitos dos sentidos provocados em suas práticas de trabalho sobre educação em saúde 

durante contexto pandêmico. Foram realizadas o total de seis (06) entrevistas individuais, 

das quais, em alguns casos, utilizamos a heteroidentificação de sexo e gênero, quando a 

não verbalização de alguns/as participantes sobre estes marcadores (Quadro 06). 

Quadro 6: Descrição geral dos/as trabalhadores/as participantes da pesquisa 

Codinome Equipe/ Tempo 

de serviço  

Vínculo 

trabalhis

ta 

Idade Sexo/Gênero Raça/Cor Orientação 

sexual 

Benício Equipe 

mínima 

Aproximadam

ente oito (08) 

anos 

Regime 

estatutári

o 

33 Homem 

Cisgênero 

Branco Gay 

Helena NASF 

Aproximadam

ente oito (08) 

anos 

Regime 

estatutári

o 

34 Mulher 

Cisgênero 

Branca Hétero 

Laura NASF  

Aproximadam

ente sete anos 

e meio 

Regime 

estatutári

o 

35 Mulher 

Cisgênero 

Branca Hétero 
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Julia NASF 

Aproximadam

ente oito (08) 

anos 

Regime 

estatutári

o 

38 Mulher 

Cisgênero 

Parda Hétero 

Isis ACS 

Aproximadam

ente mais de 

dez (10) anos 

 

Regime 

estatutári

o 

55 Mulher 

Cisgênero 

Negra Hétero 

Larissa ACS 

Aproximadam

ente mais de 

dez (10) anos 

Regime 

estatutári

o 

37 Mulher 

Cisgênero 

Preta 

 

Hétero 

 
Fonte: Entrevistas realizadas pelas autoras. 

Este capítulo se organiza baseado nas categorias geradas mediante processo de 

Análise Categorial Temática de Felix-Vazquez (1996) e da utilização dos Mapas 

dialógicos fundamentados nos estudos de Mary Jane Spink (2010)12. Dessa maneira, os 

resultados aqui dispostos organizam-se nas seguintes categorias: 1. Atividades 

profissionais da eNASF e eSF no contexto pré- pandêmico; 2. Desafios/Impactos da 

realização das atividades profissionais no contexto de desenvolvimento da pandemia 

da covid-19; 3. Território e população; 4. Práticas e estratégias de Educação em 

Saúde; e, por fim, 5. Contribuições da Psicologia para as PES. 

Nesse ínterim, foi realizado o esforço das pesquisadoras em subsidiar as 

discussões apoiadas nos resultados da análise de documentos de domínio público 

expostos no Capítulo 1 desta dissertação, de forma a utilizar como parâmetros os 

princípios e diretrizes expostos nos documentos sobre a AB e o diálogo possível com as 

práticas de educação em saúde; as considerações e reflexões de outros/as 

pesquisadores/as sobre as PES; e nossas observações sobre os materiais produzidos pela 

 
12

 Os processos estão sinalizados na seção referente à análise das informações produzidas.  
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eSF e NASF (contexto do estudo) para identificarmos a maneira pela qual essa gama de 

informações se distanciam ou se aproximam daquelas presentes nas narrativas produzidas 

e as possíveis negociações de sentidos que emanam desse contato. 

1. Atividades profissionais das equipes NASF e SF no contexto pré-pandêmico 

Escolhemos iniciar essa categoria pelo seguinte trecho da fala da participante 

Larissa: “Te confesso que conhecendo o programa PSF eu fiquei apaixonada pelo 

SUS, eu.. eu vi que as coisas no SUS elas são feitas pra funcionar” (Larissa, L23-25). 

A fala sinaliza o caminho percorrido por essa categoria: serviços oferecidos para fazer a 

proposta da AB/ESF funcionar.  

Por questão cronológica da organização da entrevista e das falas apresentadas 

pelas participantes, a fim de conseguirmos além de evidenciar as atividades profissionais 

que compõem a rotina das equipes, expor os impactos da covid-19 na rotina/práticas 

dessas profissionais, consideramos interessante previamente ressaltar a caracterização 

dos dias pré-pandêmicos da rotina das equipes NASF e SF mediante a noção de 

dinamicidade e variabilidade. 

“E em relação a sua rotina de trabalho, você poderia descrever como é , como 

acontece sua rotina em um dia habitual, por exemplo?” (Entrevistadora, L43-

44) 

“Os dias são bem variados, na verdade né? Então como a gente tem uma 

agenda muito dinâmica, tem dias que eu vou pra unidade e eu permaneço 

quase que praticamente o dia todo em reuniões com as equipes, ou com a 

equipe do nasf, é.. e tem outros dias que são extremamente dinâmicos…” 

(Helena, L45-48) 

“Você poderia descrever um pouco da sua rotina habitual de trabalho.. o que 

você faz, como ela acontece, suas atividades…” (Entrevistadora, L15-16) 

 “Nossa, rotina.. (risos). Que pergunta! Porque a rotina do NASF é bem 

caótica, né? Mas a gente tem um... um… Eu organizo minha agenda assim, 

né, e junto com minha equipe e aí a gente, eu tento distribuir né, pelo menos 

o mínimo aí de variedades, de atividades, porque também se você não cuidar 

de proteger a agenda você fica só, eh… só no atendimento né, só focada no 

atendimento individual…”(Laura, L17-21) 

“E quando você fala sobre sua vivência no NASF, você consegue descrever 

um pouco sobre sua rotina habitual?”(Entrevistadora, L31-32) 
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 “Vamos lá, antes da pandemia a gente tinha várias estratégias voltadas pro 

território, grupos né, atendimentos coletivos”  (Julia, L 35-36) 

“Você poderia descrever pra mim como que é sua rotina típica de trabalho na 

Unidade? O que você faz, o que acontece normalmente?” (Entrevistadora, 

L24-25) 

“Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o trabalho da Saúde da 

família é um trabalho intenso, né? É.. Que comporta desde ações voltadas 

para o cuidado clínico individual, como consultas médicas, de enfermagem, 

de outros profissionais, de outras categorias, a atividades coletivas, 

atividades de promoção da saúde, de prevenção, e também de cuidado 

coletivo. Então a gente tenta manter uma... um cronograma né? Uma rotina, 

uma agenda típica na semana e dentro dessa agenda a gente cumpre alguns 

turnos, em cada turno a gente tem um foco específico.” (Benício, L26-32) 

Compõem essa dinâmica, caos e pluralidade de estratégias presentes em uma rotina 

habitual dos/as profissionais, segundo suas falas, a realização de reuniões com: as equipes 

da Saúde da Família, NASF, com trabalhadores/as de serviços de outros setores da 

assistência ou mesmo da justiça, atendimentos individuais e coletivos, atividades 

coletivas (como grupos e projetos de vivências), salas de espera, atividades e ações nas 

escolas (PSE), visitas domiciliares e demais ações no próprio território. 

“Você poderia falar também um pouco sobre a sua rotina? A rotina habitual, o 

que você faz, o que costuma fazer…” (Entrevistadora, L26-27) 

“O serviço começou a ficar assim… carente, deficiente de muitas coisas, a 

gente já não tinha mais o apoio da Secretaria pra realização dos grupos, 

né, a gente chamava as gestantes do bairro pra ir até o posto ou pela manhã ou 

pela tarde, mas a gente já não tinha assim aquela contrapartida, um atrativo 

pra elas, né? A gente sempre fazia um lanche, oferecia pra elas, depois da 

palestra, e a Secretaria com o tempo deixou de contribuir, não mandava 

mais os tickets, ticket alimentação, ticket refeição pra gente comprar as 

coisas, então aí foi enfraquecendo as pessoas… tem gente aqui que fazia 

uma, duas refeições por dia iam pras reuniões já contando com o lanche, 

né? As pessoas deixavam de ir, muitas vezes o espaço físico da unidade ele 

foi cada vez mais reduzido pra comunidade, a sala de reunião onde a gente 

se reunia não podia mais fazer grupo naquela sala, a área externa sempre tinha 

uma outra atividade, então a gente marcava com a comunidade na área de 

abrangência mesmo, nos bares, nos centros espíritas, no que tivesse disponível. 

E aí isso foi cada vez mais caindo, caindo, caindo… as pessoas também 

perderam um pouco o interesse de participar dessas coisas. Nós também 

nos enfraquecemos, nós deixamos também isso um pouco morrer, e aí o 

trabalho da gente ficava mais de visita domiciliar.” (Larissa, L 67-81) 

“E durante esses [TEMPO EXATO DE TRABALHO] anos como agente 

comunitária13… poderia descrever como é sua rotina habitual? O que você faz 

normalmente.” (Entrevistadora, L 30-31) 

 
13

 A profissão da participante  foi sinalizada pois não oferecer prejuízo ao seu anonimato, haja vista que o 

número de profissionais dessa categoria vinculados a essa mesma USF é expressivamente maior do que 

profissionais de outras categorias. 
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“Assim, a nossa rotina mudou muito desde o princípio de como agente 

comunitária, porque no início a gente tinha uma programação assim voltada 

pra comunidade assim, mais diversificada porque a gente visitava a casa do 

paciente praticamente todos os dias tinha que ir e tínhamos o horário de fazer.. 

eh… eh… tipo assim, olhar cartão de vacina, pesar criança, fazer busca ativa 

de hipertenso, diabético, hoje a gente até faz isso mas antigamente era mais 

trabalhoso porque a gente tinha um ficha, a gente tinha que escrever tudo 

direitinho, a gente tinha que passar na casa do paciente pra saber, a gente fazia 

escovação na área, a gente fazia trabalho na comunidade, a gente fazia 

várias coisas fora da unidade, voltada para o paciente, para o paciente e para 

as crianças, gestante… tínhamos grupos.. Ah, o grupo de gestante foi o único 

que sobreviveu, tinha grupo de adolescente, tinha grupo de hipertenso, então 

era mais… diversificado. Hoje em dia a gente só faz a visita, às vezes o 

paciente nem quer ver a cara da gente mais na casa dele, mal atende a gente na 

porta, poucos.. E ficou assim uma coisa extensa devido às mudanças que 

houve, né.” (Isis, L32-44) 

 Fica evidenciado na fala de Isis e Larissa mudanças a nível da rotina de trabalho 

referente à redução das atividades destinadas para o dia a dia da função que 

desempenham. Os relatos das trabalhadoras caracterizam a diminuição de um contato 

maior com as pessoas da comunidade, atingindo por vezes desde o período pré- 

pandêmico, a maneira pela qual o acesso e vínculo e o próprio alcance à população e 

território é/era estabelecida.  

Observamos o número de atividades que intercalam as horas trabalhadas pelas/os 

profissionais, refletindo na dificuldade aparente em enquadrar tais descrições como rotina 

habitual/típica que possam sugerir uma certa regularidade e periodicidade de atividades. 

Tais explanações não direcionam para falta de organização ou de planejamento para 

atividades, nota-se também que em meio à toda dinamicidade descrita as atividades 

ocorriam seguindo uma lógica de funcionamento: 

“Essas atividades têm uma organização prévia?” (Entrevistadora,  L70) 

“Antes a gente tinha uma coisa bem mais estruturada, né, com uma 

metodologia em cada encontro e tal” (Laura, L75-76) 

  

“E quando você fala dessa questão de grupos, por exemplo, e nas visitas 

domiciliares como que essas coisas aconteciam antes da pandemia e quais as 

suas principais demandas?” (Entrevistadora, L64-65) 

“Em relação às visitas, elas aconteciam, assim, previamente o caso vinha, 

era discutido em reunião de equipe e aí por alguma situação de dificuldade 

do paciente se deslocar pra unidade ou por a gente identificar que era 

interessante realmente fazer aquela conversa no local, né, que a pessoa 

vive, conhecer um pouco o contexto, as relações familiares, o ambiente, as 
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condições de vida, a gente optava, é, pela visita domiciliar... a gente 

solicitava um carro, né, do distrito sanitário quando era uma área distante, ou 

muitas vezes vai andando mesmo, né? A gente sempre com um agente 

comunitário, às vezes, eh.. acompanhado de algum outro profissional que 

também precisava fazer alguma intervenção, alguma avaliação.. às vezes eu ia 

sozinha com agente comunitário.” (Helena, L67-75) 

A presença dos/as agentes comunitários/as de saúde (ACS) mais uma vez surge 

nas falas em momentos nos quais indicam a noção de elo com o território e com as pessoas 

da comunidade, seja se fazendo presente em campo como facilitador/a para realização de 

visitas domiciliares, seja levando para discussão em equipe casos específicos e o que a 

população demanda da Unidade Saúde, fidelizando estratégias ou mesmo participando de 

vivências para maior propriedade das atividades desenvolvidas pela USF/NASF para fins 

de assistência às necessidades da comunidade.  A fala seguinte de Helena resgata a 

centralidade do território sobre as ações desenvolvidas pela AB, sinalizando a potência 

que estar no território proporciona para o desenvolvimento de atividades rotineiras dos/as 

profissionais desse nível de assistência: 

“E quando você fala dessa questão de grupos, por exemplo, e nas visitas 

domiciliares como que essas coisas aconteciam antes da pandemia e quais as 

suas principais demandas?” (L 64-66) 

“E aí, na verdade, a visita se dá como uma consulta normal só que no 

ambiente do domicílio, né? A gente, claro, acaba tendo outras percepções 

que o espaço do consultório não permite. Então essa dinâmica de interação, 

com.. com o paciente muda um pouco por estar no ambiente dele, mas assim, 

a avaliação, as coisas que eu perguntaria, as orientações elas são bastante 

parecidas, exceto quando é um paciente que está acamado, que não verbaliza, 

que muitas vezes quando eu vou fazer visita são casos assim. É paciente com 

AVC, né? Teve AVC ou tem Alzheimer, tem dificuldade de sair de casa, tá 

acamado, e aí a conversa é mais com os cuidadores. Mas em geral era uma 

atividade tranquila, rotineira, não exigia muitos outros... é… é... preparos 

e cuidados como hoje têm sido feitos.” (Helena, L75-84) 

  Outro aspecto que desperta o interesse para a discussão desta categoria é a noção 

de demanda que surge nas narrativas: 

“E quando você fala dessa questão de grupos, por exemplo, e nas visitas 

domiciliares como que essas coisas aconteciam antes da pandemia e quais as 

suas principais demandas?” (L 64-66) 

 “Os grupos... eu tinha muita demanda relacionada com doenças crônicas, 

hipertensão, diabetes, alterações de colesterol (inaudível 10min:39), em 

geral também o excesso de peso tava muito presente, e como demandas das 

equipes pra encaminhar as pessoas, embora hoje a questão de sobrepeso e 
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obesidade eu já traga discussões um pouco mais problematizadoras, assim com 

as, com os profissionais. É… em relação a ser uma demanda, ser realmente 

um problema pra pessoa, a ser uma doença ou não, então hoje eu tenho 

tentado evitar que esse seja um critério pra grupo, né? Ah, a pessoa com 

obesidade tem que ir para o grupo, né? Então eu tenho tentado problematizar 

que não necessariamente. Mas eu direciono mais pra problemas de saúde, né? 

Diabetes, hipertensão..” (Helena, L84-94) 

“Você falou um pouco sobre os grupos, que mudou as formas como eles 

aconteciam, bem como os atendimentos. Teria alguma coisa dessa sua rotina 

de atividades que você poderia narrar um pouco como aconteceu, alguma 

experiência relacionada a algum dessas suas atividades?” (Entrevistadora, 

L46-49) 

“então constitui muito mais como um atendimento mesmo, porque são 6 

pessoas convidadas, né, pessoas que têm demandas emocionais ou que 

alguém da equipe identificou que seria legal eu atender ou que a própria 

pessoa demandou” (Laura, L58-59. Trecho refere-se a resposta dada pela 

participante sobre caracterização de algumas atividades que desenvolveu 

durante a pandemia). 

“O que você chama por demanda, [NOME SUPRIMIDO]? (Entrevistadora, 

L364) 

“Eh… por exemplo, quando a gente viu que tinha muitos casos de saúde 

mental, pessoas em surto, em crise, com medo da pandemia [de covid-

19)… então assim, com medo do desconhecido, de tudo, de acessar a unidade, 

então a gente começou a perceber isso, a gente fez vídeo também voltado pra 

isso, a gente via essa necessidade.” (Julia, L 365-368) 

 Percebemos a associação de ideias referente à demanda por vezes apresentada 

como queixa trazida ou identificada pela pessoa usuária ou equipe que provoca uma 

espécie de resposta dos/as profissionais ao que foi identificado, seja por meio da produção 

de material educativo em saúde, do convite ao ingresso em atividades grupais, 

atendimentos coletivos ou mesmo individual. 

2. Desafios/Impactos da realização das atividades profissionais no contexto de 

desenvolvimento da covid-19 

A chegada e alastramento da nova variação do coronavírus, causador da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (Sars-Cov-2), conhecida mundialmente pelo nome covid-19, 

invadiu vidas e rotinas, provocando uma reorganização não apenas dessas instâncias 

como ao que tange à Atenção Básica de Saúde. Notamos com as entrevistas os impactos 

nas rotinas de profissionais, incluindo a realização de práticas já conhecidas, como as 

PES. 
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“Você poderia falar também um pouco sobre a sua rotina? A rotina habitual, o 

que você faz, o que costuma fazer…” (Entrevistadora, L26-27) 

“Quando chegou a pandemia há dois anos, [...] que o [NOME DA 

PROFISSÃO] não podia mais fazer visita domiciliar, então a gente viu nosso 

trabalho mudar completamente… completamente. Nós tivemos que nos 

reinventar enquanto [NOME DA PROFISSÃO], porque a essência do 

programa saúde da família se perdeu, a gente não via mais acontecer 

aquela… o que tinha antes, o que acontecia antes de trabalho, de motivação, 

né.” (Larissa, L83-88) 

 A chegada da pandemia da covid-19 provocou nas profissionais a sensação de 

paralisação momentânea de todas essas dinamicidades das suas atividades. Nessa direção, 

observamos nos seguintes trechos produzidos por intermédio da pergunta sobre o que foi 

observado por elas como mudança frente à rotina habitual de trabalho: 

“E em relação a esse período durante a pandemia, o que você percebe que 

mudou?” (Entrevistadora, L 126) 

“No início principalmente, na verdade não só no início, eu diria que nesse 

primeiro ano de pandemia, então, considerando de março do ano passado até 

março desse ano (2021) ficou tudo parado, assim, em relação aos projetos, 

né? Principalmente as atividades coletivas a gente teve que parar tudo, 

todas, eu acho que isso foi o que eu mais senti, o que mais mudou na minha 

dinâmica de trabalho” (Helena, L 127-131) 

“E quando você fala sobre sua vivência no NASF, você consegue descrever 

um pouco sobre sua rotina habitual?(Entrevistadora, L 31-32) 
“Suspendeu todas as atividades, atendimento individual, visita, tudo” (Julia, 

L64) 

“Dessas atividades que você citou, em relação ao início da pandemia você 

consegue perceber alguma diferença, você poderia narrar um pouco como que 

a pandemia impactou sua rotina?”( Entrevistadora, L28-30) 
“As atividades da escola foram todas suspensas. Eh.. no primeiro ano nós 

suspendemos todos os grupos também.” (Laura, L31-32) 

 

 Essa paralisação que perdurou por mais de um ano e chegou a incluir articulações 

intersetoriais, reuniões com a própria equipe, caracterizou o que chamaremos aqui de 

recuo da Atenção Básica, marcada por um momento de tentativa de reorientação de suas 

práticas historicamente sustentadas pela base do território, vínculo, contato e interação. 

Os/As profissionais da AB viram-se em um contexto sanitário que solicitava posturas, 

como o próprio distanciamento físico, requerendo através disso maneiras outras de 

permanecer assistindo ao território.  
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“E as visitas domiciliares que você comentou, como que elas estão 

acontecendo durante a pandemia?” (Entrevistadora, L54-55) 
“Durante a pandemia a gente acabou tendo que mudar de forma radical 

o processo de trabalho, né? Inicialmente em face de todas as incertezas 

colocadas e a demanda necessária de atendimento e adaptação para 

pessoas doentes de covid, então a nossa Unidade passou um ano e três 

meses quase, trabalhando com dois fluxos específicos que eram 

acolhimento à demanda espontânea durante todos os turnos e acolhimento 

a síndromes gripais e síndromes febris, com fluxo separado, entrada 

lateral, testes.. Depois que o teste chegou, teste de covid, a gente testou quase 

mil pessoas ao longo de.. um intervalo, talvez de seis meses pra covid. E a 

gente optou enquanto equipe por fixar equipes nesses fluxos, é, para 

inclusive tentar diminuir o risco de infecção cruzada.” (Benício, L57-66) 

 

 Frente a isso, identificamos iniciativas para o funcionamento da oferta de serviços 

da USF/NASF como a organização de fluxos específicos já sinalizadas pelo Benício e 

ainda mais reforçado pela Julia: 

 

 

“E quando você fala sobre sua vivência no NASF, você consegue descrever 

um pouco sobre sua rotina habitual?(Entrevistadora, L 31-32) 
“Pós pandemia, a gente ficou muito voltado, no início a gente estabeleceu 

alguns norteadores de acolhimento da unidade, o que ia ficar suspenso, o 

que não ia ficar suspenso, a gente se organizou como equipe, como 

unidade, antes mesmo da portaria do município porque nunca chegava uma 

normativa, então a gente criou uma normativa interna que acabou servindo 

como base para a normativa para o diário oficial do município e pra outras 

estratégias de saúde da família.” (Julia, L58-63) 

 

 O termo pós-pandemia surge como sinalizante da demarcação da fala da 

participante sobre sua rotina antes da chegada da pandemia e depois da sua instalação. 

Sobre essa normativa, a participante quando questionada sobre o que se tratava, concluiu 

que: 

“Quando você falou lá no início da sua fala sobre as normativas que não 

existem para regulamentar as práticas, e que vocês acabaram elaborando uma. 

Poderia falar como isso aconteceu?” (Entrevistadora, L114-116) 
“A gente não tinha um direcionamento pra dizer, eh ‘vai suspender total os 

atendimentos, não vai suspender.. como é esse atendimento de sintomático 

respiratório, vai ter, não vai ter? Quem vai participar, então assim.. quem vão 

ser os profissionais? Vai ter rodízio, não vai ter rodízio?’... Então, primeiro, 

teve uma parte que foi bem física da unidade, então isolamos uma área que 

é a nossa copa, então lá tinha dois consultórios próximos a copa, a gente viu 

que tinha um risco pro trabalhador e pros usuários também, a gente ia tirar a 

máscara pra se alimentar.. Então a gente subiu geladeira.. a copa em si pra 

área de cima já que não ia ter mais grupo, a gente pegou e utilizou o 

auditório, depois a gente estabeleceu dois fluxos: suspendeu os 

atendimentos agendados, isso foi logo no início, e criamos… mantivemos 

o acolhimento que já existia na unidade, que era o acolhimento padrão e 
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criamos um outro acolhimento que era o acolhimento para pessoas com 

sintomas respiratórios.” (Julia, L 117-127) 

Ainda sobre a temática referente às mudanças provocadas pela chegada da covid-

19, percebe-se o esforço para adaptações da rotina:  

“E em relação a esse período durante a pandemia, o que você percebe que 

mudou?”(Entrevistadora, L126) 

“Passamos um tempo também sem fazer visita domiciliar, apenas em casos 

muito muito muito, é. É necessário, que não era possível fazer de outra forma, 

sendo que eu cheguei até a fazer umas por vídeo. Então pacientes que eram 

acamados, eu fazia chamada por vídeos com o cuidador, né? Ou com o familiar 

pra fazer mesmo a avaliação, pedia pra visualizar o paciente, pra ver por 

exemplo sinais de desnutrição. Então a gente foi fazendo adaptações nessa 

forma, né?” (Helena, L133-138) 

“A gente ficou um bom tempo que a gente sequer tinha uma sala pra poder 

atender, era uma briga, a gente tava atendendo no consultório odontológico, 

enfim… foi bem, bem ruim (risos). Bagunçou muito mesmo, assim, nossa 

rotina. E todas as atividades, todas. Inclusive como não tinha reunião a gente 

também não conseguia conhecer os casos de maneira mais qualificada, os 

casos vinham de corredor mesmo.” (Helena, L161-165) 

“E se pensar além dos vídeos, em outras esferas das suas atividades durante a 

pandemia, você identifica essas práticas educativas? E se identifica, como você 

se sente enquanto profissional realizar essas práticas?” (Entrevistadora, L 236-

238) 
“Então as unidades estavam sempre entupidas, né, de pessoas, então era muito 

difícil fazer sala de espera. Então a não ser quando alguém me chamava, 

tipo ‘ai, [NOME SUPRIMIDO], você pode fazer comigo?’ Eu não tomava 

iniciativa de fazer sozinha não, porque era muito, muito difícil mesmo. Assim, 

muito aversivo. E aí com a suspensão das atividades no território e das 

atividades na escola, e essa dificuldade pra sala de espera, eu praticamente não 

fiz, né, atividades educativas fora a coisa dos vídeos e da curva de casos. 14 

(Laura, L250-256) 

“Dessas atividades que você realiza junto com a equipe que você participa, 

quais você identifica como práticas de educação em saúde no enfrentamento 

da pandemia?” (Entrevistadora, L 287-288) 

“A sala de espera a gente tá fazendo um pouco mais escassa, a gente tá 

querendo voltar, mas é porque como as salas de espera que tão acontecendo 

principalmente na unidade ela tá sendo voltada  pra explicação do fluxo da 

vacina, desde o público, qual é a marca da vacina, porque até isso a gente tem 

que explicar (risos), qual o período que a pessoa vai ter que tomar a segunda 

dose, de guardar o cartão, tudo isso né, se tem efeito colateral se não tem…” 

(Julia, L289-294) 

 As adaptações, bagunça e aversividade fazem parte dos repertórios provocados 

pelos impactos ocasionados pela pandemia na rotina dessas profissionais. As salas de 

espera passam a ser caracterizadas como espaços nos quais há dificuldade de produção e 

 
14

 Participante se refere ao material produzido pela equipe para evidenciar à comunidade sobre o 

quantitativo de casos do território. 
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troca de conhecimento mútuo - profissionais e usuários/as -, sendo compreendido por 

vezes como um momento explicativo para sanar dúvidas pontuais. O estranhamento 

causado por essa caracterização corresponde à possibilidade de troca de conhecimentos e 

construções a partir do diálogo ao qual esses espaços foram mencionados anteriormente 

quando o contexto das perguntas dos/as usuários/as não era estritamente sobre o momento 

da covid-19. A reorganização do espaço físico trouxe consigo também a reorganização 

das atividades profissionais desenvolvidas e maneiras outras de se pensar a atuação 

profissional em um contexto de crise sanitária/social/política, pontuações que se fizeram 

presentes em diversos momentos das falas: 

“Quando você falou lá no início da sua fala sobre as normativas que não 

existem para regulamentar as práticas, e que vocês acabaram elaborando uma. 

Poderia falar como isso aconteceu?” (Entrevistadora, L114-116) 
“Então pra informar a gente ficava na porta da unidade, né, criando meio 

que uma estratégia de barreira, mas de barreira no sentido de barreira 

epidemiológica, vamos dizer, então a gente perguntava a qualquer usuário, ah 

‘eh, o senhor tá querendo ir pra onde?’... “ah pra farmácia”, mesmo que fosse 

pra farmácia a gente perguntava ‘nos últimos dias o senhor teve alguma queixa 

respiratória, espirro, tosse, perda de olfato e paladar. E já aconteceu, inclusive 

aconteceu comigo e outros colegas da gente terminar nessa mini triagem 

descobrir pacientes que estavam com queixa de sintoma respiratório e 

tivemos que caminhar” (Julia, L134-140) 

“E com a chegada da pandemia da covid-19, você sentiu que mudou essa 

rotina que já estava em processo de mudança? Como você mesma sinalizou.” 

(Entrevistadora, L52-53) 

“A unidade também parou completamente. Só ficou fazendo acolhimento 

pela manhã e pela tarde. O acolhimento é tipo uma urgenciazinha, né? 

Porque a unidade não… de acordo com o suporte que a unidade pode dar, 

porque não tem… aí ficava só nesse acolhimento pela manhã e pela tarde. 

Suspendeu atendimento de hipertenso.. de médico, de preventivo, 

suspendeu tudo. (Isis, L55-60) 

O acolhimento sob uma outra perspectiva também surgiu nas narrativas como 

estratégia para driblar a paralização das atividades nesse contexto pandêmico. Dessa 

maneira, o acolhimento para além da compreensão como parte integrante do cuidado, 

expressa nas falas dos/as trabalhadores/as as possibilidades de alcance à população que 

atravessam esferas da comunicação em saúde e seus efeitos junto a população. Nesta 

direção, por exemplo, quando a Julia sinaliza sobre a estratégia de “barreira”, que se 
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assemelha ao processo de triagem como ferramenta prévia para evitar contaminação de 

usuários/as da USF, bem como para direcioná-los/as para o serviço mais coerente, nos 

dizendo que: “As pessoas achavam que ‘eu entrei no covidário, vou pegar covid’, era 

exatamente assim. Então a gente tinha que ter um cuidado muito grande pra falar” (Julia, 

L144-146).  

