
ORGANIZAÇÃO
Raimunda Hermelinda Maia Macena

Andréa Soares Rocha da Silva
Carlos Humberto Cruz Silva

Luan dos Santos Mendes Costa
Danielle Magalhães Rodrigues

Kalina Ília de Lima Carvalho
 

FORTALEZA
GRUPO EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

2021
 

ANAIS DO



ORGANIZAÇÃO
Raimunda Hermelinda Maia Macena

Andréa Soares Rocha da Silva
Carlos Humberto Cruz Silva

Luan dos Santos Mendes Costa
Danielle Magalhães Rodrigues

Kalina Ília de Lima Carvalho
 

FORTALEZA
GRUPO EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

2021
 

ANAIS DO



SUS: financiamento, controle social e ferramentas de diagnóstico em saúde coletiva

Anais do I Seminário sobre análise e situação em saúde do curso de fisioterapia da UFC – I SEMAS 2021

1

ANAIS DO I SEMAS

I Seminário sobre análise e situação em saúde do curso de

Fisioterapia da UFC

APRESENTAÇÃO

O I Seminário sobre análise e situação em saúde do curso de Fisioterapia da UFC visou promover o
amplo debate entre a comunidade científico-acadêmica e a sociedade em geral sobre aspectos de
financiamento do Sistema Único de Saúde, controle social e epidemiologia.

O Evento ocorreu on-line na plataforma EVEN3, nos dias 19 e 26 de janeiro e 02 de fevereiro de
2021.

Página oficial do evento https://www.even3.com.br/semasfisio/
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Raimunda Hermelinda Maia Macena - Presidente do Evento
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Carlos Humberto Cruz Silva - Monitor e Apoio de Mídias

Luan dos Santos Mendes Costa - Monitor e Apoio da comissão científica

Danielle Magalhães Rodrigues - Monitora e Apoio da comissão científica

Kalina Ília de Lima Carvalho - Monitora e Apoio de Logistica

TEMÁTICAS E PALESTRANTES

Dia 1 - Mesa redonda: Política Nacional de Vigilância à Saúde
PALESTRANTE: Nélio Batista de Morais

Dia 2 - Mesa Redonda: Política Nacional de Imunização
PALESTRANTE: Chiara Lubich Medeiros de Figueiredo

Dia 2 - Mesa Redonda: Dia 3 - Mesa redonda: Política de Saúde Ambiental
PALESTRANTE: Jéssica Maria Bezerra Leite
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CONTROLE SOCIAL DO SUS EM 2020: DECRETO 10.530, DESMONTE
DA PNSM E ENFRENTAMENTO À COVID-19

Crislaine Silva Costa¹
Samuel Pinheiro Barguil¹

Vitória Antônia Feitosa Lima¹

1 - Discente do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará

INTRODUÇÃO: O controle social é regulamentado pelas Leis Orgânicas da Saúde nº 8.080/90 e nº
8.142/90, que definem o marco da ampliação e democratização da participação do cidadão na
formulação, fiscalização e deliberação das políticas públicas de saúde. Assim, é exercido em duas
instâncias colegiadas: nos Conselhos de Saúde e nas Conferências de Saúde. São nesses espaços que
a sociedade se articula para expressar seus interesses e necessidades e assegurar as diversas formas
de pensar o Sistema Único de Saúde (SUS), assim como para ampliar a disseminação de informações
sobre ele, para fortalecê-lo. Nessa perspectiva, o ano de 2020 trouxe muitos desafios para a
população brasileira, especialmente para os profissionais e para as instituições de saúde no Brasil,
com a pandemia do COVID-19, além de uma série de medidas adotadas pelo poder executivo
federal, que ameaçaram o direito fundamental à saúde, à dignidade e à vida do povo brasileiro.
Diante disso, é essencial analisar o papel do controle social para a preservação dos direitos da
população nesse período. METODOLOGIA: O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, e
os dados utilizados foram obtidos na plataforma sciELO, nos sites do Governo Federal, do Conselho e
da Conferência Nacional de Saúde. RESULTADOS: Alheio a garantias constitucionais e a demandas
populares apresentadas na 16ª Conferência Nacional de Saúde, o poder executivo federal atentou
contra o caráter integralmente público e a universalidade do acesso ao SUS através do Decreto
10.530, que visava privatizar as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Buscou, também, o desmonte da
Política Nacional de Saúde Mental (PNSM), através da revogação de portarias que representam
avanços ao longo de 23 anos no setor. Ainda, com relação à COVID-19, a adoção de uma postura
anticientífica por parte do governo federal, que envolve a propagação de informações falsas sobre a
seriedade e o tratamento da doença e promove o descrédito da vacinação, demonstra-se uma grave
ameaça para a saúde da população brasileira. Nesse contexto, o controle social demonstrou sua
importância para frear o autoritarismo e o desmonte do SUS, patrimônio brasileiro. O Conselho
Nacional de Saúde, bem como os conselhos de saúde estaduais e municipais, se pronunciou e agiu
de modo a barrar o governo federal em todas as medidas mencionadas. Diante da negativa
repercussão social, o Decreto 10.530 foi rapidamente revogado. No combate ao retrocesso da PNSM,
foi formada a Frente Ampliada em Defesa da Saúde Mental, uma articulação nacional de
enfrentamento a possíveis novas investidas do governo federal na referida política. Por fim, durante a
pandemia de COVID-19, um marco importante no controle social foi a união entre veículos de
imprensa para apurar e divulgar diariamente à população os números sobre a pandemia, que
tiveram seu acesso deliberadamente dificultado por interferência do governo federal. CONCLUSÃO:
O controle social mostra-se diretamente relacionado com o exercício da democracia e da cidadania,
representando a luta do povo brasileiro pelos seus direitos. O fortalecimento do diálogo sobre as
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questões de saúde no Brasil contribui para um maior engajamento da sociedade civil no controle
social do SUS.

Palavras-chave: Controle Social. Democracia. Sistema Único de Saúde.
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O CONTROLE SOCIAL NO SUS E A BUSCA DE UMA SAÚDE DE
QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO

Ana Beatriz Chaves de Oliveira¹
Maria Jeane Texeira Lima¹

Leticia Viana Vieira¹

1 - Discente do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará

INTRODUÇÃO: Ao ser criado em 1988 pela