A fala de Isis, por sua vez, desvela o acolhimento como o serviço que pôs a USF 

em movimento constante, permanecendo a oferta e cuidado à saúde para a comunidade, 

minimizando a desassistência que o recuo da AB estaria causando. O esforço concentrado 

para o urgente enfrentamento da covid-19 originou efeitos não apenas sobre a maneira 

como as trabalhadoras percebiam suas atividades profissionais e dos/as colegas como 

também na maneira como as demandas surgiam: 

“E com essa chegada da pandemia, [NOME SUPRIMIDO], o quê que você 

consegue observar de mudança na sua rotina, você falou algumas coisas.. mas 

teria algo que foi mais impactado por essa chegada?” (Entrevistadora, L 202-

204) 

“O que eu vejo hoje, pelo menos de uma das unidades que tá praticamente 

voltado pras vacinas, são as reuniões de equipe com a equipe mínima 

completa, principalmente os enfermeiros, então assim… uma vez uma colega 

brincou, que ela era gerente, ela disse ‘olha, uma unidade até funciona sem 

médico, mas sem enfermeiro a gente não consegue funcionar’. Então, tem 

essa questão dos profissionais… tem coisas que é do núcleo [profissional] de 

enfermagem, então os preventivos [diagnóstico precoce], nessa unidade não 

estão acontecendo, as consultas de puericultura só com o médico, então assim 

a vigilância [sanitária]  diminui.”(Julia, L205-211. A resposta corresponde a 

indagação sobre os impactos da pandemia para a rotina da profissional) 

“E em relação a esse período durante a pandemia, o que você percebe que 

mudou?(Entrevistadora, L 126) 

“A gente ficou muito presa ao monitoramento aos pacientes suspeitos de 

covid ou confirmados, porque as unidades passaram muito tempo fazendo 

acolhimento de pacientes sintomáticos respiratórios. Então, ficou como 

atribuição do NASF, nesse período, ajudar no acolhimento da unidade, 

direcionando as pessoas de acordo com os sintomas que elas chegavam na 

porta da unidade, se ia pro fluxo de sintomático respiratório, se ia pro fluxo de 

acolhimento geral, a gente ficou ajudando nisso e a gente ficou ajudando no 

monitoramento... ajudando no monitoramento não, a gente assumiu o 

monitoramento telefônico. E aí, no início esse monitoramento era até 

tranquilo, porque a gente tinha que fazer oito ligações por dia, mas 

principalmente esse ano, no… naquela época que a gente teve assim uma 

explosão de casos em meados de março se não me engano, eu chegava a fazer 

vinte ligações por dia, e aí não acaba nunca, né?”(Helena, L138-149) 
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“Então a gente ficou muito atolada com isso [Participante refere-se ao 

processo de monitoramento dos/as usuários/as com suspeita e/ou confirmação 

de covid-19), em paralelo os casos pra atendimento individual 

começaram a pipocar, porque as pessoas ficaram muito tempo sem 

acompanhamento. Então, os diabéticos começaram a descompensar, pessoas 

com hipertensão descompensadas, pessoas idosas com alguma dificuldade, 

perdendo peso, a própria questão da ansiedade também se manifestou muitas 

vezes com alterações no comportamento alimentar e essas demandas 

começaram a chegar. Então, foi bem complicado porque a gente tava 

muito absorvida com a questão da covid, cansada já porque a rotina tava 

muito chata já, de verdade assim, sem nossas atividades, sem toda a 

dinâmica que sempre foi nossa rotina de trabalho e ao mesmo tempo com 

essa demanda chegando…” (Helena, L149-158) 

 

 Seria isso o início dos efeitos provocados pelo recuo dos serviços da AB do 

território? Seria esse o reflexo da desconsideração da política-governamental das 

potências coexistentes nesse nível de assistência à saúde? A maneira pela qual o volume 

de atividades surgiu ao longo das entrevistas sinaliza as condições de possibilidade de 

atuação de profissionais da equipe NASF, tal como os potenciais de adaptações para que 

o fluxo de assistência permanecesse em meio ao contexto da pandemia. 

“E como é para você desenvolver ou estar desenvolvendo educação em saúde 

para o enfrentamento da pandemia? Como você se sente? Como é?” 

(Entrevistadora, L433-434) 

“E a pandemia, infelizmente, teve uma época que foi um boom dos 

atendimentos individualizados, justamente porque não pode… tem que ter 

distanciamento e tal, então muito desse boom dos atendimentos 

individualizados, então o máximo é sala de espera que às vezes ‘ah, sala de 

espera… educação em saúde’ a gente não tava vendo isso muito como 

potente, o que a gente via como potente eram os grupos, os atendimentos 

coletivos, era o programa de saúde na escola, eram as atividades que a 

gente ia pro território fazer, então isso que a gente via como educação em 

saúde, e hoje a gente não está fazendo isso.” (Julia, L450-457) 

“Durante esse período de pandemia você conseguiria destacar alguma ação ou 

atividade desenvolvida por você ou equipe que você participa, que pode ser 

entendida como práticas de educação em saúde desenvolvidas para a 

população no enfrentamento da covid-19? (Entrevistadora, L92-95) 

“Nessa época de pandemia nós não fizemos praticamente nada. A gente só 

tentava solucionar o problema do paciente naquele momento, mas acho 

que educativa nós não fizemos nada, a não ser divulgar o que a gente tava… 

tava todo mundo com medo, inclusive eu, a gente não sabia como lidar 

com a situação” (Isis, L96-99) 

 Os sentidos provocados coincidem para caminhos sobre a dificuldade de 

identificação das atividades desenvolvidas como educação em saúde. Paralelo a isso, 
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encontra-se nas falas esferas pessoais indissociáveis das experiências pandêmicas, tais 

como medo, fadiga do processo. 

“E quando você fala sobre sua vivência no NASF, você consegue descrever 

um pouco sobre sua rotina habitual?”(Entrevistadora, L31-32) 

“O NASF ontem mesmo, a gente teve uma reunião era em relação à… a… 

como é que chama.. pra consolidar né as ações que a gente faz, e a gente vendo 

que muitas das ações que a gente fazia não tinha como lançar no sistema.  

Então, isso complica, porque é uma sensação de você tá com um volume 

enorme, você trabalha, você faz uma demanda tão grande, mas na hora você 

não consegue lançar aquilo ali como produtividade?” (Julia, L40-45) 

Diante disso, a fala da Julia desperta nossa atenção para o uso do termo produtividade, 

ao qual direcionamos uma pergunta sobre o que a profissional estaria chamando por isso 

e o que é esperado que seja produtivo. A indagação nos direcionou para a seguinte 

colocação: 

“É isso, o município… a gente tem uma gratificação de produtividade, em que 

eles começaram a falar, mas assim ‘vocês têm que apresentar dados pra ter 

essa questão da produtividade’ e aí do NASF… a gente não tem indicador 

do NASF. Então, por exemplo, a verba que vinha do Ministério da Saúde 

pro NASF era uma verba que vinha independente de você gerar algum 

indicador, a partir do momento que, por exemplo, foi extinto.. essa na 

verdade a gente tá vendo uma preocupação mais da gente, porque já estão 

pensando no que vão fazer com os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, então 

assim.. vários municípios não conseguiram bancar os núcleos de apoio a saúde 

da família e extinguiram. Então, quem era servidor foi realocado para uma 

outra… ” (Julia, L172-179) 

 A ideia de produtividade aparece como aliada a constatações quantitativas de 

pessoas atendidas e procedimentos realizados, que possam sugerir a utilidade, a função, 

nesse caso, do NASF para a Atenção Básica, para o campo da Saúde. Todo o clima de 

(re)orientações, instabilidades e adaptações do próprio contexto de uma crise sanitária 

desta relevância, intercalou-se com a intensificação de problemáticas que circulam nas 

narrativas sobre produtividade da eNASF. Torna-se relevante evidenciar falas dos/as 

participantes sobre a ameaça à existência não apenas da equipe NASF como para toda a 

AB, seja pelo que dita a PNAB de 2017, seja pelas maneiras desenvolvidas para avaliar 

o rendimento quantitativo que essas equipes têm, segundo o governo e o quanto esse 

cenário se torna inseguro para os próprios profissionais. 
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“E sobre essas pessoas que você fala, pelo que eu entendi ampliou a demanda. 

A demanda de vocês foi ampliada juntamente com as pessoas que vocês 

atendem, né isso? Durante a pandemia.” (Entrevistadora, L 91-93) 
“Com a nova PNAB inclusive, os indicadores que tão ligados ao 

financiamento da atenção básica no país tão ligados essencialmente agora 

não mais a uma proporção per capita por números de habitantes, mas por 

pessoas cadastradas. Então a gente tá tem que catar, tentando ainda (inaudível 

12:29) um número de 12 mil cadastros que corresponde a um número de 4 mil 

cadastros por equipe. E aí, é, isso gerou uma demanda maior, e fora que a 

gente tem um vazio assistencial nessa cidade né que tem uma cobertura 

baixa de atenção primária e isso acaba sobrecarregando os outros 

serviços, então a gente atende, é, pessoas de outros distritos, outras 

localidades, no acolhimento e hoje também com a descaracterização do 

quesito território, é, as pessoas podem escolher onde serem cadastradas e 

cuidadas, então a gente acaba cuidado de muita gente que não é mais morada 

do [NOME DO BAIRRO SUPRIMIDO].” (Benício, L94-104) 

“E quando você fala em produtividade, o que você tá chamando por isso? O 

que é esperado que seja produtivo?” (Entrevistadora, L 170-171) 
“E para o município, reuniões de matriciamento, essas estratégias, o dia 

que a gente tá em planejamento a gente até coloca como planejamento e 

reunião, mas, por exemplo, não é computado como se fosse gerar um 

indicador, como se fosse gerar algo que gere subsídio ou verba para o 

município, que hoje é o que está mais precisando, né. Com a modificação, 

com a alteração é o quê que acontece, a gente precisa ter cadastro de 

pessoas, a verba vem agora por cadastro, então literalmente… como diz um 

amigo meu, até poste a gente tava precisando cadastrar, porque se não a 

gente tinha um rombo absurdo no que vinha de verba. Infelizmente, o 

município tem uma cobertura mínima [de Saúde da Família, NASF), beira 

um pouquinho acima dos 30%, eh… a estratégia do município foi de 

aumentar o número de pessoas por agente comunitário e 

consequentemente por equipe absurdamente, chegamos quase que no 

limite máximo.” (Julia, L 187-197) 

“E aí é como se você tivesse tentando pegar um lençol de solteiro e pra caber 

numa cama de casal, foi exatamente isso que a prefeitura resolveu fazer, 

então a quantidade de profissionais tá a mesma ou reduzida até inclusive, 

alguns profissionais pediram exoneração, por conta de condições de trabalho, 

salário e tudo mais e aí a estratégia foi essa pra tentar garantir uma verba e aí 

veio a pandemia, né.” (Julia, L 197-201) 

 O movimento exposto é de descaracterização daquilo que nesta mesma 

dissertação apresentamos com pilar fundamental e símbolo norteador das atividades 

desenvolvidas pela AB/ESF/NASF: territorialização.  

“E durante esses [TEMPO DE SERVIÇO] anos como agente comunitária a… 

poderia descrever como é sua rotina habitual? O que você faz normalmente…” 

(Entrevistadora, L 30-31) 
“Hoje a gente faz a visita domiciliar só com o médico ou enfermeiro ou então 

pontua assim na casa dos pacientes que mais precisam, os acamados, o que 

mais necessitam porque apesar de agora que resolveu o cadastro se 

abranger pra outras microáreas, pra outros bairros, então a gente não tem 

uma rotina com esses outros pacientes, só os que moram no [NOME DO 

BAIRRO], os que mora fora a gente não tem mais uma rotina de passar 

na casa, saber se tá precisando de alguma coisa, eu soube que tá doente e 
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ir lá ver se precisa de um atendimento ou  de alguma coisa pra ele, 

entendeu? Então, mudou muito nesses últimos anos.” (Isis, L45-51) 

 Isis evidencia alguns efeitos que ferem as diretrizes da própria ESF, no que se 

refere ao cuidado longitudinal e estabelecimento do vínculo necessário para essa atuação. 

Destacado como mudança dos últimos anos, é possível associar as alterações na condução 

dos serviços oferecidos pela ESF aos impactos na descrição que a participante faz sobre 

sua rotina de trabalho, assim como o incentivo indireto à potencialização de uma rotina 

baseada em atendimentos individuais, seja pelo sentido dado à produtividade, seja pela 

dificuldade em atender a população diante da abrangência de cadastros. Nesta direção, 

nos disse Julia: 

“E com essa chegada da pandemia, [NOME DA PARTICIPANTE], o quê que 

você consegue observar de mudança na sua rotina, você falou algumas coisas.. 

mas teria algo que foi mais impactado por essa chegada?” (Entrevistadora, 

L202-204) 
“A gente fez um cálculo que em dois anos ou três a gente conseguiria assistir 

por completo o território, isso na melhor das hipóteses, foi o que a gente fez 

só de colocar atendimento, atendimento atendimento.. e é o que não 

acontece. O território é complexo, tem casos complexos, tem casos que a 

gente precisa destrinchar bastante o projeto terapêutico singular daquele 

indivíduo, precisa de ações intersetoriais.” (Julia, L 219-223). 

 A complexidade do território não foi diminuída durante a pandemia. Em via 

paralela ao crescimento dos efeitos desse fenômeno, ocorreu aumentou número de 

usuários/as dos serviços e variabilidade de demandas, provocando um contexto 

desafiador no enfrentamento do alastramento do Sars-Cov-2. Dentre as contingências da 

pandemia da covid-19, as precárias condições de trabalho atravessam a vida pessoal e 

profissional dos/as trabalhadores/as de: 

“E essas ligações que você fala, esse contato via aparelho telefônico, ele é 

disponibilizado, como é que ele acontece? (Entrevistadora, L168-169. Uma 

vez que a participante relatou sobre a realização de monitoramento telefônico, 

a pergunta foi realizada sobre como então acontecia) 

“Foi do meu telefone mesmo. E durante um bom tempo foi a única opção 

que a gente tinha foi o nosso telefone pessoal. Depois de muito tempo 

passado, depois de que, acho que mais de 100 pessoas tinham meu telefone, 

é… eles mandaram uns tabletes pras unidades, né? Pra que a gente 

começasse a trabalhar com o… é… teleatendimento. Na verdade o tablet 

chegou nem era pro monitoramento sintomático, era pra começar a fazer as 
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teleconsultas mesmo, né? Acompanhamentos dos pacientes crônicos… mas a 

gente conseguia para os pacientes cujo… cujo número era de Whatsapp a gente 

conseguia fazer ligação de Whatsapp, mas assim, não era prático. Não 

era… Era ruim, a ligação é ruim, então a gente acabava optando por ligar do 

nosso aparelho mesmo. O município chegou a mandar alguns aparelhos de 

telefone com chips, mas os chips não eram ativos, a gente instalava e aí pedia 

senhas, pedia números que a gente não tinha  a gente não conseguia ativar esses 

chips desses aparelhos e aí a gente mandava e-mails dizia ‘gente, chegou 

aparelho? chegou, mas não funciona’ e a gente nunca teve resposta e eu sei 

que hoje a unidade não tá mais recebendo covid e eu sei que no final das 

contas foi sempre com nosso telefone mesmo pra acontecer com a 

quantidade de gente que a gente precisava ligar, pra viabilizar, realmente 

foi com nosso telefone.” (Helena, L172-187) 

“Diante das atividades que você tem desenvolvido na pandemia junto a equipe 

que você participa, o que você compreende, o que você entende, que pode ser 

caracterizado como práticas de educação em saúde? Assim, construídas e 

direcionadas para as pessoas no enfrentamento da pandemia.” (Entrevistadora, 

L141-144) 

“[...] Esse teleatendimento foi feito pelos aparelhos pessoais das 

profissionais. A prefeitura ate hoje não liberou ligação para celular, a gente 

tem uma unidade que tem três meses sem telefone fixo, então os usuários 

entram em contato com a gente pelo direct do Instagram e pela.. pelo 

WhatsApp business das equipes, a gente não tem telefone na unidade, nossos 

aparelhos não ligam. E, é... boa parte dessas coisas foi feito pela 

corresponsabilização, implicação dos profissionais, e sua boa vontade 

porque... se fosse depender dos recursos da prefeitura a gente não teria ligado 

para nenhuma pessoa das, sei lá... 1500 pessoas que foram atendidas com covid 

ao longo de um ano e três meses.” (Benício, L182-190) 

“E todas essas mudanças que a pandemia trouxe, né, você falou várias assim 

que acabaram impactando sua rotina de trabalho… eu sei que você já falou 

mas caso tenha algo mais que queira acrescentar, no sentido do que foi preciso 

que você, [NOME DA PROFISSÃO], precisasse mudar por conta da 

pandemia. Teria mais alguma coisa que você sentiu necessidade de mudar por 

conta da pandemia?” (Entrevistadora, L114 - 118) 
“O município trouxe que foi a ajuda do tablet, trouxe um tablet pra gente pra 

poder entrar em contato com as pessoas e tal, um atendimento remoto, isso foi 

uma coisa que a gente teve que se adaptar, muita gente não… não tinha 

acesso, né?  a internet.. Digo, [NOME DA PROFISSÃO] mesmo, e aí 

tivemos que aprender a lidar com… com tablet, com manuseio mesmo.. 

acho que.. eh, isso foi uma mudança também.” (Larissa, L120-125) 

 

 Adaptações foram e têm sido realizadas para que o alcance dos/as profissionais 

aos/às usuários/as seja possível. Nota-se que existe e existiu um esforço de resposta às 

problemáticas, desde nível de gestão até àqueles profissionais em contato direto com 

usuários/as. Porém, compreende-se a este ponto da dissertação que o cenário pandêmico, 

observado a partir das falas, não só inaugura um campo de desafios como acentua outros 

já pré-existentes, seja a nível de condições trabalhistas, condições de vida e sobrevivência 

no território das populações, como as vias de produção de cuidado em saúde. 
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“E as visitas domiciliares que você comentou, como que elas estão 

acontecendo durante a pandemia?” (Entrevistadora, L 55-56) 
“Existem vários elementos que.. implicam na mudança, é, do processo de 

trabalho na unidade, dentre eles o aumento das complexidades das 

demandas, o aumento da vulnerabilidade social em face da.. insegurança 

financeira, alimentar, né? (áudio incompreensível em 10:42) E somado a 

isso processo de adoecimento, quase que epidêmico dentro da unidade e.. 

principalmente adoecimento mental. E também, estafa, né? Da. De boa parte 

da equipe. Então hoje a gente tem trabalhadores que estão em processo de 

descontentamento relacionado a várias coisas, condições de trabalho, a 

remuneração, principalmente, a gente tá em campanha salarial atualmente. 

Então, salários congelados há cinco anos e desde que assumimos esse 

concurso só temos percas salariais, levando em consideração a inflação.” 

(Benício, L76-86) 

 

“Você poderia falar também um pouco sobre a sua rotina? A rotina habitual, o 

que você faz, o que costuma fazer…” (Entrevistadora, L 26-27) 
“Nós ficamos seis.. sete anos sem ter aumento. Nossa categoria não recebia 

fardamento há muito tempo, então isso vai te desmotivando também né? 

Por mais que você trabalhe com amor, com dedicação, você trabalha 

também para receber dinheiro, ninguém trabalha de graça, né?”  

“Nosso comportamento ficou mais distante, aquele sentimento de equipe 

que nós tínhamos não é mais o mesmo, né, até porque a gente deixou muito 

de fazer trabalho em grupo, eu acho que isso ajudava bastante e estamos 

limitados a isso agora, as reuniões de equipe que acontece um vez por semana, 

os grupo com a comunidade não acontece mais… tá sendo retomado agora um 

pequeno grupo com o NASF, mas que a participação efetiva [NOME DA 

PROFISSÃO]  tá bem pequena, bem pequena mesmo. E estamos.. ainda 

estamos aqui acho que por conta do regime de trabalho da gente, por ter 

mudado de celetista para estatutário, acho que o município nos suporta ainda 

hoje por sermos estatutárias, né? Porque se fosse uma celetista com certeza já 

teríamos sido demitidas. E a situação boa de trabalho hoje não é boa não.” 

(Larissa, L88-91/ 104-114). 

 

 O cenário desvelado por incertezas mescla esferas pessoais e profissionais, a crise 

que se instala ou, diríamos, se agrava com a pandemia da covid-19 no Brasil, abarca não 

apenas as relações estabelecidas entre marcadores sociais e condições de vida e saúde, 

como também o compromisso ético-político em oferecer à população aquilo que, por si 

só, é um direito mesmo diante de contextos precarizados e/ou ameaçados, como nos 

advertiu Benício: 

“E as visitas domiciliares que você comentou, como que elas estão 

acontecendo durante a pandemia?” (Entrevistadora, L 55-56) 

“Mas, a despeito de tudo existe um conjunto de pessoas que ainda tá 

remando no barco e tentando fazer as coisas acontecerem, por mais que 

tudo ao redor esteja ruindo, inclusive o próprio SUS. Muitas cobranças, 

poucos recursos, poucos incentivos. Mas as pessoas continuam nos 

procurando e batendo à porta da Unidade, né? E a gente precisa ofertar 

alguma coisa pra elas.” (Benício, L86-90) 
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 A resistência exercida por esses/as profissionais vem tecendo estratégias para o 

cuidado contínuo e o não desamparo do território e população, haja vista a fala da 

participantes Isis: 

“E quando você me falou, [NOME SUPRIMIDO], sobre o começo da 

pandemia, como que a pandemia acabou impactando na sua rotina, como que 

você se sentiu?”(Entrevistadora, L231-232) 

“Foi uma experiência horrível na minha vida. Porque tinha pouco tempo que 

eu tinha descoberto a diabetes, né? Um ano e pouco, e eu fiquei com muito 

medo, então assim.. eu poderia ter me afastado da unidade, mas assim.. a 

prefeitura não deixava outra alternativa a não ser trabalhar assim mesmo, 

porque a gente ia ficar com o salário praticamente zero.” (Isis, L 233-236) 

“Você falou de visita domiciliar, de acompanhar pacientes, você poderia falar 

pra mim a história de alguma visita que você foi ou algum paciente que 

acompanhou, o que fazia, como era… (Entrevistadora, L157-159) 

“Nesse momento mesmo [refere-se ao momento anterior da entrevista], eu tava 

… Tem um paciente meu que ele não é um.. tem um certo problema mental, 

mas que ele não aceita, mas ele mesmo assim gosta de frequentar o CAPS, aí 

[NOME SUPRIMIDO] a [NOME DA PROFISSÃO SUPRIMIDA] do CAPS 

perguntou se eu poderia ir com ela na segunda feira à tarde porque surgiu 

uma demanda dessa, desse paciente, aí eu já combinei com ela que na 

segunda feira, aí a gente se encontra e nós vamos.” (Isis, L173-178) 

“.Você falou algumas vezes de acompanhar alguns pacientes ao CAPS, você 

também faz essa ponte? Como é que acontece isso aí de além da Unidade de 

Saúde, acompanhar os pacientes pro CAPS?” (Entrevistadora, L363-365) 

“Já até falei com ela, ela é [NOME DA PROFISSÃO] do CAPS, o elo que eu 

tenho maior no CAPS é ela, a [NOME DA PESSOA]. E aí através disso aí 

ela vai, se for o caso de fazer visita, a gente faz a visita, às vezes ela me 

chama pra ir lá no CAPS pra conversar comigo eu também vou. E é assim, 

tem o matriciamento, ela vai uma vez no mês, parece, uma reunião com a 

equipe e aí fala sobre os pacientes de cada um, cada agente comunitário e 

nisso a gente vai acompanhando o … o desencadear de cada um, né? Junto 

com a psicóloga do NASF, e a terapeuta também.” (Isis, L376-381) 

 Isis não só sinalizou o medo que a invadiu durante a pandemia como pontua a 

interação com outro setor de assistência à saúde e reforça a fala exposta anteriormente 

por Benício: a tentativa de fazer as coisas acontecerem mesmo diante dos impactos e 

desafios, aqui não romantizados, da pandemia.  

3. Território, população e vínculo 

A Atenção Básica de Saúde tem suas diretrizes no diferencial do trabalho direto 

com processos de territorialização, sugerindo o lugar de relevância que o território e a 
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população adstrita devem ter para a organização desse nível primário de assistência à 

saúde (PNAB, 2017), particularmente, se levarmos a sério os princípios dos SUS e 

fomentarmos a estratégia de saúde da família como reorganizadora do modelo de atenção 

à saúde. Como vimos no capítulo anterior, as noções de território e população adstrita são 

fundamentais nas portarias citadas, justificando assim o ingresso dessa categoria para 

análise, bem como a noção de vínculo estabelecido como um dos diferenciais desse nível 

de assistência à saúde. Organizamos esta categoria, então, a partir de diferentes perguntas 

disparadoras e das narrativas que surgiram dessa interação a fim de buscar a 

caracterização, identificação de termos e expressões que permitam explorarmos os efeitos 

dos sentidos produzidos pelas compreensões das/os profissionais sobre território e a 

população acompanhada pela USF. 

A caracterização da população ocorreu inicialmente quando foi realizada a 

pergunta pela entrevistadora sobre como as participantes conseguiriam descrever as 

pessoas acompanhadas pela USF e por elas mesmas, de acordo com marcadores sociais, 

como classe, raça/cor, sexo e gênero, apontando o interesse em saber como isso se 

expressa no dia a dia do trabalho. As três participantes expressaram que a área na qual 

atuam há uma distinta realidade social e econômica, que assinala situações de 

vulnerabilidades em relação a áreas menos extensivas com melhor poder aquisitivo, como 

é exemplar a descrição da Julia: 

“Falando dessas pessoas que são atendidas por você e por essa equipe de saúde 

da família, como você descreveria esses usuários/as de acordo com os 

marcadores sociais como gênero, classe, raça… (Entrevistadora, L245-247) 

“Tem um território que as pessoas têm um poder aquisitivo melhor, então 

assim, é mais estruturado. O outro é assim um disparate, de casas que são 

assim mais estruturadas a casas que tem assim, situações drásticas, tipo, eu 

tenho uma casa de uma paciente mesmo que eu já acompanho há cinco anos, 

eu não sei como a casa dela não caiu, tem fendas que eu passo a minha 

mão dentro da fenda da casa dessa paciente.” (Julia, L255-260) 

 

“E ao que se refere aos demais marcadores sociais, você consegue 

acrescentar algo à descrição? (Entrevistadora, L129-130) 
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“Pobreza, né? As pessoas essencialmente da nossa comunidade são pessoas 

negras, né? [...] Muitas pessoas vulneráveis, inclusive pessoas que em algum 

momento não estavam, muitas pessoas desempregadas, essencialmente 

pessoas negras, como eu lhe disse, é.. muitas pessoas em sofrimento, então, é 

o aumento de demandas de saúde mental foi substancial.” (Benício, L 131/ 

137-140) 

 

“E essas pessoas que são atendidas por essa unidade de saúde da família, você 

conseguiria descrever quem são essas pessoas?Se são mais mulheres, mais 

homens, eh.. qual a raça que essas pessoas são, classe social.. você consegue 

ter um panorama de quem são essas pessoas?” (Entrevistadora, L 69-72) 
“Na sua maioria são mulheres, negras… na sua maioria  [..] Sendo que devido 

a situação econômica do país, né, muita gente perdeu seus planos de saúde 

e tem migrado pra unidade, então assim, a gente tem também pacientes com 

poder aquisitivo melhor sendo que prevalece as pessoas de baixa renda, mais 

mulheres.” (Isis, L73/ 76-79) 

 A noção de vulnerabilidade trabalhada por Ricardo Ayres (2003), nos auxilia na 

discussão sobre o que é posto pelas participantes, uma vez que para o autor o conceito 

pode ser delimitado como um: 

“Movimento de considerar a chance de exposição das pessoas ao adoecimento 

como a resultante de um conjunto de aspectos não apenas individuais, mas 

também coletivos, contextuais, que acarretam maior suscetibilidade à 

infecção e ao adoecimento e, de modo inseparável, maior ou menor 

disponibilidade de recursos de todas as ordens para se proteger de ambos” 

(p.123, grifo em negrito nosso.) 

 Sob essa colocação destacamos a noção de pessoas vulneráveis (Benício, L138) 

caracterizada pela situação de desemprego, e a ideia de mais estruturado (Julia, L155) 

referindo-se desde a infraestrutura física até condições de alimentação e situação 

econômica da população, oscilando entre dispor de condições mínimas para 

sobrevivência, restrição de renda como também “uma estruturazinha ali de vida já mais… 

já mais organizada” (Laura, L 93-94). Nas falas surgem não só a precarização das vidas, 

mas a maneira pela qual as vulnerabilidades foram acentuadas pelo contexto pandêmico. 

“E você sente que isso (situação econômica do país destacada por participante 

em fala anterior) influencia em algo na vida dessas pessoas, como você percebe 

isso?” (Entrevistadora, L80-81 

“Principalmente as pessoas que tem poder aquisitivo melhor, não tava 

naquela dificuldade de marcar um exame. Tem coisas que a gente oferece 

logo, mas tipo exames mais específicos, uma consulta com um médico 

também mais específico não tem, é difícil… a… a demanda é muito 

grande, quando consegue as pessoas ficam indo lá várias vezes ficar olhando 

no sistema se tem vaga, mas não tem. Aí eles acabam pagando particular e 

levando os resultados dos exames lá para unidade mesmo, quem pode né? 
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Quem não pode fica nessa luta tentando marcar uma consulta, tipo com 

dermatologista, um ortopedista.. oftalmologista é até mais tranquilo, mas tem 

tipo um neuro, por exemplo, eu não me lembro da vida dos meus 17 anos se 

eu já consegui marcar, por exemplo, um paciente, duas consultas de neuro. 

Porque o sistema não libera, não tem isso, entendeu?” (Isis, L82-91) 

 A situação econômica a qual destaca Isis implica alterações nas ditas estruturas 

de vida. Desperta nossa atenção não só essa movimentação de classe social, mas a 

expressão “eles acabam pagando particular” e “o sistema não libera” por sugerir 

reflexões sobre a falta de acessibilidade aos serviços de saúde, ou seja, a comprometida 

universalização desse acesso. 

Os tipos de estruturas estão relacionados às dimensões de vulnerabilidades 

enfrentadas pela população em suas especificidades, sugerindo uma caracterização a 

níveis qualitativos de mais ou menos estruturadas. É interessante frisar que a noção de 

vulnerabilidade, por vezes, é empregada nas falas com uso de outros termos associados à 

carência populacional, no sentido de falta ou dificuldade de acesso a algo, por exemplo: 

“De modo geral é uma população extremamente carente. Carente de tudo, de recurso, 

de acessibilidade.. (Julia, L 248 – 249, grifo nosso), ou mesmo quando a Helena 

caracteriza a situação financeira da população como “complicada” (L192), dando 

continuidade com a explicação sobre o impacto da pandemia da covid-19 sobre essa 

condição: 

“E pensando nessas pessoas que você atende, conseguiria descrever alguns 

marcadores sociais, como classe, cor, raça, gênero e como se expressam no dia 

a dia do seu trabalho?” (Entrevistadora, L 188- 190 ) 
“[...] eu vi nitidamente ao longo da pandemia piorar muito, muito. Hoje eu diria 

que a questão da insegurança alimentar é gritante..[...] 

A gente sempre discute muito que ‘Ah, alimentação saudável não 

necessariamente é cara’, porém, nesse momento, o básico está caro, então 

realmente isso tem afetado muito muito a possibilidade dessas pessoas 

manejarem a alimentação o suficiente, mesmo que seja o pouco ali suficiente 

pra conseguir ter uma melhora, né? 

[...] A alimentação tá diretamente ligada a renda, com acesso, e aí se a gente 

tem uma condição social que tá, é.. se deteriorando óbvio isso vai impactar 

também no tratamento dessas pessoas. Até mesmo o acesso às consultas, a 

possibilidade de pegar um transporte, ou até mesmo comprar um remédio 

quando acontece de não achar na farmácia do...eh, da unidade” (Helena, L192-

210) 
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 A articulação entre os eixos dos componentes individuais, social e programático 

da noção de vulnerabilidade (Ayres, 2003) fica evidenciada em falas como essas, 

destacadas acima e a seguir, ao passo que nos permite identificar o contexto no qual as 

práticas de cuidados são desenvolvidas. Há relevância de se considerar, então, não apenas 

o acesso à informação e meios de comunicação, mas a qualidade da informação obtida e 

a maneira pela qual ela é incorporada à vida dessas pessoas. Outro aspecto relevante é 

como isso reverbera em práticas “protegidas e protetoras”, tal como a importância da 

qualificação de programas em saúde, que viabilizem a diminuição dessas 

vulnerabilidades. 

Segundo as participantes, também de maneira unânime, o público atendido é 

majoritariamente a população negra e parda, concentrando-se no gênero feminino: 

“E em relação aos usuários e usuárias que frequentam a unidade, que você tem 

contato, você conseguiria descrever em relação aos marcadores sociais quem 

é essa população?” (Entrevistadora, L 86- 88) 
“Eu acho que tem o grosso que são mulheres, algumas em situação de 

vulnerabilidade bem grave, outras numa situação de pobreza, mas com o 

mínimo de direitos garantidos, né? Das condições ali de sobrevivência.” 

(Laura, L89-91) 

“Falando dessas pessoas que são atendidas por você e por essa equipe de saúde 

da família, como você descreveria esses usuários/as de acordo com os 

marcadores sociais como gênero, classe, raça…” (Entrevistadora, L 245-247) 

“A maioria do que a gente vê são mulheres, quem mais procura o serviço de 

saúde são mulheres, os homens eles procuram pouco, quando vão pra o 

serviço de saúde já estão numa situação mais agravada ou a gente acessa 

pelo território em visita domiciliar.” (Julia, L265-267) 

 A fala da Laura retoma a ideia da Helena no que se refere à precariedade 

econômica e a ressonância disso para condições e estilos de vida, aspectos que se 

presentificam no território. As vulnerabilidades convergem para o endosso da ideia de 

que identificar como são caracterizadas intensifica os caminhos para expressão dos 

potenciais voltados ao adoecimento ou não de qualquer pessoa relacionada a 

determinadas condições de vida e existência (Ayres, 2003). 
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A fala da Julia, por sua vez, além de reafirmar o gênero do público usuário dos 

serviços, polariza a temática gênero recaindo durante a entrevista sobre uma noção mais 

reducionista de feminino e masculino associada ao sexo. A problemática também 

evidencia demandas que surgem relacionadas aos usuários identificados pelos/as 

trabalhadores/as como homens e o cuidado em saúde dessa população que, como 

sinalizado na fala da participante, apresentam uma dificuldade de acesso direto ao espaço 

da USF, protelando cuidados básicos, o que pode resultar em agravamentos consideráveis 

à condição de saúde.  

“E sobre as pessoas que frequentam a unidade de saúde do [NOME DO 

BAIRRO], você poderia descrever, por exemplo, quem são essas pessoas, se 

são mais mulheres, mais homens, a classe social.. quem são os usuários dos 

serviços?” (Entrevistadora, L 126-128) 

“E um público que eu tô vendo a pouco tempo assim, que tá crescendo aqui 

no [NOME DO BAIRRO] a questão do público LGBT, acho que o serviço 

de saúde tá um pouco mais aberto pra isso e as pessoas já começam a 

procurar, já tem um tratamento assim, né, pode-se dizer igual, né… dentro 

do desigual um tratamento igual pra essas pessoas.” (Larissa, L137-141) 

 Em nenhuma outra fala dos/as participantes o público LGBTQIA+ surgiu como 

perfil que caracteriza a gama de pessoas atendidas pela USF. A fala de Larissa evidencia 

duas problemáticas: o esforço de posicionamento para abrangência e alcance da 

população e a resistência do campo da saúde de, por vezes, viabilizar a universalização 

dos seus serviços. Dando continuidade à colocação anterior de Julia, a participante lançou 

luz sobre a importância da caracterização e conhecimento sobre o território e a população, 

haja vista que a partir disso estratégias são desenvolvidas para alcance do público-chave: 

“Falando dessas pessoas que são atendidas por você e por essa equipe de saúde 

da família, como você descreveria esses usuários/as de acordo com os 

marcadores sociais como gênero, classe, raça…” (Entrevistadora, L 245-247) 
“Nós tínhamos uma estratégia que foi programada, na verdade fidelizada 

por agentes comunitários no território e chama-se o projeto de ‘Saúde do 

bar’, então a gente, já que os homens não formam grupo, eles não 

participam de grupos na unidade, é visível tem grupo que é quase 100% de 

mulheres, mesmo sendo grupo que é aberto a população em geral, a gente vê.. 

a maioria são mulheres. Então, a ideia delas é já que os homens estão…’ elas 

sempre iam fazer visita e ‘onde que tá seu fulanos?’.. ‘ah, tá no bar’ , ‘tá no bar 

de seu (NOME DO BAR SUPRIMIDO)’... e elas começaram a fazer ações de 

saúde no bar de seu (NOME DO BAR SUPRIMIDO). Então era uma das 
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estratégias que tinha de saúde do homem. Uma outra que a gente voltou é 

saúde do sindicato, a gente tem um sindicato bem pertinho do posto, né, então 

era onde os homens se reúnem pra beber, e aí… não é um bar, é um mercadinho 

abandonado, então tem uma cobertura, então a gente começou a fazer 

estratégias de saúde lá, então a gente conseguiu até fazer busca ativa lá. Tinha 

um paciente que a gente via que ele tava já há um bom tempo com tosse, tosse 

produtiva e ele foi diagnosticado com TB [sigla usada para tuberculose] fez 

todo o tratamento pra TB lá na unidade, então tem isso.” (Julia, L271-283) 

 

Nota-se que o (re)conhecimento da área geográfica a qual a USF atende, bem 

como a busca por contatar determinados usuários/as dos serviços, ramifica possibilidades 

de cuidados em saúde, oportunizando auxílio na aproximação. Os cenários de desafios 

para profissionais da AB se põem constantemente, ideia que é reforçada por narrativas 

das entrevistas ao que concerne à chegada da covid-19 no território e a maneira pela qual 

observam o território e a população. Quando realizada a pergunta sobre como foi 

percebido por elas a adoção da população às medidas de prevenção, a exemplo: uso de 

álcool em gel, evitar aglomeração, higienizar as mãos e demais medidas sanitárias 

amplamente divulgadas em meios de comunicação de massa pelo campo da saúde, notou-

se a intensificação da noção estabelecida de pluralidade da realidade, a exemplo: 

“Durante esse tempo da pandemia, [NOME SUPRIMIDO], a gente ouviu falar 

muito sobre higienização de mãos, uso de álcool em gel, distanciamento pra 

evitar aglomeração, e mais algumas dessas medidas sanitárias. Como que você 

tem percebido a adoção da população em relação a essas medidas?” 

(Entrevistadora, L 258-261) 
“E aí, assim, tem toda a condição social mesmo, de casas pequenas com 

muitas pessoas, eh… a coisa do trabalho informal, as pessoas precisando 

trabalhar, não tem onde deixar essas crianças, então tem toda uma dificuldade 

de seguir mesmo as medidas, né, que não é fácil como é pra classe média. Pra 

classe média já não é fácil, né, as pessoas já não conseguem e tudo, imagine 

pra população mais vulnerada. Eh.. a própria coisa do acesso ao álcool, né, 

ao álcool em gel.  (Laura, L 277-282) 

“Durante esse desenvolvimento do contexto pandêmico a gente ouviu falar 

muito sobre higienização de mãos, uso de álcool, evitar aglomeração dentre 

outras medidas sanitárias que foram adotadas. Como você tem percebido isso 

por parte da população?” (Entrevistadora, L 514- 517) 
“Varia muito, porque a gente tá numa realidade que às vezes a pessoa, 

primeiro, não tem muita opção de não aglomerar, né, então são casas muito 

pequenas com 8… 10 pessoas dentro, pessoas que tem que sair pra trabalhar 

mesmo, então é difícil você realmente ter esse isolamento que seria 

relativamente fácil pra uma família que mora numa casa com mais cômodos e 

que as pessoas foram deslocadas para um trabalho remoto, enfim né… é uma 

realidade que todas essas orientações têm que ser passadas com muita 
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cautela mesmo, né, dialogando… tentando dialogar com a realidade mesmo 

de famílias em situações mais vulneráveis. Eh… Em relação à higiene das 

mãos, por exemplo, muitas vezes as pessoas lidam com falta de água em 

casa. Fala água e aí? (Helena, L518 - 526) 

“Você falou, [NOME SUPRIMIDO], no começo dessa sua última resposta 

sobre algumas condições sociais e você traz uma palavra bem interessante que 

é a desvantagem, que é se a gente pensar na desvantagem social que existe e 

eu ia te perguntar sobre algo que você começou a falar mas de qualquer forma 

eu vou pontuar aqui, e se você quiser falar um pouco mais sobre isso, tá, você 

fica à vontade. Que é justamente sobre as campanhas desenvolvidas em saúde 

nessa pandemia da covid, que tem essas frases bem marcantes, como ‘lave as 

mãos, use álcool em gel, não saia de casa, evite aglomeração’ e aí você trouxe 

alguns pontos sobre isso, e eu queria saber como você tem percebido a adoação 

das pessoas por essas campanhas?” (Entrevistadora, L 470-478) 
“Eu acho que... existe nas teorias da comunicação estratégias né? Claro que 

simplificar as orientações e repetir elas como um mantra vai fazer com 

que as pessoas introjetem isso, porque isso são coisas elementares, se a gente 

repete, repete, repete, repete, todas as pessoas que a gente perguntar elas vão 

saber que as três principais medidas de cuidado é lavar as mãos, usar álcool, 

usar a máscara e o distanciamento social. Todo mundo vai dizer isso, mesmo 

que não cumpra. Então, isso não tem haver mais com o não acesso à 

informação, se liga? Mas sim isso tem haver com outras coisas mais 

complexas que são as condições de vida das pessoas e a exequibilidade 

dessas medidas. Como distanciar num ônibus lotado? Como distanciar se 

preciso ir trabalhar na casa da minha patroa que todo mundo tá com covid? 

Como distanciar se minha casa é colada com a do vizinho e todo mundo faz 

reggae na minha frente de porta de casa? Então, assim, são coisas que tão na 

esfera do concreto, né? E assim, as medidas tão aí, as orientações, a 

possibilidade de cumpri-las vai depender do seu lugar e da sua posição na 

sociedade. Quem é que tá trabalhando de home office? Né o povo do [NOME 

DO BAIRRO SUPRIMIDO] não.” (Benício, L500-514) 

 

 As/os profissionais sinalizam as necessidade de observar cuidadosamente caso a 

caso que, compõe o que é chamado de território, considerando as interações entre macro 

e micro contextos, assim como assinalam a importância da adequação das orientações 

para prevenção e cuidado em saúde dada as demandas e maneiras de se organizar do 

território. Fez-se presente nas falas o reaparecimento de algumas características da 

população explicitadas anteriormente pelas participantes. A maneira pela qual a pandemia 

foi se desenvolvendo, a estafa causada por uma crise sanitária e o caminho encontrado 

para que pessoas e território permanecessem no fluxo de vida surgiu ao longo das 

narrativas  

“Mas assim, durante a pandemia, a gente ouviu falar muito sobre algumas 

coisas como lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara, evitar 

aglomeração, enfim.. Como você tem percebido a adoção da população, da 

comunidade, por essas medidas sanitárias?” (Entrevistadora, L 384-386) 
“O [NOME DO BAIRRO] é um bairro muito boêmio. o povo gosta muito de 

festa, as pessoas... foi difícil de adaptar a isso assim, porque preferem o lazer 

do que qualquer outra coisa. Agora piorou que eles se acham que porque 

tomou vacina não tem nada assim, a gente encontra o tempo inteiro 
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pessoas sem máscaras, eh.. aglomerada… aqui na comunidade uma coisa 

difícil de se lidar foi com isso.” (Isis, L387-391) 

“Durante esse tempo da pandemia, [NOME SUPRIMIDO], a gente ouviu falar 

muito sobre higienização de mãos, uso de álcool em gel, distanciamento pra 

evitar aglomeração, e mais algumas dessas medidas sanitárias. Como que você 

tem percebido a adoção da população em relação a essas medidas?” 

(Entrevistadora, L 258-261) 

“Ah, eu acho bem variável. Acho que teve fases e acho também que tem 

pessoas e pessoas. Então tem pessoas que.. assim, tem essa coisa que te falei 

da percepção do território mesmo, então, ou quando eu passava de carro pra 

vir pra unidade ou quando eu ia fazer visita domiciliar de perceber que… eu 

acho que nenhum momento a gente percebeu uma retração mesmo, né, de 

você ver as ruas esvaziadas, acho que em nenhum momento a gente percebeu 

isso, os bares sempre tiveram cheios, as ruas tivera cheias, as pessoas 

sempre tiveram sem máscara.  (Laura, L262-268) 

 

 A percepção do território feita pelas/os profissionais sobre como as realidades 

múltiplas constituídas pelos marcadores sociais provocam efeitos não só nas condições 

de vida, mas na própria maneira como o cuidado em saúde toca essas vidas, evidenciam 

diferenças notórias e relevantes para as próprias condutas profissionais: 

“Durante esse tempo da pandemia, [NOME SUPRIMIDO], a gente ouviu falar 

muito sobre higienização de mãos, uso de álcool em gel, distanciamento pra 

evitar aglomeração, e mais algumas dessas medidas sanitárias. Como que você 

tem percebido a adoção da população em relação a essas medidas?” 

(Entrevistadora, L 258-261) 

“Essas recomendações de ficar restrito a pessoa com suspeita ou com 

diagnóstico confirmado ficar restrita à um cômodo e toda vez que usar o 

banheiro, o banheiro ser higienizado, então várias coisas que não são a 

realidade das pessoas, a gente orientava e fazia essa ressalva né, de que dentro 

do possível as pessoas tentassem manter o máximo de cuidado né?” (Laura, 

L287-291) 

 “A gente tem visto muito falando sobre algumas medidas sanitárias, né, como 

higienização de mãos, uso de álcool em gel, evitar aglomeração… como você 

tem percebido a adoção dessas condutas pela população?” (Entrevistadora, L 

458-460) 
“Então antes tinha o usuário podia ser da classe social que for já me recebia.. 

eu digo ‘eu tenho meu álcool aqui’, porque eu não queria gastar o álcool da 

pessoa sabendo que álcool ainda tá caro.” (Julia L492-494) 

“Como que é em meio a essa pandemia desenvolver educação em saúde para 

o enfrentamento da COVID?(Entrevistadora, L391-392) 

“Porque é uma sensação de enxugar gelo, a gente sabe, a gente não é ingênuo, 

que o impacto disso não é tão grande, porque as pessoas estão 

saturadíssimas de todas as medidas de precaução, e a gente culturalmente 

e .. já tem várias dificuldades, né? Como que as pessoas vão se isolar se elas 

moram, tipo, culturalmente e socialmente, principalmente socialmente, como 

que elas vão se isolar se elas moram com 10 pessoas numa casa que tipo, só 

tem um quarto, tipo, como que todo mundo vai ficar em casa? Trabalho remoto 

isso é uma coisa da classe média. As pessoas estão desempregadas, as pessoas 
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precisam comer. Usar máscara? Tem gente que não tem acesso a máscara, 

tem gente que não tem nem como lavar a porra da máscara e nem sabe. “ 

(Benício, L393-401) 

 

 A vida que pulsa no território transborda em ações cotidianas da comunidade. As 

características que indicam o perfil populacional assistido por essas equipes vinculadas a 

essa Unidade de Saúde da Família, em específico, desvela discussões sobre a necessidade 

de articulação entre atividades desenvolvidas e reconhecimento do público envolvido 

nesse processo, de maneira a considerar a complexidade dos contextos de realidades 

desde a observação de aspectos singulares e pessoais até a identificação de fatores 

significativos também a nível grupal. A reivindicação pela discussão sobre o impacto de 

marcadores sociais na produção de saúde invade esta dissertação exemplificada pelas 

falas de Laura e Benício ainda referente à adoção de medidas sanitárias pela população: 

“Durante esse tempo da pandemia, [NOME SUPRIMIDO], a gente ouviu falar 

muito sobre higienização de mãos, uso de álcool em gel, distanciamento pra 

evitar aglomeração, e mais algumas dessas medidas sanitárias. Como que você 

tem percebido a adoção da população em relação a essas medidas?” 

(Entrevistadora, L XX) 

“[...] em uma outra questão que é a questão de banalização mesmo né, discutia 

isso muito com [NOME SUPRIMIDO], por exemplo, né, de como as pessoas 

já tem tantas coisas negadas no dia a dia, né, a vida é tão banalizada, eh.. o 

valor mesmo, do corpo pobre, negro, né, ele é tão pequeno pra sociedade 

que é como se aquilo é só mais uma coisa, né, então… já morre gente todo 

dia aqui, então não tinha… e muitas pessoas a gente não via esse susto, esse 

medo, que a gente via no nosso círculo de relação, né? Era tipo assim ‘ah, ok, 

pandemia e vida que segue. Eu preciso trabalhar, preciso fazer minhas coisas’, 
né, não tô dizendo que todo mundo, né, assim, muitas pessoas que eu atendi 

estavam muito adoecidas por medo, por pânico ou por ansiedade. Mas eu acho 

que essa coisa da banalização da vida também dificulta muito que as 

pessoas pudessem seguir porque a vida já é tão precária, já é tão difícil, 

né? Que se eu for olhar pra isso e eu for me preocupar com tudo que eu 

tenho que fazer de medida sanitária eu vou pirar e eu não vou conseguir 

viver, né? Então eu acho que as pessoas vão criando estratégias também, né, 

de sobrevivência no seu cotidiano (Laura, L292-306) 

“Você falou, [NOME SUPRIMIDO], no começo dessa sua última resposta 

sobre algumas condições sociais e você traz uma palavra bem interessante que 

é a desvantagem, que é se a gente pensar na desvantagem social que existe e 

eu ia te perguntar sobre algo que você começou a falar mas de qualquer forma 

eu vou pontuar aqui, e se você quiser falar um pouco mais sobre isso, tá, você 

fica à vontade. Que é justamente sobre as campanhas desenvolvidas em saúde 

nessa pandemia da covid, que tem essas frases bem marcantes, como ‘lave as 

mãos, use álcool em gel, não saia de casa, evite aglomeração’ e aí você trouxe 

alguns pontos sobre isso, e eu queria saber como você tem percebido a adoação 
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das pessoas por essas campanhas?” (Entrevistadora, L 470-478) 

A gente já vive numa sociedade de tanta desassistência que as pessoas 

morrem todo dia por várias causas, seja por não acesso ao cuidado, ou às 

causas extremas, que são uma das causas mais importantes do país, que são as 

violências, né? Que uma vida a mais, uma vida a menos.. então assim, a 

maioria das pessoas que hoje não adotam postura, eu vejo que são pessoas que 

não se preocupam consigo, então assim.. como que a pessoa vai se preocupar, 

sei lá, com seus parentes, com outras pessoas se ela não tá nem aí com ela 

mesma? Porque.. um dia é só mais um dia.. O amanhã é sempre incerteza. 

(Benício, L491498) 

 

Atravessada pela dimensão macro das articulações entre condições reais de vida 

e sobrevivência, é perceptível o emaranhado de questões possíveis de serem tecidas ao 

destacarmos informações que orientam nossa compreensão sobre qual o espaço físico e 

simbólico que estas profissionais estão inseridas. Trata-se de uma população em sua 

grande maioria negra, em vulnerabilidades, dentre outras, social e econômica, produzindo 

diariamente sentidos únicos atravessados pela pandemia da covid-19. O reconhecimento 

desse território e população surge nas falas como mecanismos de aproximação e vínculo 

com as vidas que os constituem: 

“E desses tantos anos de trabalho tem algum relato de uma visita domiciliar, 

de um acolhimento, enfim, de algum contato que você teve com algum 

paciente, que te marcou, que foi significativo pra você.. que você pudesse me 

contar de como aconteceu?” (Entrevistadora, L289-292) 

 

“Tem um paciente aqui perto da minha casa que ele tinha uma deficiência, 

um idoso, mas aí a esposa dele tem deficiência também, então do nada 

descobriu um câncer, né, e aí o médico que trabalhava na minha equipe na 

época conseguiu os exames pra ele fazer tudo, então eu ia constante na casa 

dele. Aí quando foi um certo dia [...] antes ele tinha dificuldade de andar, aí 

quando eu fui chegando em casa, o vizinho falou que ele tava me procurando 

e ficou sentado um tempo na porta lá de casa me esperando pra me dar um 

presente, aí depois eu encontrei ele já voltando com essa sacolinha que foi 

uma toalha com um dizer, uma mensagem assim bíblica que ele me deu, aí 

quando foi no sábado a esposa dele me ligou dizendo que ele tinha falecido 

e que queria que eu fosse lá, aí eu peguei troquei de roupa e fui lá, ele tinha 

acabado realmente de falecer, aí tavam os filhos dele e o SAMU ainda dando 

óbito, aí eu.. como é que se diz, ela por ser deficiente não tava conseguindo 

vestir ele, nem nada. Aí eu não sou muito boa disso, mas aí na hora não 

sei o que me dá essas coragem, eu fui e fiz. Eu consegui ajudar ela, vestir 

ele direitinho pra poder levar pro cemitério e o rapaz já tava vindo com a 

funerária e tudo. E isso me marcou muito, porque assim ele ia sempre na 

unidade e tudo, mas foi assim.. um vínculo que a gente criou em tipo três 

meses, maior né? Ele ia pouco depois por ficar doente, né? A gente ficou com 

essa vínculo maior e até hoje a esposa dele, agora ela tá meio depressiva, eu 

sempre desço agora no tempo da pandemia, eu ficava na porta assim, 

descia na porta e ela ficava dentro de casa [...] e aí ela sempre me ligar e fala 
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‘ah, [NOME SUPRIMIDO], passa aqui pra gente conversar um 

pouquinho’, eu sempre desço. Até hoje eu faço isso, ela fica dentro de casa, 

eu fico na porta do lado de fora, ela me mostra os panos de pratos que ela faz, 

as bolsas...” (Isis, L 293-314) 

 Queremos nesse trecho da entrevista destacar a expressão que extrapola o cuidado 

longitudinal que preconiza a ESF: “Eu consegui ajudar ela (...) Até hoje eu faço isso”. A 

profissional nesse momento não apenas sinaliza que identifica e reconhece as demandas 

dos/as usuários/as do serviço, como demonstra articulações feitas para resolução da 

problemática e estende o cuidado e suporte às vidas que na esfera profissional solicitaram 

dela auxílio e encontraram ressonância na esfera pessoal e humana que a constitui, 

rompendo com paradigmas hierárquicos e meramente burocráticos. 

“E de alguém que você acompanhou por um tempo, mesmo que não seja muito, 

você consegue lembrar de algum paciente?” (Entrevistadora, L 333-334) 
“Deixa eu ver outra pessoa [...] são dois idosos que tem problema mental. Um 

é esquizofrenia, e o outro tem um problema mental assim, mas na verdade, ele 

é mais a… a… ele quebrou o pé e não anda direito e tudo, só que [NOME 

SUPRIMIDO] era um rapaz.. assim, ele me chama de doutora e eu passo 

por ele todo dia, e ele depois de anos todo compensadinho, direitinho, 

recentemente ele surtou. aí teve que ser internado, ficou.. se ‘cê vê ele era 

grandão assim, forte, agora tá.. agora não que ele até se recuperou um pouco.. 

aí ainda ficou internado no Juliano [refere-se ao Juliano Moreira, hospital 

psiquiátrico] e depois pegou covid, ficou no Espanhol [hospital reaberto pelo 

estado da Bahia no auge da pandemia para cuidados a pacientes com covid-

19], internado também, e agora.. ele não me reconhecia. E ele conversava 

comigo todo dia, então isso.. agora a gente tá acompanhando ele direitinho, no 

CAPS, direitinho. E essa semana eu vi ele jogando o lixo fora, eu fiquei 

muito feliz, porque era uma coisa que ele gostava muito de fazer e não 

estava fazendo. Ele, onde ele vai passando nos vizinhos assim que tem lixo 

na porta, ele gosta de ir jogar, deixar tudo limpinho, então assim ele não tava 

fazendo nem isso, e agora ele já voltou a fazer isso, então pra mim.. o que me 

deixou feliz saber que ele tá voltando pra rotina que ele tinha antes, e ele 

é um paciente que a gente acompanha a bastante tempo desde a mãe dele 

que era viva e morreu.” (Isis, L348-362.) 

 

 

“E.. você tem aí mais de [TEMPO DE TRABALHO] anos de caminho de 

agente comunitária de saúde, ao longo desse tempo você teria a vivência com 

algum usuário, alguma usuária, que tenha marcado sua história de profissional, 

que você tenha feito um acompanhamento.. que você possa narrar um pouco 

como foi feito esse acompanhamento, o que aconteceu, o que você fazia..” 

(Entrevistadora, L 315-319). 
“Tem uma história que marcou mesmo.. Eh.. era um casal que morava na 

mesma rua que eu e aí eles eram atendidos aqui na unidade de saúde, por 

conta de uma tuberculose.. os dois, assim, em momentos diferentes eles 

tiveram tuberculose, como eles moravam num cômodo só[...]. E eles eram 

acumuladores de coisas, pegavam coisa na rua, coisas velhas.. o cômodo era 

entupido de lixo, eram coisas mesmo que não servia para mais nada, para 
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reciclar, para mais nada. E aí, eles dois bebiam muito.. muito mesmo, eram 

alcoólatras, e aí eles eles contraíram a tuberculose.. então… a tuberculose 

tem tratamento, né, o posto de saúde oferece, o serviço de saúde oferece o 

remédio que o usuário tem que usar durante seis meses pra poder ficar bem, 

com acompanhamento médico, tomando o remédio, tendo uma boa 

alimentação a pessoa se recupera mesmo, fica bem. E aí, minha amiga, pra 

conseguir fazer essas pessoas tomarem esse medicamento todos os dias, foi 

uma luta. Foi uma coisa que me marcou muito, porque como minha casa 

ficava na mesma rua, tem dias que eu tava assim… exausta, tinha dias que eu 

tava assim, chateada, porque era uma resistência muito grande deles, viu? 

Eles.. A mulher mesmo se escondia, ela saia de casa pra não tomar o 

medicamento, ele brigava comigo, me dizia muita coisa, mas eu sabia que 

se eu não ajudasse a tratar eles iam passar aquilo pro resto da rua inteira. 

E aí.. pois é, eu ia na casa dessas duas criaturas de domingo a domingo, ‘cê 

acredita?” (Larissa, L320-336.) 

 

Como estamos falando de realidades, faz-se preciso pontuar brevemente sobre 

aquelas que correspondem a quem está observando e caracterizando esse território e 

população: as profissionais. Fazendo um adendo aos últimos relatos aqui expostos, 

tratam-se de relatos de profissionais que compõem a ESF e que atuam diretamente com 

e no território, muitas vezes chegando a residir na área, estamos falando das agentes 

comunitárias de saúde (ACS). Essa categoria profissional através dessas falas sinalizam 

um compromisso ético-político que extrapola normativas, tornam imensuráveis o quesito 

de produtividade nas situações complexas que vivenciam no trabalho e comunidade e 

caracterizam estratégias para suprir a identificação de déficits no alcance ao território e 

população. 

Assim, encontramos dentro desse contexto pandêmico além dessas questões 

elencadas, profissionais de equipes que fundamentam seus serviços no vínculo e 

compromisso social e repercutem resultados relacionados à essa relação estabelecida, e 

que mesmo diante disso encontram-se governamentalmente ameaçados, como surgiu ao 

longo das entrevistas queixas referentes ao congelamento de salário e as possíveis 

repercussões da  PNAB de 2017. Além disso, a portaria sinaliza a interferência  na própria 

nomenclatura da equipe NASF, acrescentando o termo “AB” para ampliar o público 

atendido pelas equipes, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBS), que não seguem ao 
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mesmo funcionamento previsto para a Estratégia de Saúde da Família (e aqui observamos 

a implicação disso na própria noção de vínculo com território). Por sua vez, atinge 

diretamente o sistema de financiamento dessas equipes, tirando o caráter de verba 

exclusiva e sugerindo margem para a dissolução de categorias profissionais, como dos/as 

próprios/as ACS. Imediatamente, no lançamento da PNAB 2017, temos vários/as 

pesquisadores/as da saúde pública/coletiva a trazer as implicações nefastas que aguardava 

a atenção básica (Lavor e Batalha, 2017; Morosini, et. Al, 2018), que neste estudo 

podemos acompanhar através das falas dos/as nossos/as entrevistados/as.  

4 Práticas e estratégias de Educação em Saúde 

As noções sobre educação em saúde das entrevistadas permearam diversos 

momentos das suas falas, mas iniciaremos esta categoria pela seguinte fala provocada 

pela pergunta disparadora sobre a trajetória profissional da participante: 

“ E, como se deu sua trajetória até você chegar ao NASF?” (Entrevistadora, 

L12) 

“Ao final do curso eu tive contato assim, no último semestre, com.. dentro do 

estágio, [no núcleo profissional específico], que na verdade é o estágio na 

atenção primária. É.. é.. com a possibilidade de fazer atividades educativas. 

Então assim... trabalhar em grupo, a gente teve a experiência de fazer 

grupos em igrejas, né? Nos locais dos equipamentos sociais e aquilo me 

despertou muito, eu gostei muito de fazer. Senti que meu potencial enquanto 

profissional estava mais nesse tipo de atividade, o ambiente hospitalar eu 

não gostava, não conseguia me desenvolver bem. E aí, eu me interessei por.. 

pela possibilidade de trabalhar mais no diálogo com as pessoas, dentro das 

realidades delas, eu gostava muito do atendimento ambulatorial, não 

gostava do atendimento hospitalar, porque eu podia conversar mais com as 

pessoas, conversar mais sobre a rotina, enfim...  (Helena, L15- 24) 

Interessamo-nos em destacar as expressões “possibilidade de trabalhar mais no 

diálogo” (L 21-22) e “Senti que meu potencial enquanto profissional estava mais nesse 

tipo de atividade” (L19-10) e o termo “conversar” (L 24) pela razão que estas expressões 

e termos apresentam noções semelhantes em uma frequência significativa de surgimento 

nas falas das participantes. Quando realizada a pergunta sobre como as profissionais 

compreendem práticas de educação em saúde e como é para elas estarem desenvolvendo 
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essas práticas no contexto da pandemia da covid-19, observamos variações de sentidos 

que convergiam para caminhos de criação e potencialidade, permanecendo a noção de 

troca e construção de conhecimento: 

“E como é pra você estar realizando práticas de educação em saúde durante a 

pandemia?” (Entrevistadora, L 222-223) 

“E acho que a educação em saúde também, a depender de como você tá 

fazendo, traz uma coisa da dimensão da arte, da criação, que também é muito 

prazerosa, de você pensar metodologia criativamente e tal” (Laura, L229-

231) 

 

“[NOME SUPRIMIDO], diante das atividades que você tem desenvolvido na 

pandemia junto a equipe que você participa, o que você compreende, o que 

você entende, que pode ser caracterizado como práticas de educação em saúde? 

Assim, construídas e direcionadas para as pessoas no enfrentamento da 

pandemia.” (Entrevistadora, L 141-144) 
“Pra mim educação em saúde tem haver com uma postura. Eu acho que a 

gente utiliza essa ferramenta em qualquer contato com o usuário, desde 

um momento pontual na sala de espera, desde uma orientação no corredor, 

desde uma orientação numa consulta, desde uma troca e um 

compartilhamento num espaço coletivo como um grupo, até a produção de 

conteúdo para circular no espaço virtual.” (Benício, L147-151) 

 

“Como você entende as práticas de educação em saúde O que são essas práticas 

pra você?” (Entrevista, L 521-524) 

“Primeiro eu vejo como um potencial absurdo pra abrangência do 

território, eh… Tem um outro fato, mesmo que a gente faça atendimento 

individual quando a gente encaminha pra alguma prática, vamos incluir 

educação em saúde também os grupos, né, tem informações que você não 

consegue explorar tudo em uma consulta individual e às vezes aquilo que 

você nem pensava que era uma dúvida, em um grupo alguém pergunta e ‘ah, 

olha, eu também tinha essa dúvida’ ou então ‘nossa, nunca tinha pensado sobre 

isso’, então a potência é muito maior.” (Julia, L523-528) 

 

“Eu queria saber, [NOME SUPRIMIDO]i, como você caracteriza práticas 

educativas em saúde. O que são esses conjuntos de práticas pra você, como 

que você caracteriza isso?” (Entrevistadora, L126) 
“Então, eu vejo muito como isso: um espaço de troca, de… eh.. construção, 

reconstrução de conhecimentos, do diálogo, do conhecimento prévio, do 

saber popular com o conhecimento técnico, né, que o profissional traz ali 

como mediador e que gera, que brota aí um conhecimento, um saber.. eh.. 

que pode gerar práticas positivas pra qualidade de vida, pra saúde daquela 

pessoa.” (Helena, L553-557) 

 

Espaços de potencialidade de multiplicação, de desfamiliarização, também foram 

construídos pelas/os profissionais sobre as PES. Nesse momento recorremos novamente 

ao conceito desfamiliarizar trabalhado por Mary Jane Spink e Rose Mary Frezza (2013), 

compreensão que nos auxilia a entendermos que há nesses espaços a possibilidade de 

construção, da implicação de conteúdos que são provocados seja em ambientes sociais, 
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seja nos próprios processos de comunicação dialógica. A exemplo, em outro momento da 

entrevista, quando pedido que fosse narrado um exemplo de PES, o relato da Julia sobre 

o que ela denominou de “caso emblemático” (L572) a respeito da história de uma 

integrante idosa participante de um grupo específico para cuidados relacionados à dor: 

“Você teria alguma experiência de educação em saúde que você possa narrar 

um pouco?” (Entrevistadora, L561)” 

“Ela já tava há um tempo nesse grupo e ela volta e meia era uma queixa de dor 

no joelho, era uma queixa de baixa autoestima. Então quando fazia alguma 

produção no grupo ela sempre achava… ficava mais calada e tal. E quando 

resolveram acolher essa idosa pra ver essas outras demandas, o que era essa 

baixa autoestima, teve um primeiro atendimento com a psicóloga, e aí no meu 

segundo atendimento… parece que surgiu um despertar, né, a partir da 

psicóloga veio para… ‘oh [NOME SUPRIMIDO], mas é que ela se queixa tanto 

de dor o que é que você pode orientar?’.. aí a única coisa que ela não me falou 

foi da dor do joelho, mas contou… começou a contar que tem problemas com 

o marido, aí eu comecei a puxar o gancho, começou a gerontóloga… amo.” 

(Julia, L 573-581) 

A idosa retratada na fala, segundo a participante, adentrou uma construção 

narrativa caracterizada por vivência de violências em diferentes momentos da vida que 

se perpetuava na vida conjugal. A experiência tecida pela intervenção em equipe e em 

grupo é sinalizada como propulsora de um processo de despertar da idosa que 

corresponde à identificação dos acontecimentos em sua vida como violadores de seus 

direitos, comprometedores da sua condição de saúde, promovido, então, por uma 

desnaturalização de um fenômeno tido como “nada muito grave” (Julia, L587) pela idosa 

e familiares dela. É interessante destacar esta intervenção posta como exemplo de uma 

prática de educação em saúde pela Julia: 

“Você teria alguma experiência de educação em saúde que você possa narrar 

um pouco?” (Entrevistadora, L 561-562) 

“Pra gente despertar ela, a gente criou um ciclo de direitos do idoso, e aí 

dentro dos direitos do idoso teve um dia que falou sobre violência, chamamos 

uma pessoa pra falar também sobre os tipos de violência. No outro dia ela 

aparece procurando a fisioterapeuta (risos) [...]  e aí ela veio sabatinada, 

vamos dizer assim, do que era violência violência contra mulher, dos tipos de 

violência e descreveu por tipo tudo que ela sofria, então assim.. a [violência] 

física.. e assim era uma coisa que ela falava baixinho e você tinha que ficar 

puxando e, aí pronto, o grupo, ele ajudou para despertar que você está num 
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contexto de violência e que isso não é normal e que ela precisava modificar 

isso e que a unidade estava apoiando ela” (Julia, L587-590/594-599) 

Tal movimento de intervenção ainda mobilizou uma “capacitação” (Julia, L600) 

com outros/as profissionais como a auxiliar de portaria, por exemplo, objetivando uma 

sensibilização à temática de violência contra mulher, que promovesse o “ficar atento a 

essa demanda de queixa” (Julia, L601). Nesse exemplo, como em outros momentos da 

entrevista, os grupos surgiram como potenciais representantes da educação em saúde, 

capazes de oportunizar espaços nos quais as interações entres as pessoas causam efeitos 

de acolhimento, identificação e reconhecimento. 

“Você teria alguma experiência de educação em saúde que você possa narrar 

um pouco?” (Entrevistadora, L 561-562) 

“Eu vejo como essa potência de coisa que a gente poderia não despertar 

numa consulta ou ia ter que fazer muitas consultas individuais pra poder 

entender, porque eu acho que só despertou porque outras idosas do grupo 

começaram a falar é, isso é errado’, ‘oxe se bater em mim eu vou na delegacia’” 

(Julia, L614-617) 

“E nesses grupos, tanto nos abertos quanto no grupo com a psicóloga, existia 

então uma espécie de triagem às vezes?” (Entrevistadora, L 111-112) 
“A gente tinha feito previamente um projeto com as agentes comunitárias, 

uma vivência mesmo desse mesmo projeto que a gente faria depois com as 

mulheres da comunidade, justamente pra que elas pudessem identificar 

pessoas que se beneficiariam da proposta desse projeto, que não fosse 

aquele convite justamente pra algo que pra pessoa não seja uma questão. 

Tipo, ‘ah, ah, é um grupo com a nutricionista? Então eu vou convidar dona 

Maria porque ela tá com obesidade”, né? Então a gente fez primeiro uma 

vivência com elas, pra entender que a gente não estava ali para ensinar as 

pessoas a emagrecer, que era pra gente ensinar.. ensinar não, né? Que era 

pra gente falar sobre relação com o corpo, sobre o cuidado com o corpo, 

cuidado integral, enfim.. e aí a gente tinha uma conversa prévia com essas 

mulheres até para explicar qual era a proposta do grupo, pra vê se elas tinham 

interesse” (Helena, L114-124) 

Percebemos em especial as estratégias desenvolvidas pelas profissionais para criar 

possibilidades de despertar novos sentidos nas pessoas sobre seu problema de saúde, seja 

o contato direto das próprias profissionais  com narrativas das queixas a partir, às vezes, 

de queixas secundárias, seja pelas tentativas de mobilização da equipe da USF, com a 

função de auxílio, suporte e de identificação de públicos chave, ou mesmo pela criação 

de espaços terapêuticos que acolham e incentivem o diálogo. O uso de metodologias 
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ativas se faz presente nas ações relatadas pelas/os entrevistadas/os, sugerindo uma 

positividade das estratégias utilizadas para o desenvolvimento das PES. 

“Eu ia te perguntar uma outra coisa, [NOME SUPRIMIDO], mas você falou 

sobre grupos… Como eles acontecem? Como que você conduz esse grupo? Se 

você lembrar de algum grupo específico, ou um dia com esse grupo, que você 

possa narrar um pouco de como as coisas acontecem…” (Entrevistadora, L 

284-287) 

“De um modo geral, a gente tenta pensar em metodologias bem ativas, né? 

A gente evita fazer naquele formato de palestras, a gente faz dinâmicas.. é 

porque varia muito de público pra público (Helena, L288-290) 

Sobre esse aspecto a Helena relatou para exemplificar como as metodologias 

ativas funcionam tanto como método de desenvolvimento de atividades de educação em 

saúde como estratégia para alcançar públicos da USF: 

“Eu ia te perguntar uma outra coisa, [NOME SUPRIMIDO], mas você falou 

sobre grupos… Como eles acontecem? Como que você conduz esse grupo? Se 

você lembrar de algum grupo específico, ou um dia com esse grupo, que você 

possa narrar um pouco de como as coisas acontecem…” (Entrevistadora, L 

284-287) 

“A gente tem um que eu vou retomar agora com o enfermeiro da unidade que 

é o curso de autocuidado em diabetes. A gente até chama de curso porque 

muitas vezes as pessoas se sentem atraídas, aquela ideia de curso, né? A 

gente entrega diplominha no final, cada pessoa recebe sua pastinha, seus 

materiais… Elas gostam muito assim… Ficam ‘Nossa, eu tô fazendo um curso 

no posto de saúde, com Doutor [NOME SUPRIMIDO]’, que é o enfermeiro, 

assim, que eles conhecem muito, com a nutricionista.. então algo que atrai 

bastante, pensando aí nas estratégias hoje pra capitação (risos). Então, funciona 

bastante.”(Helena, L290-297) 

O lugar de destaque é dado a noção de curso provocada nesse contexto. De acordo 

com o relato, pessoas acompanhadas pela unidade são convidadas e atraídas pelo discurso 

indireto do poder do status de participar de um curso com profissionais da USF, neste 

caso, do curso de diabetes, sendo realizado até matrícula para os encontros que ocorrem 

em ciclos: 

“Eu ia te perguntar uma outra coisa, [NOME SUPRIMIDO], mas você falou 

sobre grupos… Como eles acontecem? Como que você conduz esse grupo? Se 

você lembrar de algum grupo específico, ou um dia com esse grupo, que você 

possa narrar um pouco de como as coisas acontecem…” (Entrevistadora, L 

284-287) 

“Então são seis encontros, depois a gente vai mudando as pessoas, pra… pra 

englobar outras pessoas. E a gente gosta de fazer assim, com público… que 

tenha começo, meio e fim. Esse grupo específico, né, ele tem início, meio e 

fim com as mesmas pessoas, e a gente a cada encontro vai trabalhando um 
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aspecto dentro do diabetes, então a gente conversa sobre o que é diabetes, 

como é que você sente, como é que você descobriu, como é que você 

percebe esse problema de saúde na sua vida, na sua família… Faz uma 

escuta geral em relação às percepções que as pessoas tem, as dificuldades 

que elas têm, né, qual foi o impacto que trouxe pra vidas delas… faz uma 

escuta mesmo. E é bem legal, né? Porque elas se reconhecem ali na história 

do outro, como é que descobriu, como é que a família reagiu, é muito legal. 

Eles se apoiam muito.” (Helena, L 299-308) 

 Mais uma vez a ideia de grupo como lugar de acolhimento, partilha de 

experiências e seu potencial transformador na vida das pessoas é reforçada. Observa-se 

os detalhes sobre a realização desse grupo que parte de 

“Eu ia te perguntar uma outra coisa, [NOME SUPRIMIDO], mas você falou 

sobre grupos… Como eles acontecem? Como que você conduz esse grupo? 

Se você lembrar de algum grupo específico, ou um dia com esse grupo, que 

você possa narrar um pouco de como as coisas acontecem…” 

(Entrevistadora, L 284-287) 

“Uma escuta geral, compartilhamento das experiências e depois a gente 

fala um pouquinho sobre o quê que é mesmo diabetes, a gente até brinca 

que… (risos), o enfermeiro é super criativo, né? E aí, ele sempre fala, né… 

como é gente… ‘ uma doença com esse nome, diabetes, boa coisa não é. Vamo 

descobrir, vamo desvendar a tinhosa’..” (Helena, L 311-315). 

 Notamos como a linguagem tenta agregar características que possibilitem o maior 

alcance possível ao público intencionado, seja na tentativa de introduzir o humor para 

provocar leveza e aproximação para fins também de desvendar, elucidar determinados 

temas, seja como estratégia para atrair as pessoas. Dentro do que foi narrado ainda pela 

Helena, são utilizados artifícios como maquetes de estradas para simular vasos 

sanguíneos e carrinhos que transportam o açúcar no sangue, intencionando com isso: 

“Eu ia te perguntar uma outra coisa, [NOME SUPRIMIDO], mas você falou 

sobre grupos… Como eles acontecem? Como que você conduz esse grupo? Se 

você lembrar de algum grupo específico, ou um dia com esse grupo, que você 

possa narrar um pouco de como as coisas acontecem…” (Entrevistadora, L 

284-287) 

“A gente explica mesmo o quê que é que acontece no corpo e as pessoas 

adoram, elas perguntam, elas entendem, elas ‘ah, é por isso que eu sinto 

minha perna formigar’.. então é muito bacana, esse é o primeiro encontro. 

Nesse primeiro encontro a gente fala dos temas que a gente tá pensando 

pros próximos, pergunta o que eles têm de sugestão também pra gente 

incluir, fechamos também com uma rodada de perguntas, de mitos e 

verdades sobre o quê que é o diabetes, sobre os perigos do diabetes.” (Helena, 

L 318-323) 



129 

 

 

Aqui observamos a tentativa de incluir as pessoas no processo de produção de 

conhecimentos sobre a diabetes e da associação entre o conhecimento popular sobre as 

maneiras que a doença se manifesta em seus corpos, e os conhecimentos técnicos que 

circulam em torno de explicações sobre o fenômeno. Ambos compõem o espaço criado 

para intervenção em grupo, em movimento de troca, enunciações e escuta. A noção de 

espaços de troca articulada às práticas de educação em saúde invadiu outros momentos 

da entrevista: 

“Como você entende as práticas de educação em saúde? O que são essas 

práticas pra você?” (Entrevistadora, L 521-522) 
“Segundo, as estratégias de educação em saúde ela tem um fator 

multiplicador maior, então uma conta pra um familiar, que conta pra um 

vizinho, que avisa… ou mesmo que não vá pro grupo acaba alertando com 

alguma estratégia que aprendeu no… nas atividades de educação em 

saúde e isso é passado. Então esse potencial das.. dos grupos, das atividades, 

das salas de espera, eles são muito maiores do que numa consulta 

individualizada, fora que eles têm um potencial muito maior pra prevenção 

dos agravos que na consulta individual por a gente também ter um 

momento mais restrito você vai ouvir aquela queixa pontual, e é daquela 

queixa pontual que você vai seguir os desdobramentos, não que volta e 

meia a gente não pergunte de um âmbito geral, se tem hipertensão, se tem… 

na verdade a gente pergunta ‘toma alguma medicação pra controlar a pressão? 

toma alguma medicação para controlar o açúcar?' ou ‘tem problemas com sal 

ou com açúcar?' Porque no território a maioria não é hipertenso ou 

diabético, só tem problemas com açúcar e com o sal (risos), então é mais 

assim.” (Julia, L529-540) 

“Eu queria saber, [NOME SUPRIMIDO], como você caracteriza práticas 

educativas em saúde. O que são esses conjuntos de práticas pra você, como 

que você caracteriza isso?” (Entrevistadora, L 143-145) 

“Hoje eu penso práticas educativas em saúde como a possibilidade de 

estabelecer diálogos com as pessoas seja individualmente, seja em grupo, 

coletivamente. Eh… num.. num espaço de troca em que você possa 

mobilizar o que essa pessoa sabe, o que essa pessoa acredita sobre aquele 

tema que tá ali em pauta, e estabelecer um diálogo disso que ela já sabe, 

que ela já traz, com o conhecimento técnico e a partir daí gerar um 

aprendizado mútuo ali e algo que sirva pra vida da pessoa de alguma maneira, 

que possa agregar, que possa contribuir pra sua saúde de alguma maneira.” 

(Helena, L546-553). 

Notamos que apesar do tema enfático recair sobre a realização de grupos e 

compreendido esse espaço como capaz de ampliar o compartilhamento de experiências e 

ocasionar desnaturalizações, acolhimento e fortalecimento, é pontuado também a 

possibilidade da existência desses diálogos a nível individual com usuários/as dos 
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serviços. Ainda que os espaços individuais sejam caracterizados por um nível de potência 

menor, ao que se refere à educação em saúde, haja vista os entraves nas impossibilidades 

de ampliação das queixas pontuais, ainda são considerados os impactos positivos para a 

produção de saúde provocados por esses encontros.  

“Como você entende as práticas de educação em saúde? O que são essas 

práticas pra você?”(Entrevistadora, L521-522) 

“A educação em saúde tem um potencial bem maior de você abranger, de 

adentrar no território, de você conseguir também quando a gente faz ações 

no território de fazer um diagnóstico ou pelo menos alertar. 

Então são situações que quando a gente adentra o território ou que quando 

a gente faz estratégias de educação em saúde também dentro do território 

já chama a questão para alguma questão que a gente precisa atuar ou 

modificar naquele território ou sinalizar, enfim.” (Julia, L542-544/558-560, 

resposta provocada a partir do questionamento sobre o que é compreendido por 

PES) 

A noção de território nos repertórios linguísticos sobre as PES, tem íntima relação 

estabelecida para efetivação dessas práticas. Além disso, eles expressam as finalidades 

de modificar ou sinalizar que se aproximam da noção de promoção de saúde, que 

intercala as falas produzidas nas entrevistas: promover a partir de conhecimentos 

modificações que beneficiem as condições e estilos de vida e saúde. A troca exercida nos 

encontros propostos pelas PES também estão presentes na realização de salas de espera, 

corroborando para a compreensão do lugar de relevância das interações estabelecidas:  

“Como você entende as práticas de educação em saúde? O que são essas 

práticas pra você?”(Entrevistadora, L521-522) 

“Ai.. nossa.. é porque eu gosto muito, então eu fazia a louca da sala de espera, 

então por exemplo… a sala de espera eu acho muito potencial, inclusive 

para angariar usuários e pra eles… eh.. falarem as vezes no acolhimento. 

Então a gente já fez… eu fiz sala de espera de TB [tuberculose]e que um 

usuário que tava ali foi pra consulta do pré natal da esposa e aí falou da queixa 

dele e dessa queixa gerou um desdobramento pra o atendimento e.. porque a 

gente falou de TB naquele dia. Então não só sobre saúde, mas sobre outras 

questões também né, voltadas pra gênero, voltadas pra violência, então as 

temáticas são bem abrangentes (Julia, L564-570) 

“Gostaria de saber, [NOME SUPRIMIDO], como você caracteriza práticas 

educativas em saúde?” (Entrevistadora, L 308-309) 
“Assim, tipo, de sala de espera mesmo, de tá discutindo uma coisa.. tipo, 

tamo discutindo, sei lá, ideação suicida, e fazer um mitos e verdades e ai ‘vocês 

acham que a pessoa que quer se matar é porque a pessoa é fraca’, né, e aí a 

pessoa dizer ‘ ai, eu acho que é verdade’, e aí você poder conversar com 
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aquela pessoa, né, porque que ela acha aquilo, e como é que a gente pode 

descontruir algumas coisas e ao mesmo tempo é o momento de aprender 

muito também sobre o que a comunidade pensa, né, que concepções e que 

construções de sentido ela dá pras coisas, então eu acho que essa coisa da 

informação, do conhecimento é bacana, porque você tem a oportunidade de 

levar um conhecimento que as vezes a pessoa não tem, mas ao mesmo 

tempo de aprender o que é que elas trazem e de talvez criar um caminho 

aí do meio, né” (Laura, L 316-325) 

A caracterização de salas de espera com base nos exemplos dados nos relatos 

intensifica a noção de educação em saúde expostas pelas participantes: espaços de 

compartilhamento e construção de conhecimentos pautados primordialmente na 

“interlocução do diálogo” (Laura, L 325). As atividades na escola, conhecidas como 

Programa Saúde na Escola (PSE) surgem nas falas, corroborando para a noção das PES 

já desenvolvida: 

“Gostaria de saber, [NOME SUPRIMIDO], como você caracteriza práticas 

educativas em saúde?” (Entrevistadora, L 308-309) 

“Tem um outro exemplo da escola, que pra mim é assim um exemplo muito 

forte de uma atividade do PSE, que a gente foi fazer, que era sobre álcool e 

outras drogas e a gente foi fazer para as crianças de 5 a 7 anos, e aí a gente 

montou uma peça, um teatrinho pra abordar, usou uma historinha da Mônica, 

tentando também assim levar um pouco essa realidade pra saber como eles 

percebiam, mas desconstruir a coisa também que droga é só crack, enfim, 

a gente tentava trabalhar uma série de conceitos aí de uma maneira 

simples, né, porque eram crianças, mas a realidade é muito mais cruel do 

que a gente no nosso mundinho, né? Então, meninos de 6 anos ensinando 

pra gente, do tipo assim ‘não, eu sei tia como é que cheira pó, eu vejo lá no 

meu bairro.. é assim oh..’ ou outra criança dizer ‘ah, eu já tomei vodka’, né.. 

Então assim… é… um discurso muito duro, né? Dessa realidade, dessa 

construção de infância e que ensina muito pra gente também, faz a gente 

pensar que é muito longe desse ‘ah, nós vamos lá levar o nosso 

conhecimento’, né, tem uma vida aí acontecendo, né, que é muito mais 

complexa do que o conhecimento da saúde” (Laura, L326-339) 

“E do que você falava quando ia na escola?” (Entrevistadora, L 365) 

“Eu falava… eu ajudava, né? A falar, demonstrar as coisas de sexologia, 

eles pediam pra ver, pra tocar no molde do pênis, da vagina, era aquela 

gargalhada toda e aí eu tentava conter né, aquela gargalhada toda, mas falando 

de uma coisa com seriedade. Mas eu gostava.. Gostava também quando eu 

mesma escovava os dentes deles, meninos de 12, 13 anos… a gente fazia uma 

filinha, geralmente eu e um outro [NOME DA PROFISSÃO], e aí.. depois que 

o dentista dava a palestra, depois que a gente ajudava o dentista na fala, a gente 

colocava nos banheiros da escola e a gente ia fazer a escovação e naquele 

momento a gente ficava perguntando, eu mesma sempre perguntava 

bastante, porque eu sabia que a maioria das pessoas, os meninos da escola 

ali ou não tinham escova em casa, porque eu frequento a casa, eu sabia como 

era a casa, ou era uma ou duas escovas pra todo mundo, aí era nesse momento 

que eu aproveitava e ficava conversando informalmente mas assim, 

dentro do tema de saúde..” (Larissa, L366-376) 
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Neste exemplo, as ferramentas de ludicidade e tentativa de uso de metodologias 

ativas marcam presença, assim como nos outros momentos elencados nesta categoria, 

fazem articulações com as realidades vivenciadas pelo território, pela comunidade, 

viabilizando o exercício de práticas de educação em saúde em um caminho possível 

vinculado ao campo da Saúde. 

“Você poderia falar também um pouco sobre a sua rotina? A rotina habitual, o 

que você faz, o que costuma fazer…” (Entrevistadora, L 26-27) 
“Aqui no [NOME DO BAIRRO], aqui no fim de linha [NOME DO BAIRRO 

é um bairro carente, muita gente não sabe disso, por [NOME DO BAIRRO se 

tornar… ser uma área nobre da cidade, as pessoas.. muita gente não sabe, o fim 

de linha do [NOME DO BAIRRO é um lugar bastante carente, com gente 

que não tem renda, com gente que mora com mãe e pai, que depende dos 

avós financeiramente. Quando eu cheguei aqui pra trabalhar ainda tinham 

casas que não eram de.. de tijolos, ainda tinha casa de madeira, de barro 

mesmo e aí lidar com essas pessoas a gente tem que.. tem que saber né, 

como falar de assuntos que pra mim são básicos como escovar os dentes 

três vezes ao dia, pra outras pessoas na casa não tinha nem escova, né? 

Mas é um trabalho assim de formiguinha mesmo, sabe? A gente todo dia 

batendo na mesma tecla, fazer com que a pessoa, por exemplo, um 

hipertenso que come de tudo, toma cerveja… que aquele hipertenso aos 

pouquinhos vá mudando de hábito e perceber que a mudança dele de hábito 

reflete da melhora da saúde dele é um negócio muito difícil, muito difícil 

mesmo.” (Larissa, L40-52. Quando questionada sobre sua rotina de trabalho). 

As dificuldades para o exercer da educação em saúde confundem-se às 

particularidades das relações estabelecidas com a população adstrita. Ao passo que segue 

a construção dessa dissertação, permitimo-nos adentrar a discussão sobre a possibilidade 

de inserir a temática sobre redução de danos e riscos vinculado às práticas profissionais 

e à identificação dos potenciais e fragilidades do território atendido pela AB ilustrada pela 

fala da participante Larissa e Benício: 

“E, quando a gente fala em educação em saúde, o que você pensa sobre 

isso?”(Entrevistadora, L 420) 

“É muito importante informar a população… eh… dos assuntos de saúde, 

do que a gente pode contribuir com medidas simples, no caso, né? Eu como 

agente comunitária são medidas  simples que eu proponho às pessoas, pra 

que elas não cheguem a agravar seus problemas. Se um hipertenso pode 

fazer só uma reeducação alimentar, só diminuir o tanto de sal que coloca no 

feijão.. tirar aquelas carnes gordurosas… se isso vai contribuir muito pra que 

a saúde dele, pra que a pressão dele fique controlada, eu acho que eu como 

como agente comunitária assim, a obrigação de passar isso pra ele. E de tanto 

me ouvir falar, ele pode até nunca seguir, pode até nunca… dizer que isso é 

bobagem, ‘não vou fazer isso porque minha família come feijoada todo 

domingo’, ele pode até não fazer, por conta da cultura, por conta da vida, 
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né? Cada um com a vida que leva, mas eu tenho certeza que algo fica, algo 

fica. Ele vai em algum momento saber dizer ‘não, hoje minha pressão está 

muito alta porque ontem eu comi aquela feijoada, então hoje não vou 

comer’. Então o.. a.. ‘a cerveja que eu tomei durante o fim de semana eu tenho 

que diminuir porque isso fez o meu corpo se sentir mal, eu estou hoje ruim 

por conta daquilo’... então ele vai saber associar, né, se ele souber que aquilo.. 

se já foi dito a ele em algum momento que aquilo é o que tá fazendo a pressão 

subir em algum momento ele vai saber associar, mas eh… não é tarefa fácil 

não, viu? É bem, dificil.” (Larissa, 429-444) 

“E esse encontro que você fala, para você [NOME SUPRIMIDO], 

[PROFISSÃO SUPRIMIDA], da sua história pessoal, de vida, de como você 

chegou até ser [PROFISSÃO SUPRIMIDA] de uma Unidade de Saúde da 

Família, dar essas orientações, fazer esse contato, esse vínculo.. Como que é, 

o que você sente quando está realizando uma atividade de educação em saúde? 

Nesse contato, não mais virtual, nos sentidos dos vídeos, mas no contato com 

a usuária, com o usuário em tempos pandêmicos?” (Entrevistadora, L415-420) 
“As pessoas tem uma coisa chamada autonomia, então as pessoas, no final 

das contas, elas que vão decidir o que elas vão fazer com a vida delas, e 

quais escolhas elas vão fazer. Então o que elas precisam é saber que tem 

pessoas dispostas a cuidar delas, a despeito dessas escolhas. Então eu não 

vou desinvestir do cuidado de uma pessoa, ela come todo dia e só chega com 

a diabetes descontrolada, porque minha função é tentar entender o porquê 

desse comportamento e tentar provocar essa pessoa até que vire uma chave que 

ela consiga ter uma postura diferente.” (Benício, L 434-441) 

 A ética do cuidado aqui exposta se compromete com as políticas de prevenção de 

doenças e agravos e da promoção de saúde por intermédio da redução de danos. Ao 

sugerir o pensamento de que a diminuição da quantidade de álcool ingerido viabiliza o 

manejo da condição de saúde da pessoa, Larissa nos aponta a interlocução possível entre 

essas temáticas, tal como Benício quando ressalva a noção de respeito à autonomia e ao 

compromisso em permanecer ofertando cuidado à saúde independente de expectativas 

pessoais que possam ser inferidas nesse processo. 

Identificado as compreensões sobre o território, população, sobre a própria PES, 

produzidas pelas/os profissionais, e uma vez que tecermos discussões sobre suas rotinas 

pré e durante pandemia, reconhecendo os impactos dessa crise sanitária, considerou-se 

importante nesta categoria contemplar as estratégias desenvolvidas pelas/os profissionais 

para a realização de práticas de educação em saúde durante o contexto da pandemia da 

covid-19. 
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“[NOME SUPRIMIDO], diante das atividades que você tem desenvolvido na 

pandemia junto a equipe que você participa, o que você compreende, o que 

você entende, que pode ser caracterizado como práticas de educação em saúde? 

Assim, construídas e direcionadas para as pessoas no enfrentamento da 

pandemia.” (Entrevistadora, L141-144) 

“Na pandemia a gente foi provocado, né, a utilizar outras formas de 

cuidado, outras formas de contato em face ao risco de exposição, de.. no 

contato presencial, e ai a gente desde que recebeu os aparelhos, a gente tem, 

é, utilizado esse espaço como um espaço também de comunicação com a 

comunidade e também de cuidado, né? De forma virtual.” (Benício, L 151-

155) 

“A gente desde antes da pandemia já tinha uma página na internet. Nossa 

primeira página foi a página no Facebook, mas foi uma página que a gente 

nunca investiu muito. Quem administra é uma agente comunitária de saúde, e 

levando em consideração que o Instagram tem hoje o lugar mais central 

como rede social pra essa comunicação, a gente criou essa conta do Instagram 

como um projeto de cooperação do estágio curricular do.. [SUPRIMIDOS 

NOMES DO CURSO E INSTITUIÇÃO VINCULADA], e esse Instagram 

passou a ser administrado essencialmente pela minha pessoa.” (Benício, L158-

165) 

Enfaticamente, a produção de vídeos veiculados na rede social do Instagram, que 

abordam temáticas diretamente relacionadas à covid-19 ou transversais à ela, surgiram 

nas narrativas como referência às estratégias adotadas para efetivação das PES nesse 

contexto. Frente às práticas discursivas produtoras de sentidos sobre o território e a 

população, destacamos os diálogos: 

“Dessas atividades que você realiza junto com a equipe que você participa, 

quais você identifica como práticas de educação em saúde no enfrentamento 

da pandemia?” (Entrevistadora, L287-288) 
“Acabou as salas de espera, pelo menos em uma unidade voltadas para isso 

e mais o acolhimento, então a gente ficou restrito muito a rede social, mas 

a gente sabe que nem todos nossos usuários tem acesso a rede social, ou 

quando tem o pacote de internet é bem bem ínfimo[...] Hoje das estratégias 

de educação em saúde que a gente tá conseguindo fazer é… esses vídeos 

pelo Instagram quando tem orientação..”(Julia, 294-297/ L302-303) 

“E essas coisas que eu sei que você disse que praticamente paralisou suas 

atividades durante a pandemia, mas você falou algumas coisas que conseguiu 

ainda fazer mesmo assim.. dentre essas coisas, aquelas que você considera 

educação em saúde, como foi pra você fazer?” (Entrevistadora, L 249-252) 
“E aí a gente ia fazendo a educação… e assim, divulgava pra elas, mandava os 

videozinhos, esclarecendo sobre a doença, foi acho que a maior parte, a 

parte principal de educação em saúde que a gente fez foi justamente o 

conhecimento que a gente tinha sobre a doença passar pra eles, né? [...] 

Porque foi, acho que a maior parte de educação em saúde que nós fizemos 

foram os vídeos e as dúvidas que eles tiravam a gente ia respondendo na 

medida do possível.” (Isis, L266-269/ 271-272) 

“Eu te perguntei também em relação.. Na verdade eu não coloquei assim desse 

jeito, mas posso refazer a pergunta que é sobre o público, como que foi pensado 

o planejamento desses vídeos e o público envolvido, se eram mulheres, 

homens, pra quem tava sendo direcionado, o acesso a essa comunicação em 



135 

 

 

saúde por meio virtual também..” (Entrevistadora, L163-167) 

“Era uma coisa meio geral, né, não foi pensado especificamente, porque a 

gente tentou incluir o máximo de público possível, né? Hoje em dia, eh… a 

gente até inclusive conversou isso, né, com outros profissionais, boa parte da 

população tem acesso ao Whatsapp, porque mesmo às vezes quando a pessoa 

não tem crédito, não tem como ligar, não  tem acesso a internet, ela tem acesso 

ao Whatsapp por bônus, né? Então o Whatsapp é muito mais popularizado 

hoje, né? Em relação ao acesso. E aí, a galera achou, né, boa parte né, da 

população conseguiria acessar esses vídeos, porque mesmo que não tivesse 

Instagram e tal a circulação por Whatsapp abrangeria muitas pessoas, 

né.” (Laura, L168-176) 

  A alternativa adotada para efetivação das práticas de educação em saúde (PES) 

utilizou-se da propagação em rede social de material que, dentre outras coisas narradas e 

que serão aqui discutidas, buscavam orientar as pessoas sobre conteúdos advindos de 

cuidados à saúde. As profissionais destacam não apenas intencionalidades iniciais do uso 

da estratégia como também a ampliação dos temas trabalhados:  

“E entre essas atividades que você e a equipe que você trabalha desenvolvem, 

o que entre essas atividades você consegue,[NOME SUPRIMIDO], identificar 

como práticas de educação em saúde  construídas e voltadas para a população 

durante o enfrentamento da pandemia da covid?” (Entrevistadora, L 156-259) 
“Durante a pandemia a gente produziu, começou a produzir alguns vídeos 

de temas variados, né? Seja de prevenção da covid, né? Principalmente, no 

início da pandemia, eh.. até mesmo outros temas que a gente, eh, tinha em 

paralelo, como por exemplo, as arboviroses, a gente fez vídeo aedes 

aegypti… o Instagram da unidade ajuda a gente a disparar esses vídeos pra 

comunidade, e também de Whatsapp, né… a partir do Whatsapp os agentes 

comunitários geralmente tem o contato de muitas pessoas.” (Helena, L255-

260) 

“Você poderia destacar, [NOME SUPRIMIDO], algumas atividades que você 

e a equipe que você participa realizaram durante o enfrentamento da pandemia 

que você considera como práticas educativas em saúde?” (Entrevistadora, 

L100-102) 
“Acho que teve os vídeos né, que foi talvez o principal.. a principal ação 

assim, começou comigo e a [outra profissional do NASF] a gente.. a ideia era 

na verdade a gente fazer sobre saúde mental né, vídeos curtos de um minuto 

que a gente tivesse facilidade de circular no Whatsapp e postar no Instagram. 

O [suprimido nome do bairro] tem um Instagram né, a [suprimido nome do 

bairro] não tem, mas tem muitas lideranças comunitárias né, que também 

circularam esses vídeos e a articulação com as lideranças foi bem 

importante também né pra essa disseminação.” (Laura, L 103-108) 

As figuras dos/as agentes comunitários/as e lideranças comunitárias sinalizam a 

articulação entre USF e população, estratégia utilizada para potencializar o alcance dos 

vídeos entre as pessoas do território. Tal estratégia ressalta o reconhecimento sobre a 

força da figura dessas pessoas frente à comunidade para a abrangência do cuidado em 
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saúde. Outra estratégia para alcance da população está presente nas falas das participantes 

sobre a produção de vídeos que contemplassem para além da centralidade do 

enfrentamento à covid-19, lidando com possíveis demandas reprimidas do território como 

a problemática do aedes aegypti, atualização vacinal e afins já existentes e agravadas em 

meio a esse contexto. 

“E entre essas atividades que você e a equipe que você trabalha desenvolvem, 

o que entre essas atividades você consegue,[NOME SUPRIMIDO], identificar 

como práticas de educação em saúde  construídas e voltadas para a população 

durante o enfrentamento da pandemia da covid?” (Entrevistadora, L 156-259) 

“E aí, a gente produziu vídeos, né, como eu disse.. arboviroses, o próprio 

coronavírus, a gente falou sobre saúde mental bastante, falamos sobre 

violência, falamos sobre a vacinação pras outras questões, que ainda, 

quando ainda não tinha a vacina da covid. Acho que agora já até saiu um 

videozinho falando também sobre a vacinação da covid, falando sobre higiene 

dos alimentos, falamos sobre ansiedade e alimentação também era algo que 

surgia muito, né? Era um paradoxo, né? As pessoas que não tinham o que 

comer, e as pessoas que passaram a comer muito pelo isolamento, pela 

ansiedade.” (Helena, L260-267) 

“Você poderia destacar, [NOME SUPRIMIDO], algumas atividades que você 

e a equipe que você participa realizaram durante o enfrentamento da pandemia 

que você considera como práticas educativas em saúde?” (Entrevistadora, 

L100-102) 

“E… e aí a gente começou com essa ideia da saúde mental, tinham essas 

mulheres do grupo, tinham os outros casos que a gente acompanhava e que a 

gente entendia que o processo de… de.. psicoeducação era bem 

importante. E acabou ampliando, virando uma ação geral da unidade, 

então os vídeos.. eles passaram a ser sobre tudo, né? Entrou aí nutrição, 

fisioterapia, eh… vacina, covid.. então passou a ser uma via de 

comunicação.” (Laura, L 108-113) 

 A Estratégia de Saúde da Família se apresenta para alguns/as autores/as como 

estruturas de comunicação (Souza, 2016). Nota-se nesses trechos acima exemplos de 

como essa comunicação se ramifica, abarcando uma variabilidade de temas e mobilizando 

um maior escopo do quadro de atuação dos profissionais da eESF. A fim de discutir um 

pouco mais sobre a elaboração dos vídeos, aspectos que foram relevantes para elaboração 

e produção deles, durante a entrevista foi exibido um dos vídeos publicados na rede social 

do Instagram por meio do modo compartilhamento na plataforma do Google Meet 

(apresentar > uma janela ). 
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O mesmo vídeo foi direcionado para cada um/a dos/as participantes da pesquisa. 

Sobre o vídeo destacamos que sua duração tem cinquenta e oito segundos (58s), é 

intitulado “Como usar a máscara?” e foi publicado em maio do ano de 2020. O vídeo, 

curto, tem como participantes profissionais da USF dentro da estrutura física da própria 

Unidade de Saúde, sendo inicialmente no ambiente externo, depois no interior de uma 

sala. Os/As participantes desse vídeo apresentam marcadores sociais distintos, tais como, 

a exemplo, gênero e raça/cor. Dos/as três participantes do vídeo: uma aparece vestida 

com jaleco e crachá de identificação, uma com camisa branca e turbante na cabeça e um 

com blusa branca, todos usam máscaras. As falas ditas de maneira oral são intercaladas 

ora por frases escritas, evidenciadas ao longo do vídeo, ora por imagens alusivas ao que 

estava sendo dito. A partir do que é dito é possível identificar também que os/as 

participantes são de profissões diferentes, como enfermeira e agentes comunitários de 

saúde. 

Sobre as falas ditas oralmente, consideramos importante transcrever aqui a 

sequência estabelecida: 

Quadro 7: Transcrição do vídeo “Como usar máscara?" compartilhado durante as 

entrevistas da pesquisa 

Participante A 

(Jaleco e crachá): 

“Nós da Unidade de Saúde do [nome suprimido] e da 

Unidade de Saúde [nome suprimido], temos um recado pra 

você! o colega [nome suprimido] vai explicar pra vocês 

como deve colocar e retirar a máscara” 
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Participante B 

(Camisa branca) 

“É como minha colega falou, rapaz, não se deve usar a 

máscara de qualquer jeito, ela tem que cobrir o nariz e o 

queixo e nada de máscara abaixo do nariz, né, gente? E com 

queixo do lado de fora. E outra coisa, minha gente, a máscara 

não pode ficar folgada do lado, né? Pra não ficar entrando 

vento nem microbrio, né? Pelo amor de Deus. E a pior coisa 

é a máscara no queixo e no pescoço, né? Isso aqui não é 

babador de criança não, né?” 

Participante C: 

(Camisa branca e 

turbante) 

“Se precisar tirar a máscara, tire pela lateral para não se 

contaminar” 

Participante A 

(Jaleco e crachá): 

“Se ligue, nesse momento nós somos responsáveis pela 

nossa saúde e das pessoas ao nosso redor. Então, usar 

máscara salva você e ao próximo” 

Frase escrita ao fim 

do vídeo: 

Fortaleça essa luta! Fique em casa! Se precisar sair, use 

máscara! 

Fonte: Transcrição do vídeo escolhido pelas autoras para compartilhamento durante entrevista 

Faz-se preciso pontuar:  

“[NOME SUPRIMIDO], diante das atividades que você tem desenvolvido na 

pandemia junto a equipe que você participa, o que você compreende, o que 

você entende, que pode ser caracterizado como práticas de educação em saúde? 

Assim, construídas e direcionadas para as pessoas no enfrentamento da 

pandemia.” (Entrevistadora, L 141-144) 

“Isso [produção dos vídeos, uso das redes sociais] teve muito haver com a.. 

com a.. responsabilização de alguns atores que foram essenciais para 

implementação desse processo, né? Tem muitas unidades de Salvador que 

receberam os aparelhos e eles continuam lacrados na gerência e nunca foram 

utilizados pelos profissionais, né? Visto que a gente tem uma gestão falha em 

muitos aspectos. Então, a gente precisou inventar a roda, digamos que, a 

gente precisou aprender fazendo. Não existe nenhum protocolo em 

Salvador que oriente a implantação desses mecanismos. A página da 

internet no Instagram  foi uma decisão da Unidade.” (Benício, L168-175) 

“[NOME SUPRIMIDO], me conte.. me conte a história dessas vídeos, como 

que esses vídeos chegaram pra vocês equipe, vocês agentes comunitárias, 

como que isso foi pensado, como isso foi feito.. me conta um pouquinho” 

(Entrevistadora, L123-125) 
“Olha, esses videozinhos foi ideia do NASF, as meninas do NASF, né? Então, 

eles criavam um tema e envolvia todo mundo, se você perceber quase todo 

mundo faz parte desses vídeos, eu mesmo já fiz vários com eles, algumas não 

se sentiam à vontade.” (Isis, L126-128) 
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“E quando foi dito sobre essas produções desses vídeos, como foi feito? Foi 

numa reunião, foi explicado pra vocês, vocês participaram da construção 

desses vídeos, como que foi feito?” (Entrevistadora, L208-210) 
“Eles [equipe NASF] apesar de serem os idealizadores da ideia, mas a 

construção era de todo mundo. E muito difícil alguém da Unidade se negar 

a.. tanto de participar do vídeo como a.. eh.. ajudar na criação do tema, do que 

seria feito, de como seria feito também… mas era bem legal.” (Larissa, L217-

220) 

 

O que Benício chamou por responsabilização de alguns atores se refere à 

iniciativa dessa produção, trazida na fala da Isis e Larissa como algo advindo da equipe 

NASF e como instrumento que potencializou o trabalho em equipe nesse contexto, 

abarcando as duas Unidades que a eNASF trabalha e utilizar de uma mesma rede social 

para divulgar as produções: 

“Sobre esses vídeos que foram gravados, como foram planejados, pensados e 

organizados? O quê foi considerado pra essa elaboração, linguagem, uso de 

rede social, público…” (Entrevistadora, L 339-341) 
“O que ficou bacana também desses vídeos, é que você vê são pessoas de 

unidades diferentes, a maioria não se conhecia (risos), então a gente 

procurava mesclar também os profissionais, porque como a gente atua nas 

duas Unidades e só uma Unidade tem Instagram, a gente sempre colocava pra 

incluir as duas, porque senão gera um ciuminho também né (risos)... e a gente 

não ia gravar dois vídeos diferentes. Eh… então a gente pensou, fez uma 

chuva de ideias sobre o quê a gente poderia fazer de vídeos.” (Julia, L342-

347) 

“[NOME SUPRIMIDO], sobre a construção, a elaboração e a realização desses 

vídeos, você poderia me falar um pouco de como isso aconteceu, o que foi 

levado em consideração, sobre a linguagem, sobre a forma de fazer…” 

(Entrevistadora, L 331- 332) 
“Bom, a primeira coisa que foi muito pensado era que a gente… já que a 

gente no Nasf circulava nas duas unidades, incluir profissionais nas duas.. 

das duas comunidades, né? Pra poder ter uma identificação com essas duas 

comunidades. Eh… também foi muito pensado pra não ficar centralizado 

só na figura dos profissionais de nível superior, eh, de jaleco… e que em 

sua maioria são pessoas brancas, então a gente pensou muito em incluir, 

né? Em realmente ter representatividade ali no vídeo. A gente incluiu os 

agentes comunitários, as pessoas que estão próximas da comunidade, 

moram muitas vezes naquele próprio bairro, então, acho, que isso 

reverbera muito mais ali com eles.” (Helena, L333-341) 

  

Salientamos a proposta sinalizada de gerar identificação com a população com 

representatividade de alguns marcadores sociais [raça/cor, por exemplo] para elaboração 

dos vídeos como via de comunicação em saúde assumida para o também enfrentamento 
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da covid-19. O posicionamento das pessoas diante do contexto construído é pensado 

como mecanismo que reverbera efeitos de alcance, significados e representações 

vinculadas aos desdobramentos do material produzido. Nesse ínterim, os/as agentes 

comunitários/as, mais uma vez, surgem como elo importante para a efetivação dessa 

prática, sugere a análise das narrativas. Outro aspecto que foi considerado para a produção 

foi a linguagem acessível, não tecnicista, sensível socio lúdica e educativamente utilizada 

que, por sua vez, também foi atravessada pela escolha da diversidade de vozes envolvidas 

para produção desses vídeos: 

“Eh.. eu quero te perguntar, [NOME SUPRIMIDO], como que foi planejado, 

você já falou um pouquinho dessa iniciativa, né, de fazer os vídeos, mas 

gostaria de saber também como que foi planejado, o que foi considerado.. eh 

por exemplo, se foi considerado os marcadores sociais, o acesso a leitura, como 

que foi decidido a linguagem que ia ser utilizada para gravar esses vídeos…” 

(Entrevistadora L136-140) 
“Era meio no.. no empirismo mesmo. Então, a ideia era que tivesse tanto a 

fala quanto as frases principais, né, no.. em texto, justamente para ajudar 

no acesso, então isso foi uma coisa que a gente pensou de fala e texto, né, 

enfim, pra questão da alfabetização, da deficiência, e tal. A gente sempre 

priorizava profissionais de várias categorias, então né, que tivesse mesmo 

a presença das agentes comunitárias que são em geral, representam mais 

a comunidade e são mais conhecidas mesmo, né, no território (inaudível 

19:51) então, a gente variava bastante, né, entre inserir.. sei lá.. uma pessoa 

de nível superior, uma pessoa do NASFe um agente comunitário, então era 

uma coisa que a gente tentava variar.” (Laura, L 141-149) 

“[NOME SUPRIMIDO] sobre a construção, a elaboração e a realização desses 

vídeos, você poderia me falar um pouco de como isso aconteceu, o que foi 

levado em consideração, sobre a linguagem, sobre a forma de fazer…” 

(Entrevistadora, 330-332 
“Eh… que tem uma linguagem também mais acessível, a gente tentou evitar 

termos técnicos e falar de maneira simples… que fossem vídeos mais curtos, 

justamente evitar que ficassem cansativos” (Helena, L341-343) 

“Sobre esses vídeos que foram gravados, como foram planejados, pensados e 

organizados? O quê foi considerado pra essa elaboração, linguagem, uso de 

rede social, público…”(Entrevistadora, L339-340) 
 “(…) desde a linguagem então, por exemplo, os agentes comunitários são 

as pessoas que são mais próximas do território, então são vizinhos dos 

nossos usuários, então a gente pensou numa linguagem que fosse também 

acessível, que não tivesse termos científicos, que fosse acolhedora também 

e de uma certa forma lúdica, então da pessoa identificar e passar aquela 

informação.” (Julia, L356-360) 

 As participantes relataram que optaram por uma linguagem que consideram mais 

simples, ou seja, para elas, aquela sem muitos termos técnicos, se tornando mais acessível 
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por também terem nesse processo de enunciação vozes que caracterizam a própria 

população: agentes comunitários/as e lideranças comunitárias. Inclui-se a essa 

preocupação com a linguagem a colocação da Laura e Larissa: 

“Eh.. eu quero te perguntar, [NOME SUPRIMIDO], como que foi planejado, 

você já falou um pouquinho dessa iniciativa, né, de fazer os vídeos, mas 

gostaria de saber também como que foi planejado, o que foi considerado.. eh 

por exemplo, se foi considerado os marcadores sociais, o acesso a leitura, como 

que foi decidido a linguagem que ia ser utilizada para gravar esses vídeos…” 

(Entrevistadora, L 136-140) 
 “A pessoa também opinava, né, então em geral eu dizia assim a pessoa falava 

a frase e aí errava uma palavra e aí eu sempre dizia, né, tipo ‘pode falar do seu 

jeito, né, o que importa é que você entenda a ideia do que a gente quer 

passar’”(Laura, L154-156) 

“E você sentia que na preparação pra esses vídeos existia uma preocupação ou 

era levado em consideração o público a quem esse vídeo tava sendo 

direcionado, o acesso a essa informação já que ela tava sendo vinculada pelo 

instagram, whatsapp.. Você sentia que tinha essa preocupação? 

(Entrevistadora, L247-250) 

“É, sentia sim, era levado em consideração também. Eu lembro que o primeiro 

vídeo que eu participei com a [NOME SUPRIMIDO] era sobre… eh.. as 

crianças.. as crianças ficarem retraídas diante de algum comportamento de 

adulto, né, por exemplo, um carinho que não era adequado pra criança receber, 

uma coisa que a criança ficava constrangida de falar pra outra pessoa. Então o 

vídeo.. eh.. falava de uma forma simples e uma forma infantil pra que as 

crianças começassem perceber que se tivesse algum sinal errado no 

carinho do tio, que se tivesse alguma fala abusiva na.. em algum familiar 

que a criança.. no vídeo ela era incentivada a falar, a não ficar calada, a 

dizer pra quem mais confiava.. se confia mais na mãe, dizer pra mãe.. ‘tem 

alguma coisa errada na minha escola, na creche que eu frequento'... alguma 

coisa assim. Lembro que era sobre isso, então acho que considerava sim o que 

você perguntou.” (Larissa, L251-260) 

 

 Sob esse ponto, emaranham-se fatores referente aos posicionamentos, vozes, 

enunciados e os efeitos provocados a partir disso. 

O preparo que antecedia as gravações encontrava-se constituído, então, por 

preocupações, seja no roteiro de doze linhas de texto do Microsoft Word que contemplava 

o tempo menor que um minuto de gravação, como nos relatou a Laura, seja na 

organização dos/as personagens envolvidos/as, linguagem e mesmo edições dos vídeos. 

A ideia que predominava pode ser retratada por uma das falas da Helena, que nos apontou 

que apesar de não terem muito manejo com determinadas tecnologias e utilizarem os 
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repertórios que possuíam para realizar o que era possível, e com esse esforço abarcar 

“diversidade de pessoas, de corpos, de cores, de níveis de escolaridade, ter uma 

linguagem acessível, serem vídeos curtos.” (Helena, L347-348, quando perguntada sobre 

o que foi levado em consideração para construção dos vídeos). 

Essa estratégia para efetivação de PES também desvela desafios, seja no próprio 

fazer, incluindo manuseio de ferramentas, organização, direcionamento para público 

chave e o retorno crítico da população sobre esses vídeos. 

“No caso, nas publicações dos vídeos.. De usar um espaço de uma rede social 

pra tá divulgando esses vídeos.. Você falou um pouco que começou os 

teleatendimentos, que chegaram tablets e que vocês foram organizando essa 

dinâmica de trabalho, conforme a demanda da pandemia. E publicar esses 

vídeos, organizar esses vídeos e usar esse espaço virtual como que foi, isso foi 

planejado, isso foi pensado, como isso aconteceu pra vocês?” (Entrevistadora, 

L 368-373) 

“Então a gente meio que.. sempre que possível, dentro da carga horária ali 

do próprio trabalho fazia os vídeos, eh… as gravações, com nosso aparelho 

mesmo, nosso equipamento, a edição muitas vezes essa colega ajudava 

porque tava em trabalho remoto.. E alguns vídeos, eu acho que muitos deles, a 

parte da edição, tudo foi feito na carga horária em casa (risos), quer dizer, 

fora da carga horária de trabalho, feito em casa mesmo. Até por viabilizar 

mais a questão de internet, eh… e tudo mais. (...) 

A gente não conseguiu ali na dinâmica reservar um turno fixo para a 

produção, ela ficava como algo muito extra, mas eu não sei te dizer se isso 

foi… eh… algo assim que foi praticamente uma opção nossa por ser mais 

viável e mais fácil, sei lá às vezes mexer nisso em casa do que tentar fazer isso 

no trabalho. Eu acho que não teria havido um impedimento se a gente 

quisesse fazer isso também no ambiente do trabalho. Não teria tido uma 

limitação não.”(Helena, L378-383/394-400) 

“Você consegue ter algum retorno da comunidade sobre a produção desses 

vídeos?” (Entrevistadora, L 347) 
“Não temos espaços sistemáticos de.. de organização de planejamento, de 

organização, então é meio que aquela coisa, a gente vai meio que 

empurrando a galera. A galera vai meio que a reboque, né? É.. então, muitas 

vezes o script é pensado a partir disso se pensam os potenciais integrantes 

que podem interpretar e isso é consensuado, mas isso não é feito de forma 

sistemática em reuniões não.” (Benício, L359-363) 

“Tudo isso que você falou no sentido de como vai ser feito, como vai ser dito, 

a forma como vai ser falado, tudo isso era discutido entre vocês?” 

(Entrevistadora, L221-222) 
“A gente nunca fez uma coisa assim solta. Eh.. por exemplo… ‘vamos gravar 

um vídeo aqui informal.. tome aqui sua parte que você vai falar…’, nunca 

aconteceu assim não. Se a gente ia fazer um vídeo a gente sabia do começo 

ao fim, o que ia ser dito por cada pessoa, até porque cada pessoa participou 

da construção.” (Larissa, L228-232) 
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“E teve algum comunicado, isso [roteiro, construção dos vídeos] foi discutido 

em reunião, como que isso foi proposto pra você?” (Entrevistadora, L139-140) 

“Nas reuniões mesmo, rápidas. Elas colocavam no grupo da unidade, 

colocou a proposta e aí ela sempre que tem um videozinho pra falar sobre 

algum tema, ‘quem quer fazer?’ ou chamava a gente pra fazer diretamente 

e a gente ia fazendo e divulgava. Eu mesma divulgava pra todo mundo, 

era no whatsapp, no facebook. [...] Então a gente divulgava tudo, mandava 

pros amigos, pros pacientes, e a gente fazia essa divulgação, todo mundo lá se 

empenhava em divulgar.” (Isis, L141-147) 

 A Helena faz ressalvas sobre as ferramentas úteis e ferramentas ausentes que o 

próprio espaço da Unidade de Saúde da Família pode proporcionar, ou não, para as 

gravações dos vídeos. Ultrapassar o limite dos horários de trabalho (levando gravações e 

edições dos vídeos para suas próprias casas) foram se fazendo preciso em um ritmo quase 

natural e habitual. Na fala de Benício, Larissa e Isis destacamos a ideia que corrobora 

para outros posicionamentos ao longo das narrativas sobre a organização não sistemática 

para produção dos vídeos, provocando sentidos como espaços não enrijecidos e 

burocráticos para essa elaboração, o que não ausenta o predomínio de um raciocínio 

minimamente organizado, como antes exposto na fala de Laura sobre o roteiro escrito no 

Microsoft Word, para que a iniciativa se concretizasse.  

Sobre o retorno recebido pelos/as profissionais pelas pessoas do território adscrito 

sobre os vídeos, encontramos algumas divergências frente às equipes profissionais. As 

integrantes da eNASF demarcaram uma presença insípida ou mesmo ausência desse 

retorno de maneira direta, como podemos observar: 

“Vocês tiveram ou ainda tem retorno da população sobre esses vídeos?” 

(Entrevistadora, L186) 
“Diretamente a gente teve pouco, mas a gente ouvia muito falar, né, então.. 

eh.. os próprios profissionais traziam muito, né, porque assim, como era o 

NASF que ficava responsável pela confecção dos vídeos, e a gente não tem 

às vezes um acesso tão direto né, por ser uma equipe de apoio, em geral 

outras colegas, né, da unidade, traziam assim. Mas virou uma coisa bem.. 

eh… bem forte assim, eu acho, né, na comunidade. Então as agentes traziam 

bastante pra gente, né, de tá sendo legal, de tá fazendo sucesso (...) 

Não dá pra dizer assim que muitas pessoas da comunidade vieram 

diretamente pra gente pra dizer como foi, né, mas o que a gente ouvia dizer 

assim das colegas é que tava sendo bem legal, funcionando e tava circulando, 

né? Então, a Secretaria.. a própria Secretaria de Saúde, assim, o Distrito 

Sanitário, a gente teve reconhecimento, né? De que tava sendo uma ação 
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importante. Então eu acho que foi bom, acho que deve ter sido legal.” (Laura, 

L 187-192/196-201) 

“E vocês tiveram, ou continuam tendo, alguma espécie de retorno da 

comunidade sobre esses vídeos que vocês foram fazendo ao longo da 

pandemia?” (Entrevistadora, L 404-405) 

“Confesso, Clafylla, que eu realmente não.. não tenho ouvido mais 

atualmente as repercussões dos vídeos. No inicio, eh… e durante aí o 

transcorrer de 2020, a gente tinha bastante feedback, assim, os agentes 

comunitários vinham falar que ‘ah, as pessoas tão.. as pessoas que mandei 

tão me respondendo’(...) 
Então, como a gente tava antes mais antes vincula… como a gente descia pra 

o acolhimento, então, acho que a gente tinha mais chance de tá falando e 

ouvindo sobre a repercussão dos vídeos. Hoje, eu tô, por exemplo, 

praticamente na minha rotina normal, a única coisa que eu ainda não 

retomei de fato, que ainda não aconteceram, foram os grupos, mas eu já tô 

realmente com muito atendimento justamente porque ficou uma demanda 

reprimida enorme, então eu tô com muitos atendimentos, muitas reuniões, 

então eu não tenho mais percebido chegar os retornos desses vídeos. Talvez.. 

Eh.. saíram alguns outros vídeos sobre saúde mental, então, eu acredito que 

talvez no grupo que é, né, mais voltado pra esse acolhimento, em relação 

a saúde mental, talvez ainda se fale. Eu realmente não sei. Pra mim não tem 

chegado mais tanto não.” (Helena, L 406-409/ ) 

É interessante notar a dificuldade para obter um retorno mais direto da população 

sobre os vídeos e o lugar tido para uma equipe de apoio é sinalizada como justificativa 

para o não estabelecimento total desse acesso à população. O retorno à rotina normal 

retoma a ideia de dinamicidade adotada anteriormente nas falas das profissionais quando 

referente às atividades desenvolvidas por elas no período pré-pandêmico, o que desperta 

atenção das pesquisadoras em dois aspectos: 1. a intensificação do serviço de atendimento 

individual a fim de sanar demandas reprimidas, e 2. o grupo como lugar quase exclusivo 

para possibilitar o retorno sobre as PES protagonizadas pelos vídeos. 

Por sua vez, profissionais da eSF, nos apresentaram, ainda referente à essa 

problemática da seguinte maneira: 

“Você consegue ter algum retorno da comunidade sobre a produção desses 

vídeos?” (Entrevistadora, L347) 
 

“Com certeza! Nossos vídeos também não são  pro.. essencialmente são, é, 

produzidos e interpretados pelos próprios profissionais, mas a gente tem 

muitos vídeos com a presença de usuários também. E isso gera, né, um... 

um empoderamento, um orgulho familiar daquelas pessoas que estão ali 

no espectro da idosa que apareceu, é... os vídeos, a nossa conta do instagram 
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... uma conta que também um processo que eu acabei de... no início da 

pandemia tentar aumentar a quantidade de seguidores e divulgar, então a gente 

tem, é.. na unidade como um todo cartãoezinhos pedindo para as pessoas 

seguirem a gente, então as pessoas acionam a gente pelo direct. por mais 

que ele não seja institucional, ele não é um instagram da prefeitura, né? Você 

vê que a gente produz também conteúdos políticos, e a gente tem um a.. uma 

autonomia que poder mostrar pra comunidade qual o pensamento né, do 

coletivo.” (Benício, L348-355/ L356-358) 

“E vocês receberam algum retorno da comunidade sobre esses vídeos?” 

(Entrevistadora, L148) 
“Sim, vários. Várias pessoas falavam que… eu postava no insta, por exemplo, 

aí [NOME SUPRIMIDO] me mande aquele videozinho que fala sobre isso pra 

eu mandar pra tal fulano, pra isso, praquilo..’, eles adoravam e quando não 

tinha vídeo eles perguntavam ‘não tem videozinho esse mês não? essa 

semana não?’ aí foi assim, dessa forma, mas todo mundo abraçou legal os 

videozinhos, foi uma coisa bem interessante.” (Isis, L149-153) 

 

“E vocês receberam ou continuam recebendo algum tipo de retorno da 

comunidade sobre esses vídeos?” (Entrevistadora, L235-236) 
“Oh.. as pessoas quando chegavam na unidade ou logo nas redes sociais elas 

comentavam bastante, elogiavam, sempre davam um retorno assim. 

Quando chegava.. ‘Ah [NOME SUPRIMIDO], eu vi você no vídeo assim 

assim’, ‘ vi sua filha..’, sempre diziam alguma coisa, né, sobre o vídeo. E 

geralmente aqui a gente tem uma pessoa que tem no bairro.. que chama 

[NOME SUPRIMIDO], e ele tem um carro de som que passa aqui na rua.. 

hoje não, que hoje tem a rádio comunitária aqui, tem caixas de som em 

todos os postes.. mas aí ele pegava, fazia questão, pegava o carro de som 

dele e aí anunciava ‘gente, hoje tem vídeo novo da unidade de saúde 

falando sobre isso isso e isso’, era muito legal e todo mundo ficava já tipo que 

na expectativa…” (Larissa, L237-244) 

 

 O contato com a comunidade por essas falas é posto como direto e quase 

constante, facilitando o retorno sobre a produção dos vídeos. Apesar das equipes 

perceberem como um calo (Benício, L331) o acesso a aparelhos telefônicos e internet 

pela comunidade, denotando a consciência sobre a dificuldade de uma adesão massiva 

aos vídeos, nota-se que, como exposto por Benício (L333-335)  “A gente tem que 

entender também nossas limitações e o que é possível e o que a gente tem como 

ferramenta. Então, nesse momento era o que era possível e continua sendo o que é 

possível”.  

Reconhecer que no território há essa dificuldade, mas ao mesmo tempo identificar 

que as casas dispõem ao menos de um aparelho telefônico (como ressaltado por Benício), 

articular estratégias com recursos locais (rádio comunitária e carro de som para 
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divulgação sobre a produção dos vídeos) e usar dessas informações para continuar 

desempenhando a comunicação em saúde é desvelar potências advindas da 

territorialização e vínculo com a população para reduzir minimamente impactos da 

pandemia. 

Outras estratégias de reconhecimento das potencialidades destinam-se aos/as 

agentes comunitários/as de saúde que surgem nas falas das/os entrevistadas/os como 

àqueles/as profissionais que colaboraram intensamente nos movimentos de retorno das 

pessoas sobre as iniciativas das equipes, bem como propulsores de divulgação. Corrobora 

para essa noção de potência das estratégias adotadas, a exemplo: algumas vezes os/as 

ACS pediam para entrar em grupos de Whatsapp que tinham lideranças comunitárias, 

como foi colocado nas falas dos/as participantes como da Laura, para potencializar a 

divulgação junto a esses/as representantes, reconhecendo esse lugar de alcance à 

população. 

O avanço da pandemia da covid-19 provocou efeitos na condução de rotinas dos 

espaços institucionais de saúde e afins. Ao longo dos relatos é possível identificar como 

o desenvolvimento desse contexto foi provocando maneiras diferentes de interações 

estabelecidas entre profissionais e usuários/as do serviço. A exemplo, no momento de 

realização das entrevistas a pandemia da covid-19 já estava acontecendo há mais de um 

ano e quatro meses, foi possível transitar entre as narrativas que contemplaram 

lembranças desde o surgimento até o cenário pandêmico atual: 

“Você poderia destacar, [NOME SUPRIMIDO], algumas atividades que você 

e a equipe que você participa realizaram durante o enfrentamento da pandemia 

que você considera como práticas educativas em saúde?” (Entrevistadora, L 

100-102) 
“Inicialmente era uma frequência bem alta, a gente fazia três vídeos por 

semana, mas a gente foi diminuindo, diminuindo, hoje em dia a gente não tem 

feito muito, a não ser quando surge uma demanda, então.. por exemplo, teve 

a campanha da H1N1, da vacina, então o enfermeiro demandou que a gente 

fizesse um vídeo informativo, né? Pra divulgar na comunidade, então, às 
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vezes quando surge alguma demanda, a gente não tem feito regularmente como 

fazia antes” (Laura, L113-118). 

“E como é pra você estar realizando práticas de educação em saúde durante a 

pandemia?” (Entrevistadora, L 222-223) 
“É isso, hoje eu tô fazendo muito pouco. Hoje em dia a gente reduziu 

absurdamente os vídeos, porque também os atendimentos voltaram a 

acontecer, então hoje eu não tenho feito muito, né? Durante o ano de 2020 

que a gente fez assim, muito intensamente, foi muito bom, achei assim muito 

importante porque outras práticas ficaram esvaziadas então eu acho que 

deu muito sentido, assim, pra rotina, né? Pra gente pensar agora nosso 

papel naquele momento, então pra mim foi muito importante(...) 

Hoje tá muito voltado pro cuidado mesmo porque as pessoas estão muito 

adoecidas, a demanda é absurda, então a gente não tem feito muita coisa 

não.” (Laura, L224-229/233-235) 

As falas nos direcionam às discussões não apenas sobre o que está sendo 

compreendido como cuidado, mas a flexibilidade envolta por essa compreensão, sendo 

esse ato de cuidar visivelmente capaz de manifestar-se em vias múltiplas de acesso. No 

ápice da covid-19 e auge da propagação sobre isolamento e distanciamento e demais 

medidas sanitárias, os vídeos são destacados como vias de comunicação, limitadas frente 

ao acesso à internet, por exemplo, mas ainda assim vias capazes de alcançar o cuidado às 

pessoas no território. No entanto, no momento das entrevistas, dado a retomada - ou as 

tentativas de retomada - de atividades (grupos, atendimentos coletivos e individuais, 

reuniões, etc), os vídeos tiveram sua frequência de gravação e publicação diminuídas, 

ganhando as outras atividades maiores espaço de efetivação em suas práticas de educação 

em saúde. 

“Gostaria de saber, [NOME SUPRIMIDO], como você caracteriza práticas 

educativas em saúde.” (Entrevistadora, L 308-309) 
“Por exemplo, nos vídeos a gente não tinha, né, essa troca, esse feedback 

por causa da.. do isolamento, mas em geral as práticas de educação em saúde 

a gente tem essa possibilidade de troca, né? (Laura, L313-315) 

“E pra você, [NOME SUPRIMIDO], como que é em meio a essa pandemia 

desenvolver educação em saúde para o enfrentamento da covid?” 

(Entrevistadora, L 391-392) 

“A gente sabe que a gente construiu ao longo desses anos uma espécie de 

autoridade diante da comunidade, então a gente não é.. nós não somos 

pessoas aleatórias, é, que estão, tipo.. ah vamos fazer um vídeo.. ah, vamos 

fazer. E fez o vídeo. Não. Quem faz os vídeos são os mesmos profissionais 

que atendem as pessoas, então querendo ou não isso tem um.. é.. um peso, 

né? Mas, é muito ingênuo pensar que um vídeo de um minuto vai fazer 

com o que uma pessoa se toque, levando em consideração que a gente foi 

bombardeado de informação e a gente tá num momento político muito 
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frágil do país,  né? De muita insegurança, né? De muita fake news, de muitas 

incertezas, então a gente tá numa queda de braços, num cabo de guerra, 

né? Então, é, eu acho que os vídeos são importantes para visibilidade , mas 

eles não substituem o contato individual e coletivo... E eles não têm a mesma 

possibilidade de transformação que o encontro.” (Benício, L403-414) 

 O lugar de interação e troca que corresponde aos repertórios sobre PES se faz 

presente na fala de Laura e, principalmente, na da Benício, quando realizado uma reflexão 

sobre os efeitos dos vídeos para a população. Interessante destacar os sentidos provocados 

pelo lugar ocupado por profissionais de saúde: autoridade, o que nos permite discutir 

sobre as relações hierarquizadas que compõe a detenção ou a ausência de conhecimento 

validado diante de uma problemática abordada nos documentos de domínio público. A 

maneira pela qual a autoridade é, na fala do participante, impressa, conduz tais 

conhecimentos a se apresentarem como norte em tentativa não opressora de subsidiar 

acesso a informações não distorcidas pelo fenômeno da fake news: 

“Como que é, o que você sente quando está realizando uma atividade de 

educação em saúde? Nesse contato, não mais virtual, nos sentidos dos vídeos, 

mas no contato com a usuária, com o usuário em tempos pandêmicos?” 

(Entrevistadora L417-420) 

 

“É, essa é a principal ferramenta, e é a principal coisa que as pessoas 

carecem. As pessoas precisam ter acesso a informação, as pessoas 

precisam ser provocadas a reflexão pra que elas tomem decisões mais 

conscientes. [...]  Então, é muito mais potente que eu consiga ter uma escuta 

sensível, pra entender o quê que é possível, o quê que é… que as pessoas tem 

disponibilidade, porque as pessoas não são uma forma e a gente não pode 

simplesmente cuidar de todas as pessoas da mesma forma. Então, eu, antes 

de ser um [NOME DA PROFISSÃO SUPRIMIDO] sou essencialmente um 

educador em saúde, porque só a educação em saúde que tem a 

possibilidade de despertar transformação na vida das pessoas, porque... 

não adianta eu ficar dizendo ‘tem que tomar o remédio todo dia’, eu tento 

entender por que a pessoa não quer tomar, o que está atrás disso, né? Não 

adianta ficar botando só mais remédios, não adianta ter condutas 

prescritivas, se a gente não consegue compreender a singularidade de cada 

situação.” (Benício, L421-434) 

 O que é problematizado pelo participante tange a conceituação e compreensão por 

profissionais sobre o termo educação em saúde e os efeitos disso em suas práticas: 

“E nesse pacote de coisas a se fazer, você colocaria a comunicação em saúde 

como... um lugar importante, como algo desafio, potencia? Como que isso se 

encaixa?” (Entrevistadora, L 544-545) 
“Eu acho que educar e comunicar acabam tendo também um... meio que o 

mesmo objetivo. Acho que a premissa de qualquer interação entre seres 
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humanos parte da comunicação, parte da educação. A gente tem uma 

relação desigual, não é uma relação entre duas pessoas aleatórias, é o 

encontro de uma pessoa que tem um conhecimento de campo, um 

conhecimento de núcleo, e uma vivencia, uma prática profissional, e 

atribuições e específicas e inerentes à essa prática profissional naquele 

espaço, que é a saúde da família, e a gente tem pessoas que estão 

procurando serem cuidadas. Tipo assim, minha conversa com a usuária 

não vai ser uma conversa de comadre, é uma conversa que tem um 

objetivo, tem um propósito, tem um direcionamento. Então essa interação 

é uma interação focal. Eu acho muito engraçado que tem gente que chega 

assim... ‘ah não, eu vou ali fazer uma educação em saúde’, aí vai na sala de 

espera, fala umas três coisas, não escuta ninguém e pronto fez a educação 

em saúde. Porque na cabeça de alguns profissionais de saúde a educação 

em saúde é qualquer coisa que você esteja mesmo em uma postura 

bancária, hierárquica e que não tenha escuta prévia, que não tem 

compartilhamento de diálogo, transmitindo qualquer conteúdo ali. Então, 

a famosa “palestrinha”. Então, assim, as pessoas, tem um... um conceito 

muito deturpado do que é comunicar e do que é educar. E isso tem haver 

também com a fragilidade na formação das pessoas em saúde. Porque boa parte 

dos professores também não sabem educar.” (Benício, L546-563) 

A crítica tecida à tradicionalidade das PES toca enfaticamente a condução dada 

por profissionais a esse instrumento de comunicação. Percebemos que a busca por 

compreensão, empatia e dialogia é exclusa da narrativa quando apresentado o que Benício 

identifica frente às práticas exercidas por alguns/as profissionais. 

Além do acolhimento, (mesmo sinalizado a diminuição haja vista a retomada da 

rotina habitual das/os profissionais) e dos vídeos, o teleatendimento e o monitoramento 

via ligações telefônicas e/ou Whatsapp a pessoas suspeitas e/ou confirmadas 

positivamente para covid-19, também caracteriza parte das PES identificadas pelas/os 

profissionais como aquelas efetivadas durante o contexto de crise sanitária. 

“E entre essas atividades que você e a equipe que você trabalha desenvolvem, 

o que entre essas atividades você consegue, [NOME SUPRIMIDO], identificar 

como práticas de educação em saúde  construídas e voltadas para a população 

durante o enfrentamento da pandemia da covid?” (Entrevistadora, L251-254) 
“Nas próprias ligações a gente fazia um trabalho de conscientização em 

relação às pessoas que estavam com suspeita, mas estavam saindo, então a 

gente tinha também aquele processo de conversar, de falar sobre os riscos, 

de sensibilizar, que não é porque você teve que não pode pegar de novo, a 

gente orientava os cuidados gerais.” (Helena, L268 - 272) 

“E vocês tiveram, ou continuam tendo, alguma espécie de retorno da 

comunidade sobre esses vídeos que vocês foram fazendo ao longo da 

pandemia?” (Entrevistadora, L 404-405) 

“E muitas vezes até na ligações que a gente fazia, a gente falava sobre o 

vídeo, falava sobre o Instagram da unidade, orientava as pessoas a olharem 
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o vídeo, e aí como a gente ligava mais de uma vez pra mesma pessoa, quando 

a gente ligava de novo às vezes elas comentavam ‘ah, eu vi lá no vídeo falando 

tal coisa tal coisa’.” (Helena, L 406-422) 

“E quando você fala sobre sua vivência no NASF, você consegue descrever 

um pouco sobre sua rotina habitual?” (Entrevistadora, L31-32) 
“Então depois nós fomos retomando com o teleatendimento, fizemos uma boa 

parte do teleatendimento para os pacientes que passavam pelo 

acolhimento de sintomáticos respiratórios, a gente tinha uma tabelinha que 

a gente monitorava os sintomas e o períodos que a gente ia monitorar aquele 

sintomas, então a gente ficou… o NASF ficou voltado pra essa parte do 

teleatendimento, do monitoramento de pacientes com sintoma 

respiratório ou covid positivo.” (Julia, L96-101, quando perguntada sobre a 

rotina habitual de trabalho, a participante se refere à rotina durante a pandemia) 

 As ligações por vezes ocupavam o lugar de manutenção do vínculo existente entre 

USF e população, alcançando dessa maneira outras vias para o cuidado em saúde. O 

caráter destacado como funcionalidade para dialogar, conscientizar, sensibilizar, 

orientar e falar sobre riscos assemelham-se aos repertórios linguísticos utilizados pelas 

profissionais para caracterizarem PES. 

“Você poderia destacar, [NOME SUPRIMIDO] algumas atividades que você 

e a equipe que você participa realizaram durante o enfrentamento da pandemia 

que você considera como práticas educativas em saúde?” (Entrevistadora, 

L100-102) 
“A gente fez também durante algum tempo um mapeamento dos casos, nos 

primeiros meses da pandemia, então acho que.. eh.. sei lá.. os primeiros seis 

meses, talvez, que era no intuito de aproximar um pouco a comunidade da… 

da situação mesmo, né, então as pessoas… os bairros que a gente acompanha 

mega mega aglomeradas e sem máscara, e na rua, e morrendo muita gente, né, 

então a sensação era que a pandemia é algo lá, né, distante. Então, aqui o que 

a gente queria era trazer um pouco os dados pra perto, pras pessoas entenderem 

que já… que o bairro estava adoecendo. E aí, não me lembro exatamente agora 

como era, mas tinha meio que uma comparação de Salvador para, eh.. [nome 

do bairro suprimido], por exemplo, então, número de casos com… número de 

população, número de casos e números de óbitos, era uma coisa meio assim, 

pras pessoas entenderem que aquilo já tava na sua realidade e aí a gente fazia 

tanto cartaz que a gente ia mudando os números, ficava na porta da unidade 

como, eh, um encarte virtual que a gente circulava.” (Laura, L119-130) 

 Trazer os dados sobre a doença para perto das pessoas através da exposição por 

meio de números que representam o seu avanço no território, intencionando, dessa 

maneira, aproximar as pessoas da situação da crise sanitária a partir do conhecimento no 

campo da Saúde, da Epidemiologia, por exemplo, nos conduz aos efeitos possíveis desse 

mapeamento. Encontramo-nos então frente à discussão direta sobre a política de 

prevenção de doenças e agravos: uso do conhecimento epidemiológico para fins de 
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prevenção de agravos na saúde populacional. É interessante, a esse ponto, retomarmos de 

maneira mais enfática os pensamentos sobre como a noção de risco e comportamento de 

risco impregna esse terreno discursivo e como isso surgiu ao longo das entrevistas: 

“Durante esse desenvolvimento do contexto pandêmico a gente ouviu falar 

muito sobre higienização de mãos, uso de álcool, evitar aglomeração dentre 

outras medidas sanitárias que foram adotadas. Como você tem percebido isso 

por parte da população?” (Entrevistadora, L514-517) 

[...]E tem a questão que eu acho que tem muito haver com com essa noção de 

risco e de prevenção…[...] então assim, eu acho que são perspectivas 

diferentes mesmo em relação ao risco, né, em relação a essa ideia de 

prevenir, de não pegar… Eu acho que tem a ver um pouco com projeto de 

vida, enfim… com a situação que a gente tem ali que talvez pra gente ‘ah, é 

muito importante prevenir, porque eu tenho planos, porque isso..’ e muitas 

vezes pra algumas pessoas é o aqui e o agora, né?” (Helena,L 526-527/ 531-

540) 

“Sobre esses vídeos que foram gravados, como foram planejados, pensados e 

organizados? O quê foi considerado pra essa elaboração, linguagem, uso de 

rede social, público.” (Entrevistadora, L 339-341) 
“(...) Mesmo no início muitas pessoas entrando na unidade sem máscara ou 

com máscara no queixo, com a máscara na ponta do nariz, então a gente 

ficava no acolhimento pedindo… A pessoa às vezes fazia assim, pra falar com 

você ela baixava a máscara e falava, então isso era um risco pra gente 

também (risos)” (Julia, L351-354) 

“É, e você acredita que essa não adoção acontece por que?” (Entrevistadora, L 

396) 
“Assim, lá no bairro muitos não deram credibilidade a doença, quando eles 

viram que muitas pessoas no bairro morreram e outras ficaram muito doentes, 

até a máscara usavam assim, mas deixar de aglomerar nunca deixaram não e… 

agora acho que já estão cansados, porque até eu já tô, eu prefiro nem sair do 

que ter que.. nesse calor então!” (Isis, L397- 400, quando perguntada sobre a 

adoção das pessoas às medidas de cuidados preventivos à covid-19) 

Discutir sobre o comportamento de risco é via para refletirmos sobre a 

universalização do compromisso com a prevenção, como advoga Ricardo Ayres (2003), 

que se organiza a partir de um problema de saúde. A exemplo: o não uso ou uso 

inadequado de máscaras, higienização das mãos e afins - objetivando um resultado 

esperado - aderir às orientações sanitárias a fim de prevenir a proliferação do vírus e o 

adoecimento da população. Abranger o pensamento sobre o comportamento de risco 

esbarra-se com os entraves de possíveis processos de culpabilização dessa população, 

ficando evidente a necessidade de extrapolar práticas individualizadas e integrando aos 
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projetos de prevenção e promoção de saúde a esfera macro da própria organização social, 

da vida, das pessoas. 

A bagunça às vezes sinalizada pelas participantes ocasionada pela pandemia nas 

vidas, território, atividades profissionais e afins, constituem também o misto de sensações 

provocadas nesse ínterim: 

“E como é para você desenvolver ou estar desenvolvendo educação em saúde 

para o enfrentamento da pandemia? Como você se sente? Como é?” 

(Entrevistadora, L 433-434) 
“Ai, tem horas que a gente fica achando que a gente não está 

desenvolvendo. Porque tá tudo tão restrito. Então assim, a dificuldade de 

acessar o território também… teve um período que as pessoas tinham medo 

da gente, foi no início da pandemia, parecia que os profissionais de saúde 

eram a personificação do covid ou então a gente era tipo aquele mito da 

medusa, você olhou pro profissional de saúde você já pegou covid 

(risos)(...) 

Tipo a medusa, o covid tava assim. E com isso a gente sente que não tá 

fazendo, muitas das coisas que a gente fazia de educação em saúde, a gente 

tá sentindo que se ‘ah, nota zero’, a gente não está fazendo, porque a gente 

não sente que isso que a gente tá fazendo é educação em saúde.” (Julia, 

L435-439/447-450, quando perguntada sobre como é para ela estar realizando 

PES durante a pandemia) 

Nota-se que o referencial do acesso ao território, às pessoas que o constituem e a 

maneira como as PES são compreendidas a partir de um espaço de compartilhamento de 

vozes, escuta, e construção de conhecimento, também se fazem presente mesmo nas 

novas estratégias desenvolvidas. Isso implica no aparecimento de algumas falas sobre o 

reconhecimento da noção de potência de algumas práticas que estão sendo realizadas, 

bem como que o esforço para se manterem fazendo corresponder à falta de possibilidades 

outras de atuação: 

“E esse encontro que você fala, para você [NOME SUPRIMIDO], da sua 

história pessoal, de vida, de como você chegou até ser [PROFISSÃO 

SUPRIMIDA] de uma Unidade de Saúde da Família, dar essas orientações, 

fazer esse contato, esse vínculo... Como que é, o que você sente quando está 

realizando uma atividade de educação em saúde? Nesse contato, não mais 

virtual, nos sentidos dos vídeos, mas no contato com a usuária, com o usuário 

em tempos pandêmicos?” (Entrevistadora, L 415-420) 
“Mas eu acho que a gente tá ali pra servir, né? Por mais que seja penoso, 

que o trabalho seja sofrido, que lidar com a dor, com sofrimento, com a 

mazela social das pessoas não seja uma coisa fácil, mas no final das contas 

eu optei por isso e eu recebo um salário no final do mês, então o mínimo 
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que posso fazer, é tratar as pessoas com... da melhor forma possível. 

Mesmo que eu não tenha o remédio, o equipamento, ou uma resposta pros 

problemas sociais, mas as pessoas tão uma.. tão já em uma situação de 

desvantagem, elas tão em sofrimento, elas tão procurando ajuda, não 

merecem ser violentadas pelos profissionais.” (Benício, L462-469) 

 O esforço exposto pelos/as participantes adere ao movimento de um compromisso 

ético-político-profissional diante das demandas e das funções desempenhadas por cada 

um que se constituem em um cenário social desafiador.  

Diante do exposto, as participantes não indicaram documentos ou referenciais que 

tenham colaborado para a organização dessas atividades, como o recurso da produção de 

vídeos, durante o período pandêmico, o que também não foi questionado pelas 

pesquisadoras. Sendo o momento de interação entre entrevistadora e participantes um 

lugar de negociação de sentidos (Aragaki et al., 2014b) entendemos que a gama de 

produção de informações obtidas a partir das entrevistas já permite considerações sobre 

os impactos da pandemia e as estratégias utilizadas para as práticas de cuidado em saúde 

que envolvem as PES.  

O fator da ausência de verbalização sobre documentos nos remete às colocações 

de Benício e Isis: 

“E por fim, [NOME SUPRIMIDO], o que você pensa sobre práticas de 

educação em saúde, sobre educação em saúde.. o que você pensa disso?” 

(Entrevistadora, L 403-404) 
“Eu acho assim que tudo que a gente faz pra melhorar a vida, ou seja, do 

ser humano seja de qualquer forma, é uma prática em saúde. Desde uma 

conversa como te disse, como uma marcação de uma consulta, o lazer, tudo 

isso pra mim é prática de saúde. Tentar criar formas da pessoa mudar sua rotina 

de vida, como a gente sempre fez lá que agora a gente fazia caminhada, tinha 

grupos de caminhadas, essas coisas assim, que tudo se mudou. Então, até um 

bate papo pra mim é uma prática de educação em saúde.” (Isis, L405-410) 

“E essas coisas que eu sei que você disse que praticamente paralisou suas 

atividades durante a pandemia, mas você falou algumas coisas que conseguiu 

ainda fazer mesmo assim.. dentre essas coisas, aquelas que você considera 

educação em saúde, como foi pra você fazer?” (Entrevistadora, L 249-252) 
“Se eu trabalho na área de saúde estava com tanto medo, imagine as pessoas 

que não trabalham na área da saúde… então assim, a unidade ficou eh.. 

atendendo pessoas com sintomas de covid, porque a unidade foi dividida no 

meio, entrava pelo lado pra ser atendida de covid, com sintomas de covid e 

Chikungunya e do meio pra frente outras demandas. Então eu tentava fazer 
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o máximo para aquela pessoa, porque eu sabia que tanto quanto eu estaria 

assim com medo também da situação.” (Isis, L253-259) 

“E nesse pacote de coisas a se fazer, você colocaria a comunicação em saúde 

como... um lugar importante, como algo desafio, potência? Como que isso se 

encaixa?” (Entrevistadora, L 544-545) 
“É um tipo de coisa que cada um faz ao seu jeito (educação em saúde), por 

mais que a gente tenha um repertório de ferramentas, estratégias, que a gente 

tenha um repertório de marcos conceituais, teóricos e filosóficos, no frigir dos 

ovos na hora de fazer, meu filho, vai ser eu você, você e eu, e o que começar 

a emergir desse profissional que é o provocador, né? Então a gente tem 

que ter uma postura bem ativa, mesmo quando a gente tá só na escuta, 

mesmo quando a gente tá na fala livre. A gente precisa ter uma 

intencionalidade, a gente precisa entender o real espaço.” (Benício, L572-

579) 

 Fazer para ir aprendendo a como fazer, transitando entre realidades que 

extrapolam normativas, mas considerando a relevância dessas para nortear a execução 

das práticas necessárias. A intencionalidade localizada nas falas provoca sentidos que 

convergem para similaridades, tais como: usar do espaço disposto para alcançar o 

objetivo de promover a saúde da pessoa mediante possibilidades que sejam apresentadas 

naquela realidade específica – seja a realidade da pessoa, seja a realidade do serviço.  

5. Contribuições da Psicologia para as práticas de educação em saúde (PES)  

Por diversos momentos ao longo da entrevista, a psicologia, ora compreendida 

como campo de saber e área de conhecimento, ora personificada na imagem da 

profissional de psicologia da equipe, se fez presente nas narrativas, uma vez que 

entendemos que por meio dessa personificação foi possível identificarmos discursos 

psicológicos atuantes nas linguagens em uso nas entrevistas. Além disso, observamos 

estratégias advindas do campo da psicologia incorporadas às práticas profissionais. Fez-

se presente nas falas termos como acolher, apoio, escutar, saúde mental ou mesmo 

trechos que fazem referência à delicada situação a qual as vidas, as pessoas e os territórios 

vivenciam no presente contexto pandêmico.  

“E sobre a psicologia, [NOME SUPRIMIDO], como você identifica - caso 

você identifique - e como você compreende as contribuições da psicologia para 

as práticas de educação em saúde?” (Entrevistadora, L 273-274) 
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“Olhe, eu acho que contribui [a psicologia] até no sentar na frente do paciente, 

ou até você passar na casa de um paciente e ele te contar tudo que tá se 

passando na vida… você chegar indo pra unidade, passar por um lugar que tá 

sentado alguém e a pessoa sentar ali e conversar com você, no banco do 

jardim..  [...] Então eu acho que isso aí de alguma forma já trata o psicológico 

da pessoa, de ouvir, de pelo menos ouvir.” (Isis, 279-282/ 284-285) 

“Você sente que essa proximidade da psicologia com vocês permite algum tipo 

de contribuição quando você vai realizar alguma atividade de educação em 

saúde? (Entrevistadora, L305-307) 

“Contribui sim, porque no momento que eu vou até as pessoas e vou fazer 

alguma coisa, fazer alguma atividade, e que possivelmente aquele tempo 

dele pode ser trabalhado também com essa parte da psicologia, quando a 

pessoa sabe que no posto tem uma psicóloga, o nome dela [NOME 

SUPRIMIDO], a pessoa tem mais interesse em participar da minha 

atividade, por conta que naquele momento, naquele dia, na Unidade, a 

psicóloga vai estar lá pra dar um apoio.” (Larissa, 310-314) 

 Dessa maneira, esta categoria nos permite identificar as contribuições da 

psicologia em relação à oferta e efetivação das PES, em especial no contexto da pandemia 

da covid-19. 

“Em relação às contribuições da psicologia para as práticas de educação em 

saúde… você identifica isso? Se sim como?” (Entrevistadora, L423-424) 
 “Pensando na atuação mesmo da psicóloga, da psicologia no NASF nesse 

período, pensando no tema da saúde mental foi fundamental, eu diria que 

um dos mais relevantes assim, que mais entrou na pauta, que mais ficou.. eh.. 

na boca do povo, nas bocas das equipes e nas queixas dos usuários, então foi 

realmente uma demanda muito muito gritante agora na pandemia. [...] 

Muitos dos vídeos ela [refere-se à profissional de psicologia da equipe], assim, 

idealizou muita coisa, né, e colocou em prática aí a gravação, a elaboração 

dos materiais (Helena, L427 - 431/L431-434) 

 “E sobre a psicologia, [NOME SUPRIMIDO], você consegue identificar as 

contribuições dela para as práticas de educação em saúde?” (Entrevistadora, 

L399-400) 
“Eu não vejo hoje meu trabalho de não tá linkado à contribuição da 

psicologia.” (Julia, L404-405) 

 O tema da saúde mental é amplamente atribuído aos cuidados da Psicologia, 

delegando a essa área de conhecimento teórico e prático o foco principal dessa assistência. 

No entanto, em especial na continuidade da fala da Julia é exemplificado maneiras outras 

sob as quais os conhecimentos se cruzam e resultam na oferta de assistência à saúde que 

abarca olhares diferentes sobre demandas já conhecidas: 

“E sobre a psicologia, [NOME SUPRIMIDO] você consegue identificar as 

contribuições dela para as práticas de educação em saúde?” (Entrevistadora, 

L399-400) 
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“Então, muitas questões desde patologias que eu vejo [SUPRIMIDO. 

Refere-se à área de atuação] que estão articuladas ao sofrimento mental, 

várias relacionadas a isso com auriculoterapia e a prática da medicina chinesa 

também... isso abre um leque, porque como é bem integral, o corpo tá… os 

órgãos... para medicina chinesa cada órgão carrega, vamos dizer assim, 

um componente emocional [...] 

O escalda pés, então aquecer os pés, pra gente aproveitar e manter esse 

meridiano do rim com energia,  porque é um órgão que como ele é elemento 

água ele não suporta frio, então não é pra colocar frio em região de lombar, e 

aí também como uma forma de acolhimento de saúde mental” (Julia, L405-

409/ 424-427) 

 A Julia reconhece o aumento dos números de infecção e incontinência urinária e 

a consegue associar esse aspecto com conhecimentos advindos das Práticas Integrativas 

e Complementares em Saúde (PICS). Essa observação provocou a elaboração de um dos 

vídeos sobre práticas de acolhimento que podem impactar positivamente na saúde mental. 

A Helena também sinalizou alguns desses diálogos possíveis entre os saberes: 

“E quando você fala que nota as contribuições na sua prática, [NOME 

SUPRIMIDO), você conseguiria narrar alguma experiência em que alguma 

contribuição da psicologia atual diretamente na sua forma de realizar uma 

atividade de educação em saúde?” (Entrevistadora, L442-444) 

 “Todo aprendizado que eu tenho dessa troca com a psicóloga e que eu venho 

estudado também desse núcleo tem colaborado bastante, tanto nas minhas 

abordagens individuais como também nas minhas perspectivas de falar sobre 

[INFORMAÇÕES SUPRIMIDAS PARA MANTER O ANONIMATO DA 

PARTICIPANTE. Aqui ela refere-se aos conteúdos dos seus atendimentos] né, 

hoje eu já percebo ser muito indissociável a questão da saúde mental, aparece 

principalmente a questão da saúde mental, eu acho que isso é uma fala muito 

frequente, então hoje eu acho que eu já consigo acolher e ajudar a pessoa a 

direcionar… a… a… eh.. não é nem lidar com a ansiedade, porque eu não vou 

entrar nas questões que desencadeiam a ansiedade dela, que já seria uma 

abordagem mais do próprio psico… da própria psicologia, mas assim, como… 

o que fazer com isso pra que essa ansiedade não se transforma em 

[INFORMAÇÃO SUPRIMIDA PARA MANTER ANONIMATO DA 

PARTICIPANTE. Aqui ela apresenta um fenômeno que se dedica a estudar] 

que tá prejudicando sua saúde” (Helena, L451-461) 

 O contato não só com outras áreas as quais se debruçam as participantes, mas 

também com a psicologia surge nas narrativas como potencializadoras de práticas e 

compreensões que ressoam em condutas e maneiras de olhar para fenômenos, queixas e 

demandas. Na fala da Helena, ela deu continuidade com exemplos sobre o uso de 

ludicidade durante atendimento individual para viabilizar possíveis alternativas para lidar 

com emoções e sentimentos desconfortáveis, que possam impactar na vida, saúde e 
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doença das pessoas. A participante ainda narrou a organização de um projeto de vivência 

realizado em parceria com a psicologia, quando se resgata a história da vida das pessoas, 

seus pensamentos sobre determinados temas e a maneira como a relação com esses temas 

é estabelecido, direcionando para os efeitos disso nas escolhas feitas para cuidados à 

saúde, destacando sobre a relevância de unir olhares sobre as pessoas para efetivação de 

práticas profissionais. 

“E eu lembro que em uma das respostas, [NOME SUPRIMIDO], você falou 

sobre a insegurança alimentar durante a pandemia, essas contribuições da 

psicologia têm te ajudado também nessas questões que aumentaram durante a 

pandemia? Assim, eu te pergunto no sentido de entender se essas contribuições 

da psicologia nas práticas educativas em saúde te ajudou nessas demandas de 

insegurança alimentar.” (Entrevistadora, L 483-487) 

“(…) A questão da qualidade da escuta, do acolhimento, né.. que vem… não 

diria nem que vem só da psicologia, mas que eu acho que é algo que a 

psicologia tem mais trabalhado, internalizado, sem dúvida é fundamental 

agora, né? O acolhimento, a escuta, o respeito a essa história que a pessoa 

tá vivendo, a empatia, tudo isso né? Eu acho que é fundamental agora, mais 

que nunca, eu sair desse.. eh.. de uma abordagem que seria meramente 

técnica, de tá ali reproduzindo o quê que é saudável, o quê que não é 

saudável, o quê que tem que fazer e realmente enxergar a situação de vida 

das pessoas agora e tentar oferecer alguma possibilidade de acolhimento 

a isso, né? Então acho que é fundamental. Compreender inclusive os 

impactos que isso tem causado na saúde mental das pessoas, né (Helena, 

L499-509) 

“E sobre a psicologia, [NOME SUPRIMIDO], como você identifica e 

compreende as contribuições dela para a realização de práticas de educação em 

saúde?” (Entrevistadora, L202-203) 
“Eu acho que tem muita coisa da psicoeducação mesmo, então a gente em 

vários vídeos eu acho que tem uma coisa de um olhar pra… pra 

subjetividade, né?! Eu acho que a pandemia trouxe muito a questão do 

sofrimento em vários aspectos, e.. entre vários temas, a gente tinha o 

sofrimento e a subjetividade como questões transversais, e aí esse olhar 

né?!, de inserir isso, então em vários vídeos por exemplo, a gente finalizava 

com uma orientação e ‘se precisar, peça ajuda’, né? Então muito dessa coisa, 

da coisa.. eh… do acesso ao cuidado, a rede de apoio, então acho que isso 

tem uma coisa do olhar né, da psicologia também” (Laura, L204-211) 

  É possível notar nas falas das profissionais a desorganização social e psíquica 

característica provocada pela vivência do fenômeno de uma crise sanitária (Mattedi, 

2008), ou mesmo a acentuação de necessidades de estratégias para o cuidado em saúde, 

que recaem sobre a compreensão principalmente de acolhimento, afetuosidade e 

segurança. A psicologia como teoria e prática é posicionada frente às falas como espaço, 
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não único, mas capaz de oferecer manejos subjetivos, emocionais, afetivos significativos 

na vida das pessoas para o enfrentamento desse momento. 

“E sobre a psicologia, [NOME SUPRIMIDO], como você identifica e 

compreende as contribuições dela para a realização de práticas de educação em 

saúde?” (Entrevistadora, L202-203) 

“Acho que a própria reflexão sobre os marcadores sociais, então, não é uma 

coisa que as outras categorias tem muito… eu percebo também que é uma coisa 

muito de formação... pessoal. Então, na minha história de formação na 

graduação, eu estudei um pouco de humilhação social [conceito da psicologia 

social brasileira], mas só assim, né, raça e gênero nada, não tinha nada na 

minha graduação, mas hoje em dia eu sei que tem, né, é uma formação muito 

mais crítica nesse sentido. Então eu acho que traz um pouco também esse 

olhar, né, pra importância de discutir raça, de discutir gênero, e de não 

ficar numa coisa de saúde biológica estrita, né? Então de olhar pra essas 

pessoas de uma maneira mais integral, que possa incluir todas essas 

dimensões, não como plano de fundo, que é um detalhe, mas como 

construtores mesmo, né? da vida, da subjetividade, das situações de 

sofrimento.” (Laura, L211-220) 

 O cuidado ofertado pela psicologia alcançou estratégias desenvolvidas para além 

da população adstrita, incluindo o cuidado aos/as profissionais, buscando reconhecer 

maneiras possíveis de alcançar essas pessoas e vidas, desenvolvendo manejos em 

situações de sofrimento, que os/as profissionais também estavam/estão vivenciando. 

“E quando você fala sobre sua vivência no NASF, você consegue descrever 

um pouco sobre sua rotina habitual?” (Entrevistadora, L31-32) 
 “Fizemos um trabalho também com os profissionais, pegamos… foi um a 

ideia da psicóloga, fez um questionário do que eles queriam da gente, como 

forma de melhorar a saúde mental, o bem estar físico nesse enfrentamento 

da pandemia… então nós fizemos estratégias desde práticas de meditação, 

eh… práticas corporais, brincadeiras… teve uma que falou assim ‘[nome da 

profissional suprimido], eu quero me divertir num jogo’, até jogo que que não 

tinha nada a ver com contexto de saúde, só como uma forma de distrair, a gente 

fez isso” (Julia, L74-80, quando perguntada sobre a rotina de trabalho. Refere-

se nesse trecho à incorporação de estratégias para lidar com as demandas 

pandêmicas). 

“E sobre a participação da Psicologia nas práticas de educação em saúde, você 

consegue identificar alguma contribuição? Como você compreende a 

psicologia nas práticas de educação em saúde?(Entrevistadora, L364-366) 

“Eu acho que a psicologia enquanto disciplina, ela é essencial. Porque 

educar como postura tem haver com uma... relação terapêutica, a gente 

precisa para conseguir deslanchar mudanças nas vidas das pessoas em 

que.. esse processo não seja simplesmente transmissão de conteúdo. Um 

processo que precisa ser individualizado caso a caso, contexto a contexto.” 

(Benício, L367-371) 

 Na fala da Laura fica explícito o ato de escutar como precedente para 

identificação de demandas e orientador da estruturação de estratégias para o cuidado em 
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saúde. Ideia essa que se aproxima da defendida por Benício ao sinalizar a relação entre 

educar e postura terapêutica, considerando as particularidades pessoais e coletivas. A 

busca por identificar como vivem as pessoas, quais os sentidos que estão construindo 

nesse processo e como isso é capaz de impactar positivamente ou negativamente 

processos de doença, adoecimento e vida das pessoas aparecem como marcante nas falas 

das participantes, até mesmo para a condução de suas PES: 

“Em relação às contribuições da psicologia para as práticas de educação em 

saúde… você identifica isso? Se sim como?” (Entrevistadora, L 423-424) 
“Identifico muito. Inclusive nas minha próprias atividades de educação em 

saúde, eu tenho trabalhado muito com a parte de [INFORMAÇÃO 

SUPRIMIDA PARA MANTER ANONIMATO DA PARTICIPANTE. Aqui 

ela apresenta um fenômeno que se dedica a estudar], e aí a gente bebe muito 

muito da fonte da psicologia” (Helena, L425-427) 

“E sobre a participação da Psicologia nas práticas de educação em saúde, você 

consegue identificar alguma contribuição? Como você compreende a 

psicologia nas práticas de educação em saúde?” (Entrevistadora, L364-366) 
“Como ferramentas que dizem respeito a esse processo, ao relacionamento 

terapêutico, a entender transferência e contratransferência, coisas que estão 

diretamente relacionadas à qualquer contato profissional usuário, com 

foco no cuidado, né, por mais que seja no cuidado à uma condição crônica, 

nós estamos lidando com pessoas com todas as suas dores e delícias de 

existir, com todos os seus sofrimentos, cargas emocionais e que isso atravessa 

absurdamente todas as outras dimensões do servi.. do ser humano.” (Benício, 

L 372-377) 

  Por fim, caminhamos por discussões sobre o olhar ampliado sobre a saúde, sobre 

o cuidado, à saúde, sobre a clínica exercida por profissionais na Atenção Básica de Saúde 

e dos aspectos relevantes para o exercício das PES sob circunstâncias de desastres e 

emergências. É interessante pensarmos como a ampliação das práticas que compõem a 

educação em saúde, considerando o território e as pessoas que o constituem, encontra 

conforto nos princípios da Educação Popular em Saúde (EPS). Nesta direção, se põe em 

primeira instância, seja por meio do acolher ou do escutar, a leitura da realidade que está 

sendo expressa para a realização de qualquer intervenção de cunho educativo em saúde 

(Brasil, 2014). 
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4. Considerações finais 

Esta dissertação de mestrado foi inspirada nos princípios e críticas do movimento 

do construcionismo social em sua relação sobre a compreensão da produção do 

conhecimento. Utilizamos o referencial teórico-metodológico da psicologia social 

construcionista, mais especificamente, a vertente das práticas discursivas e produção de 

sentidos (Spink, 2010). Ela teve como objetivo geral compreender os efeitos das práticas 

discursivas produzidas por profissionais de uma Unidade de Saúde da Família (USF) e 

Núcleo de Apoio/Ampliado de Saúde da Família (NASF) sobre práticas educativas em 

saúde no contexto de enfrentamento da pandemia da covid-19. 

Ocupamo-nos da problemática sobre como os/as profissionais da Estratégia de 

Saúde da Família têm considerado as características psicossociais do território para o 

planejamento, execução e avaliação das PES no contexto de desenvolvimento da covid-

19.  Nesta direção, buscarmos contribuir para o refinamento de conceitos como prevenção 

de doença e promoção de saúde, possibilitando de forma indireta um movimento reflexivo 

sobre os processos de trabalho e a realização das PES, lidando transversalmente com 

potencialidades e desafios vivenciados pela elaboração e realização dessas práticas no 

contexto pandêmico. Temos como pretensão fazer ecoar a noção de crise sanitária da 

covid-19 como potência, que pode alicerçar cuidados de proximidade, considerando a 

definição de tais cuidados como: 

“o cuidado realizado o mais perto possível dos cidadãos de um dado território 

[…] Esse conceito, na prática, vai além de uma noção de proximidade em 

termos geográficos, de delimitação física de áreas de abrangência. Trata-se de 

dispositivos que têm se proposto a estar, de modo ativo, perto dos problemas 

cotidianos do viver comunitário, aproximando-nos de uma compreensão de 

“território” como um cenário dos agires humanos em relação. [...] Cuidados de 

proximidade [que] ultrapassam as fronteiras do setor saúde e dos núcleos de 

saberes formais das categorias profissionais. Os sentidos da produção do 

cuidado nos territórios demandam sempre um comprometimento ético político 

com a perspectiva de construção da existência dos demais atores locais””. 

(Seixas et al, p 5-6, 2021). 
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Justamente porque: 

“A Covid-19 escancara o esgotamento de todos os limites possíveis da noção 

de sociedade, colocando em xeque as lógicas de organização das existências 

centradas nas vidas-mercado, no agravamento das desigualdades e o (des) 

lugar que a saúde ocupa nesse processo” (Seixas, et. al, 2021, p. 11) 

Seguindo nossos objetivos, recorremos uma razoável produção científica sobre 

práticas de educação em saúde (PES) desenvolvidas no Sistema Único de Saúde (SUS) 

(Rodrigues, Ribeiro e Silva, 2012; Malta et al, 2014, Maciazeki-Gomes et al, 2016; Reis 

et al, 2010), que convergem para posicionamentos críticos sobre o reducionismo da 

efetivação tradicional dessas práticas (Giovanella et al, 2020; Soares et al, 2016; 

Rodrigues e Ribeiro, 2012). Tais posicionamentos possibilitam reflexões acerca da 

potência do espaço oferecido pelas PES e dos entraves que a sua adoção tradicional pode 

implicar para a produção de saúde. Por sua vez, trabalhos que problematizam a 

tradicionalidade das PES, incorporando as contribuições das práticas de Educação 

Popular em Saúde (EPS), tem sinalizado um resgate mais enfático a um dos princípios, 

que rege e deveria nortear o Sistema Único de Saúde (SUS): participação popular. 

A partir disso, esta dissertação se pôs a tecer caminhos possíveis de compreensão 

sobre a relevância da incorporação das dimensões pertinentes aos marcadores sociais nas 

práticas de profissionais da AB/NASF, mas especificamente nas práticas de educação 

para/com a população. Para isso, o processo de produção de informação desta pesquisa 

contemplou dois momentos: acesso e leitura de documentos de domínio público sobre 

educação em saúde e a realização de entrevistas. 

Assim, a análise de documentos públicos estabeleceu uma relação metodológica 

entre análise de conteúdo temático (Vazquez, 1996) e a análise de práticas discursivas 

(Spink, 2013), através da mescla entre uso das categorias e Mapas Dialógicos (Spink, 

2010). Foram incluídas como documentos: portarias e cadernos disponíveis na Biblioteca 

http://www.google.com/search?q=%25252525252525252525252522Maciazeki-Gomes,%25252525252525252525252520Rita%25252525252525252525252520de%25252525252525252525252520C%252525252525252525252525C3%252525252525252525252525A1ssia%25252525252525252525252522
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Virtual em Saúde, artigos científicos dispostos na base de dados da Scielo e os vídeos 

produzidos e publicados na rede social do Instagram pelos/as profissionais da USF. A 

adoção desse processo de produção de informação tem nos permitido compreender a 

maneira pela qual as práticas discursivas e repertórios sobre PES têm sido construídos no 

tempo vivido do campo da Saúde e no tempo curto de uma rotina pandêmica de trabalho 

na AB. 

Com a análise dos documentos públicos, especialmente a PNAB e demais 

portarias, discutimos a fragilidade da descrição para a operatização da educação em 

saúde. Foi desafiador identificar os princípios e pressupostos mais diretos da prática 

educativa em saúde, que pudessem orientar os/as profissionais nos serviços da ESF. Ao 

que tange as portarias que aprovam ações de educação em saúde como a Portaria Nº 1.328 

de 08 de setembro de 2015 e Portaria Nº 3.194, de 28 de novembro de 2017, entendemos 

que as práticas de educação em saúde (PES) se fazem presentes como instrumentos 

potencializadores dos serviços da Atenção Básica de Saúde/Estratégia de Saúde da 

Família e que exercem intenso diálogo com os projetos de prevenção de doenças e 

agravos e promoção de saúde - ações essas que dialogam com o intuito de redução de 

danos e riscos que possam comprometer a autonomia da pessoa. As PES constituem parte 

das atribuições profissionais da eESF, no entanto não é demonstrado por esses 

documentos preocupação em delimitar o que conceitualmente se considera por práticas 

de educação em saúde, ao passo que fica ausente dessa discussão uma maior 

caracterização. 

É interessante observar que conteúdos referentes à educação continuada e 

permanente de profissionais, por vezes, são intensificados nos documentos acessados, 

sugerindo a ênfase dada ao preparo de profissionais para atividades no campo teórico e 

prático da saúde. Tenciona-se nessa discussão o lugar ocupado pelo saber profissional e 
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a maneira pela qual o caráter prescritivo de comportamento, que configura a 

tradicionalidade presente no histórico das realizações de práticas de educação em saúde, 

ainda ecoa, por vezes, ocupando o lugar de determinismo do que é considerado como 

conhecimento. A abordagem insípida presente nesses documentos sobre a educação em 

saúde que inclua a participação da população para sua elaboração e realização, exigiu um 

novo direcionamento de busca de referencial para a compreensão das PES. Nesta direção, 

recorremos aos princípios da Educação Popular em Saúde, selecionando para análise os 

documentos referentes à Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do 

SUS de 2013 e II Cadernos de Educação Popular em Saúde (2014). 

Conforme tais documentos selecionados se tornaram mais específicos ao trazerem 

em seus títulos o termo popular, intensificaram de maneira evidente a relação à 

integralidade, proposta pelas diretrizes do SUS e demais princípios que o regem. Além 

disso, sugerem maior incorporação do protagonismo das PES com o diálogo horizontal 

entre saberes, com a finalidade de promover e estender meios possíveis do cuidado em 

saúde. A Educação Popular em Saúde (EPS) é fundamentalmente pautada na potência do 

território e das vidas que o constrói. O diálogo e a participação popular ocupam lugar 

primordial nesse contexto, no qual toda e qualquer ação se organiza. A perspectiva crítica 

e problematizadora da EPS conflita com a tradicionalidade das PES e questiona os 

mecanismos pelos quais o Estado alcança, proporciona e intervém na produção da saúde 

popular. 

As compreensões que surgiram dessas leituras convergem para a dinamicidade, 

que deve caracterizar a efetivação das PES, as quais apresentam íntima relação com o 

incentivo à autonomia. Elas se desdobram no complexo dilema que criva a própria noção 

de autonomia dentro desse processo de educação em saúde. Partindo do que propõe 

Campos et. al.(2004) e considerando que autonomia é a consciência social e política que 
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uma pessoa e/ou coletivo pode ter, a complexidade prática desse termo, no macro e micro 

contextos da Política de Prevenção e Promoção de Saúde, esbarra-se nos sentidos, e, 

portanto, nos efeitos produzidos das relações entre profissionais, usuários/as dos serviços 

e entre cada categoria em si. 

O contexto caótico de desenvolvimento da pandemia da Covid-19, no cenário 

brasileiro, acentua pautas sobre condições de produção de saúde. Além disso, também 

evidencia o processo de precarização da Atenção Básica. Torna-se mais um dos terrenos 

de tensionamentos desta pesquisa: lidar diretamente com um contexto de ameaças ainda 

mais agravado pela crise político-sanitária, pondo-se no movimento de compromisso 

social, político e acadêmico de resistência e buscando criticamente desvelar caminhos 

possíveis. 

Em resposta à pandemia da covid-19, o governo atual enfatizou maior 

investimento de cuidados em níveis secundário e, especialmente, terciário de assistência 

à saúde. O que tem intrigado toda a feitura desse trabalho é o questionamento sobre qual 

o lugar ocupado no cenário brasileiro pela Atenção Básica de Saúde e dos instrumentos 

que dispõe (a exemplo: o vínculo com o território e população adstrita, a estrutura de 

comunicação em saúde e o próprio movimento criativo) para o enfrentamento da 

pandemia da covid-19. 

As PES abrangem toda uma dimensão de interação guiada teoricamente pelo 

diálogo e pela construção de conhecimento que possam, de alguma maneira, viabilizar a 

produção do cuidado em saúde, bem como exercer sinônimo de potência quando o 

assunto é justamente aquilo que a AB se propõe a fazer: atuar com e no território, 

objetivando cuidado longitudinal e vínculo em prol de cuidados preventivos e de 

promoção de saúde. No entanto, somos provocadas a refletir não apenas sobre a 
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tradicionalidade das PES que excluem construções dialógicos como também sobre a 

ressonância de processos de sucateamento, desfinanciamento e quiçá descrédito na 

macroestrutura a qual observamos as PES: a atenção básica 

A realização de entrevistas, por sua vez, ocorreu individualmente e por plataforma 

virtual do Google Meet. Destacamos que adotar a modalidade remota para produzir 

informações gerou inicialmente questionamentos por parte de alguns/as participantes da 

pesquisa sobre quais as razões que inviabilizavam que pudéssemos estar fisicamente no 

local de pesquisa. Desde então, foi despertada a atenção para o que seria também tecido 

nessas entrevistas: o que mesmo estávamos chamando de risco e prevenção em saúde? E 

com quais fatores nos relacionamos para assumirmos meios de significar essas 

realidades?  

Para minimizar os impactos desse distanciamento foi produzido um vídeo-convite 

para nossa apresentação e da pesquisa, bem como para nos colocarmos disponíveis ao 

contato. Foram totalizadas seis entrevistas com os/as profissionais, todos/as são 

trabalhadores/as da equipe mínima da USF e NASF, são da capital do estado da Bahia. 

Ampliamos, de maneira metodológica, o conceito de documento de domínio público, ao 

utilizarmos de vídeos dispostos em redes sociais, o próprio vídeo-convite para as/os 

participantes, o uso de Whatsapp para acesso e comunicação às pessoas envolvidas na 

pesquisa, TCLE digital, e o vídeo provocador de falas. 

As atividades profissionais cotidianas dos/as profissionais entrevistados/as, os 

repertórios linguísticos e, de maneira ampla, as práticas discursivas construídas nesses 

contextos histórico e social nos possibilitou a organização de quatro categorias que 

espelham nosso esforço em caracterizar a educação em saúde na AB/NASF frente ao 

contexto pandêmico, levando em consideração o acesso e leitura dos documentos de 
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domínio público – que também subsidiaram base inicial para discutirmos as informações 

produzidas nas entrevistas. 

A primeira categoria, Atividades profissionais das equipes NASF e SF no contexto 

pré pandêmico, se caracterizou por evidenciar a dinamicidade a qual está previamente 

permeada a experiência em equipes da SF/NASF. Os/As profissionais identificaram 

atividades que compunham suas rotinas de trabalho, descrevendo práticas profissionais e 

a maneira como era estabelecidas no período pré pandêmico da covid-19.  Aspectos que 

envolvem o apoio/suporte da gestão para tal oferta de serviços e o efeito que essas práticas 

apresentam sobre o vínculo com território e população também foram destacadas. 

As variadas linhas de acesso ao cuidado em saúde são expressamente demarcadas 

pelos/as profissionais da AB/NASF. A maneira pela qual os serviços são oferecidos no 

contexto pré- pandêmico crivam a complexidade de atuações presentes nesse nível de 

assistência, palco para discussões sobre marcadores sociais, para cuidados em saúde, para 

manejo de vulnerabilidades e demais aspectos que se interrelacionam com a expressão 

ampla da vida. 

Na categoria Desafios/Impactos da realização de atividades profissionais no 

contexto de desenvolvimento da covid-19, as pessoas entrevistadas expuseram a alteração 

da rotina e do que era considerado como dinâmico, atribuindo sentidos outros para a 

pluralidade de demandas que chegam até a USF. O recuo da AB do território, assim como 

os caminhos possíveis construídos a partir disso para alcance da população e permanência 

da oferta de serviços, sinalizou o potencial de criação da AB/NASF frente não apenas ao 

cenário pandêmico como também, destacado pelos/as participantes, à ameaça constante 

de desmonte desse nível de assistência. 
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O recuo da AB do território, inicialmente necessário para a própria reorganização 

de serviços e modos de atuação, provocou efeitos pelo número de demandas reprimidas, 

considerando a própria proposta da AB, no que se refere ao cuidado longitudinal, ao passo 

que o boom, pontuado pelas participantes da pesquisa, de atendimentos individualizados, 

corrobora para as discussões sobre a aderência indireta ao modelo hospitalocêntrico. 

Nesta direção, recorremos ao questionamento disparado a partir da fala de uma das 

participantes: o que mesmo é produtivo nesse cenário? E, para quem serve essa 

produtividade afinal? 

Ao abordarmos sobre Território, população e vínculo, por sua vez, consideramos 

discutir sobre o pilar das intervenções da AB/NASF. Os/As participantes caracterizaram 

as pessoas, identificando maneiras de organização das vidas nesse território e 

viabilizando a identificação de caminhos possíveis para produção de cuidado em saúde. 

Nesta categoria, relatos sobre a perpetuação do vínculo para além dos muros físicos da 

USF, resgatam esferas do compromisso político-social bem como tecem reflexões sobre 

os processos de desterritorialização e valorização profissional das práticas e profissionais 

da AB. 

A caracterização do território e da população adstrita realizada pelas profissionais 

sinalizaram repertórios linguísticos utilizados para o reconhecimento dos aspectos que 

constituem o contexto mais amplo com o qual se relacionam. Ao destacarem o público 

feminino mais assíduo aos serviços da ESF, uma população predominantemente negra, 

em situação de vulnerabilidade e um território marcado pela intensa visibilidade de 

diferenças socioeconômicas, as participantes nos indicam parte do contexto ao qual será 

discutido as PES, e dessa maneira os sentidos provocados sobre sua realização no 

contexto pandêmico. 
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A descaracterização do território fere eixos que norteiam o trabalho da AB. A 

epistemologia hegemônica que se beneficia do discurso da imparcialidade, do 

universalismo, da neutralidade, na verdade tem cor, sexo, gênero e classe social. Adentrar 

as discussões sobre como os marcadores sociais da saúde são considerados por 

trabalhadores/as da AB é uma maneira de ameaçar ilusões, tal como o mito democracia 

racial (Munanga 2004), que estrutura pensamentos e práticas sociais ainda vigentes, ao 

que podemos incluir: a prevenção e a promoção de saúde em moldes tradicionais. Através 

da análise das categorias identificadas e discutidas, o território e a população indicam 

maneiras possíveis e, principalmente, viáveis de exercer o cuidado em saúde, pautadas 

em um olhar racializado, não classista e que considere questões de gênero. Observamos 

a dimensão da relevância prática, que conhecer o ambiente físico e o máximo sobre as 

vidas que o ocupam e que dão formas às práticas em saúde, potencializa vias de acesso e 

produção de saúde; e é sobre isso que estas considerações finais, embora sempre 

provisórias e ansiosas por serem desfamiliarizadas em novos estudos, se dispõem a 

apresentar. 

A mudança no financiamento de equipes NASF, sinalizada na PNAB 2017, soma 

a esse processo de ameaças agravantes de modo considerável. A ESF e o NASF tiveram 

como seus objetivos o fortalecimento da AB, integrando a esse nível de assistência à 

saúde a implementação de outras maneiras de produção de saúde, aproximação com a 

comunidade e diminuição das iniquidades sociais (Tesser, 2017). A própria rotina 

dinâmica de trabalhadores/as de uma equipe NASF, relatada durante as entrevistas, 

sinaliza a gama de possibilidades de alcance às pessoas, concretizando uma possível e 

sem ameaçada rede intersetorial de cuidado à saúde. Como um documento se dispõe a 

fragilizar na AB àquilo que foi implementado a fim de fortificar esse nível de assistência 

à saúde, e o próprio SUS? Se um dos objetivos de reorientação da AB é justamente a 
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diminuição da necessidade de acesso aos cuidados secundários e terciários de saúde, 

como assistir o desmonte daquilo que guarda em si tanto potencial ao se considerar um 

porta principal ao SUS? 

As Práticas e estratégias de Educação em Saúde correspondem à categoria que 

nos permitiu adentrar ainda mais na pluralidade de caminhos dispostos pela AB para 

produção de saúde e alcance das pessoas. Nela os/as profissionais destacam não apenas 

relatos de PES como evidenciam repertórios linguísticos e sentidos provocados sobre esse 

tema, indicando a maneira pela qual exercem a partir dessa noção suas atividades. 

Frente à pandemia da covid-19 as/os trabalhadoras/os organizaram sua dinâmica 

de trabalho de maneira a permanecer alcançando o cuidado à vida das pessoas, a inserção 

de meios tecnológicos como teleatendimentos e atendimentos coletivos, via chamada de 

vídeo, estão entre as atividades adaptadas para permanência do vínculo e contato com 

usuários/as dos serviços da USF. O uso da rede social para exposição de vídeos de 

educação em saúde e a própria veiculação desse material via Whatsapp protagonizam 

iniciativas relatadas pelas/os participantes como uma maneira de efetivação das PES, não 

com a finalidade de substituir o vínculo presencial, mas sim como instrumento para 

reduzir uma das vulnerabilidades, a qual essas pessoas estariam expostas em meio a 

pandemia: distanciamento do acesso ao cuidado contínuo em saúde através da própria 

estrutura física da USF. 

A preocupação e o cuidado para manter uma linguagem simples, sem termos 

tecnicistas, adotada nos vídeos, bem como uso de imagens, textos escritos nos próprios 

vídeos que davam ênfase a determinadas orientações dialogam com a noção de 

acessibilidade às informações para fins de uma comunicação mais fluida em saúde. Não 

apenas nesse momento como em todo um traçar de estratégias de alcance às pessoas 
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usuárias dos serviços da AB, a presença dos/as agentes comunitários/as de saúde (ACS) 

adentra ao palco de protagonismo, de elo, com as vidas que ocupam e dão forma ao 

território. Há de se falar sobre os/as ACS e da linha tênue que exercem, ora como braços 

extensivos do Estado, ora como parte da população que compartilha do dia a dia e rotina 

de uma comunidade às vezes esquecida por esse mesmo Estado. Os/As ACS ao longo 

dessa dissertação surgem como ponto crucial para vinculação dos vídeos produzidos, para 

encaminhamento de demandas e mesmo para o exercer do cuidado em saúde, seja na 

promoção e/ou prevenção de doenças, quiçá extrapolando essas ações e englobando a 

ampliação da ética do cuidado. 

Aspectos como escuta, reconhecimento de demanda e acolhimento, tão 

amplamente familiarizados pelos discursos psicológicos, encontraram no cenário 

pandêmico da covid-19 a intensificação de suas discussões, sendo sinalizados pelas/os 

profissionais como aspectos desse saber que atuam direta ou indiretamente na maneira 

pela qual algumas atividades passaram a ser desenvolvidas. As PES caracterizadas a partir 

de toda essa produção de informações como espaço de construção de saber horizontal, 

partilha de saberes, potência de desenvolvimento e autonomia tornaram-se a face 

simbólica da AB/NASF no contexto de desenvolvimento pandêmico no qual prevenir é o 

destaque das ações. 

A linha tênue existente na discussão sobre corresponsabilização, prevenção e 

promoção da saúde indica a complexidade desse emaranhado de conceitos no cotidiano. 

Pensar sobre a eficácia de uma Política Nacional de Promoção da Saúde se associa à 

autorregulação das pessoas sem necessariamente implicar em um negligenciamento do 

Estado frente às responsabilidades sobre as condições de vida e saúde da população. 

Campos et al (2004) nos diz que a aposta se dá: 
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“na articulação dos conceitos de promoção da saúde e de redução de danos 

para criarmos outras maneiras de trabalhar entre o respeito às opções 

individuais e o compromisso com a saúde coletiva. Pensar em redução de 

danos é pensar num modo de lidar com os riscos que não signifique abrir mão 

de nossos conhecimentos técnico, clínico e epidemiológico e, 

concomitantemente, não signifique o aprisionamento da vida em 

mecanismos disciplinares e higienistas” (p.747-748, destaque nosso em 

negrito) 

Nas discussões sobre saúde e suas políticas, a prevenção costuma perpassar a 

lógica de antecipar a ocorrência de algo compreendido como uma ação prévia, que impeça 

e/ou dificulte o surgimento de doenças, diminuindo a sua ocorrência. Para tanto, baseia-

se em conhecimentos epidemiológicos e orientações normativas que vislumbram 

mudanças de hábitos em saúde. Está, assim, associada à tradicionalidade da saúde 

pública, o que é replicado quando o assunto é promover saúde que, por sua vez, dialoga 

com o incentivo ao desenvolvimento, autonomia individual e coletiva e, no entanto, ainda 

que ressoe o caráter tradicional, o estudo da sua aplicação orienta reposicionamentos de 

práticas em saúde (Czeresnia, 1999; MacLean & Eakin, 1992). A ideia de prevenir e 

promover saúde são corriqueiramente confundidas, uma vez que ambas se organizam 

fundamentalmente em busca da redução de vulnerabilidades e são pautadas em 

conhecimentos científicos que sustentam conceitos - como transmissão, risco e o próprio 

conceito de doença - e práticas desenvolvidas (Czeresnia, 1999). 

Reduzir os danos, por sua vez, principalmente ao que tange à pandemia da covid-

19, dialoga com o reconhecimento do território e da população adscrita, a identificação 

do que se chama por riscos e a adoção de práticas de educação em saúde, que considerem 

a articulação dessa problemática com a promoção e o cuidado preventivo em saúde. Trata-

se da extensão da ética do cuidado. A saúde pública visa em suas principais instâncias de 

comprometimento promover saúde pautada no aumento de bem-estar e qualificação da 

vida das pessoas. Nota-se que, por vezes, suas práticas são organizadas segundo a 

confusão entre a doença – dada pela construção da ideia sobre tal - e o adoecer – 
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caracterizado pelo que é experienciado (Czeresnia, 1999). Onde ficam as experiências e 

a importância dos aspectos que constituem a subjetividade das histórias de vidas em meio 

às normativas que imperam e orientam práticas efetivas nas políticas em saúde? 

Por fim, a categoria referente às Contribuições da Psicologia para as práticas de 

educação em saúde, resgata o lugar das pessoas profissionais de saúde em um cenário de 

desastres: acolhida, escuta e cuidado amplo. A Psicologia acessada no nível básico de 

saúde por meio da equipe de Núcleo de Apoio à Saúde da Família ocupa nas narrativas 

das/os entrevistadas/os local de contribuição, de resgate ao olhar sobre as particularidades 

das vidas e corpos, viabilizando, dessa maneira, possibilidades de cuidado e incentivo à 

autonomia popular, se aproximando das compreensões sobre as múltiplas realidades e as 

demandas que emanam disso. Abordar e intensificar essa pauta dialoga com o 

pensamento sobre as PES e o seu alcance, bem como a posição de poder exercida ao 

longo dos anos por esse instrumento de comunicação em saúde que por vezes habitou e 

habita caminhos higienistas. 

O respeito à autonomia para extensão do cuidado à saúde nos permitiria dialogar 

com a temática da redução de danos e riscos, a exemplo, ainda que estejamos discutindo 

sobre o nível primário de assistência a saúde, local ao qual é compreendido que o objetivo 

principal é intervir por meio de ações de prevenção – ou seja, danos não  ainda 

teoricamente causados – mas que esbarra-se com a política de promoção de saúde, nos 

permitindo refletir sobre instrumentos, processos e dinâmicas que garantam o cuidado de 

vidas e estilos de vidas. A amplitude que invade as discussões sobre o conceito de saúde 

abarca os desdobramentos de sua promoção.  

Considerações enfáticas sobre a organização de territórios foram tecidas ao longo 

desta dissertação. A caracterização plural do território inviabiliza ações massivas, que 
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desconsiderem as expressões de vidas que o compõem. Estaria imbricado ao processo de 

promoção de saúde através da AB o exercício da essência da política de redução de riscos 

e danos a fim de manter a oferta de assistência à população, garantindo o acesso universal 

aos serviços do SUS? Protagonizaria, dessa maneira, as PES como instrumentos que 

considerem o conhecimento popular sobre suas vidas, condições e cuidados para ampliar 

o próprio conceito de promoção de saúde e prevenção de doenças e agravos, ainda que 

esse conhecimento possa se divergir dos técnicos científicos? 

A Atenção Básica/Primária apesar de caracterizada pelo próprio Ministério da 

Saúde como um: 

“conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com 

o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente 

na situação de saúde das coletividades” (Ministério da Saúde) 

permanece na linha tênue entre: desconsiderar a autonomia de pessoas frente a produção 

de sua própria saúde, direcionando para população imperativos de saberes técnicos que, 

mesmo tendo fundamentação, validação e importância, por vezes não têm suas práticas 

atualizadas para o alinhamento à pluralidade das realidades sociais. O que vemos a partir 

das narrativas que compuseram as entrevistas dessa dissertação é o esforço de 

profissionais e suas práticas em produzirem sentidos que se aproximem da 

horizontalidade necessária para uma comunicação em saúde - capaz de fundir 

conhecimentos epidemiológicos, técnicos e científicos - como também, o uso e produção 

de repertórios que desfamiliarizam locais historicamente já dispostos pelas PES. 

A exemplo do citado anteriormente, o instrumento das redes sociais utilizado com 

intenção de que os/as profissionais conseguissem continuar alcançar o território e a 

população adstrita - para que o cuidado em saúde fosse continuado diante do recuo da AB 

frente ao cenário pandêmico da covid-19 - reforçam discussões sobre a estrutura de 
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comunicação exercida pela Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família (Souza, 

2016), relocando o lugar de potência do nível primário de assistência no cenário do 

cuidado em saúde. 

Diante dos assuntos discutidos ao longo deste escrito podemos caracterizá-lo 

como um estudo exploratório que considera o máximo possível das informações 

produzidas sobre Educação em Saúde e Educação Popular em Saúde, movido por 

questionamos sobre a dimensão dos marcadores sociais que constituem vivências e, 

portanto, maneiras de compreender e produzir saúde (Afinal, as vozes que enunciam 

trocas dialógicas não compõem toda e qualquer prática em saúde? Já que é esse o lugar 

sinalizado da PES e EPS no campo da saúde).  

O que fica em evidência a partir desse trabalho, então, é a necessidade de 

ampliação do conceito de educação em saúde, oficializando sua pluralidade não apenas 

conceitual, mas prática, que considere e se fortaleça a partir do reconhecimento dos 

marcadores sociais que caracterizam os territórios tal como aqueles/as que ocupam o 

lugar de profissionais em saúde. Com a advertência de que não será possível sem a 

garantia de financiamento e respeito ao lugar e função que deve ocupar a Atenção Básica, 

a Estratégia de Saúde da Família e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família para 

operacionalização do cuidado em saúde pertinentes às noções/conceitos/diretrizes que 

discutimos aqui. Direta e indiretamente compreendemos que a divisão didática entre 

prevenção de doenças, promoção de saúde, redução de riscos e danos convergem para a 

consideração sobre o que fazer diante das formas de produzir condições de vida a partir 

de marcadores sociais. Produção essa que se alinhe ao respeito à autonomia e ao 

compromisso ético-político-social ao qual se resguarda o próprio SUS. 
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Apêndices 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) PARA MAIORES DE 18 ANOS 

 

Universidade Federal da Bahia - UFBA 

Instituto de Psicologia – IPS  

Programa de Pós-Graduação em Psicologia – PPGPSI  

 

Prezado(a) profissional de saúde, 

Convidamos o(a) Sr(a) para participação voluntária na pesquisa intitulada 

“EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA 

COVID-19: sentidos e práticas de trabalhadores/as de uma USF/NASF Salvador” 

que está sendo desenvolvida pela pesquisadora Clafylla Luiza Cruz de Oliveira, Conjunto 

Antônio Carlos Magalhães, Rua B, Número 241, Bairro Mangabeira – Feira de 

Santana/BA, CEP: 44056-016, clafylla@gmail.com, discente de Mestrado Acadêmico 

em Psicologia do Desenvolvimento, sob linha de pesquisa Contextos de 

Desenvolvimento, Clínica e Saúde, mediante orientação da Professora Drª. Mônica Lima 

de Jesus, molije@hotmail.com. 

 Caso este termo apresente informações incompreensíveis, pergunte à 

pesquisadora a fim de esclarecer possíveis dúvidas. Uma vez esclarecido/a e caso aceite 

participar do estudo, em caso de realização de contato remoto peço que declare seu 

consentimento verbalmente ao fim da leitura deste TCLE que será conduzida pela 

pesquisadora em encontro online com o/a Sr.(a) a fim de que possa ficar registrado; em 

caso presencial, peço que rubrique todas as folhas - são duas vias e ambas necessitam 

desses procedimentos - e assine seu nome completo ao fim deste documento. Este TCLE 

será enviado por e-mail para o/a Sr.(a). e uma cópia ficará com a pesquisadora. Caso não 

concorde em participar, nenhum tipo de penalização será aplicada, e caso deseje 

interromper sua participação mesmo após a autodeclaração de aceite do termo de 

consentimento, tal procedimento poderá ser feito também sem penalização alguma  

 

Informações descritas sobre a pesquisa: 

a. Objetivo central da pesquisa: 

Compreender os efeitos dos sentidos produzidos por profissionais de uma 

Unidade de Saúde da Família (USF) e Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) 

mailto:molije@hotmail.com
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sobre práticas educativas em saúde no contexto de enfrentamento da pandemia da covid-

19. 

b. Processos de produção de informação: 

Para procedimentos de produção de informação, sua participação consistirá em 

respostas à entrevista individual – que consta de dados sociodemográficos e profissionais, 

relatos de experiências de trabalho - e possível oficina em grupo formada pela 

pesquisadora e profissionais da equipe Saúde da Família - que visa, por sua vez, a reflexão 

sobre práticas educativas em saúde já desenvolvidas pela equipe de Saúde da Família e/ou 

pelo NASF para o enfrentamento da covid-19 -, ambas as etapas poderão ocorrer de 

maneira presencial (em lugares reservados, como salas no próprio local de trabalho) ou 

remota (via aplicativos virtuais), visto a situação da crise sanitária da covid-19. Nossos 

contatos, entrevista e encontro em grupo, serão audiogravados para fins de transcrição na 

integra e posterior análise de dados. 

c. Possíveis riscos: 

A presente pesquisa configura baixo risco as/aos participantes voluntários/as, haja 

vista que ainda que sejam evocados demandas emocionais aos envolvidos a partir dos 

encontros em grupo e entrevistas, enfatiza-se o caráter voluntário da participação, o sigilo 

das informações produzidas por intermédio do contato entre pesquisadoras e 

participantes, além da possibilidade de desistência a qualquer momento do 

desenvolvimento da pesquisa. No caso de possibilidade de divergências durante encontro 

em grupo, será utilizado como estratégia para minimizar esses efeitos a mediação de tais 

situações pelas pesquisadoras que poderá fazer uso de habilidades técnicas por sua 

formação em psicologia.  

d. Benefícios: 

Haja vista a ausência de estudos sobre Práticas Educativas em Saúde em crise 

sanitária dessa magnitude, o presente trabalho pode beneficiar o refinamento de conceitos 

como prevenção de doença e promoção de saúde, possibilitando de maneira indireta - e 

por intermédio das entrevistas e encontros em grupo - um movimento reflexivo sobre os 

processos de trabalho e a realização das PES, lidando de maneira transversal com 

potencialidades e desafios vivenciados pela elaboração e realização das PES no contexto 

pandêmico.  

e. Resultados da pesquisa: 

O trabalho final desta pesquisa, composto pela escrita da dissertação, será 

disponibilizada à Secretaria Municipal de Saúde de Salvador de maneira impressa e a 
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pesquisadora se dispõe à realizar apresentação oral aos gestores e demais profissionais da 

Atenção Básica de Saúde. Constará em documentos acadêmicos como publicações 

científicas e artigos os resultados dessa pesquisa, a fim de contemplar a comunidade. 

Assegura-se o sigilo frente a identificação dos/as participantes em todo material da 

dissertação e nos que se originarem a partir dele. As informações produzidas, materiais 

audiogravados, permanecerão armazenados sob responsabilidade da pesquisadora, no 

formato de arquivos virtuais em computador pessoal, por no mínimo cinco (05) anos. A 

pesquisa seguirá normas determinadas pela Resolução nº 510/2016, de 07 de abril de 

2016, do Conselho Nacional de Saúde, sobre a realização de pesquisa em Ciências 

Humanas e Sociais. A participação do/a Sr.(a) será voluntária, dessa maneira não 

precisará dispor de investimento financeiro para participar da pesquisa.  

“Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia - CEPIPS. O Comitê de Ética é a 

instância que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em 

sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do 

projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos 

humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da 

privacidade”. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/IPS) está localizado na Rua Aristides 

Novis, Campus São Lázaro, 197, Federação, CEP 40.170-055, Salvador, Bahia. Telefone: 

(71)3283.6457; E-mail: cepips@ufba.br. 

Nome da pesquisadora: _________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora:______________________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO 

VOLUNTÁRIO(A) 

Eu,___________________________________________, CPF____________________, 

mediante a leitura (ou escuta da leitura) do presente documento e de esclarecimentos 

sobre dúvidas com a pesquisadora, concordo em participar do estudo: “EDUCAÇÃO 

EM SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19: sentidos e 

práticas de trabalhadores/as de uma USF/Salvador”, como voluntário(a). Declaro que 

a pesquisadora informou e esclareceu aspectos pertinentes à pesquisa: objetivos, 

mailto:cepips@ufba.br
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procedimentos de produção de informação, possíveis riscos, benefícios, sigilo, assim 

como condução dos processos de divulgação dos resultados do estudo. Estou ciente que 

posso retirar meu consentimento para participação a qualquer momento do 

desenvolvimento desta pesquisa sem sofrer nenhum tipo de penalização. 

 

Local e data:______________________________________________________ 

Assinatura do/a participante: _________________________________________  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS (PROFISSIONAL DA 

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) 
 

Dados pessoais sociodemográficos gerais e profissionais 

1. Qual sua idade? 

2. Como você se autodeclara em relação à raça/cor? 

3. Qual seu sexo e gênero que se identifica? 

4. Qual a sua profissão e há quanto tempo atua na Estratégia de saúde da 

família ou no Núcleo Ampliado de Saúda da Família? 

5. Você poderia descrever um pouco sobre sua rotina de trabalho, de modo 

geral, uma semana típica, por exemplo?  

6. Como você descreveria os usuários/as da sua área de abrangência em 

relação aos marcadores sociais (gênero, classe social, raça)? Como estes 

marcadores se expressam no cotidiano do trabalho?  

7. Desde o início da pandemia da covid-19 o que foi necessário modificar do 

que você me narrou? 

8. Poderia destacar as ações desenvolvidas por você e/ou pela equipe que 

você participa que podem ser entendidas como práticas de educação em saúde 

direcionadas/construída para/com a população, especialmente, no contexto da 

pandemia da covid-19 para seu enfrentamento? 

9. Eu vi um material produzido por essa Unidade de Saúde, você poderia me 

dizer como foi planejada e as repercussões desta atividade? (Foi compartilhado 

com o/a profissional o material identificado e selecionado previamente pelas 

pesquisadoras, explorado ao longo da entrevista caso não apareça de modo 

espontâneo: como foi criada, se houve participação de usuários, quais foram as 

repercussões, se houve discussões sobre levar ou não em conta os marcadores 

sociais; acesso a informação de saúde via celular, capacidade de leitura e 

compreensão da informação, informações direcionadas a mulheres, homens e 

outros gêneros, ciclo de vida, condições socioeconômicas e acesso digital)  

10. Como você identifica e compreende as contribuições da psicologia para a 

realização das práticas de educação em saúde? 

11. Poderia descrever como é para você desenvolver atividades educativas em 

saúde durante a pandemia para seu enfrentamento? 

12. Poderia falar um pouco sobre as medidas sanitárias mais divulgadas pela 

Saúde (higienização das mãos, uso de álcool em gel e máscaras, evitar 
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aglomerações e afins) e como tem percebido a adoção ou não por parte da 

população?  


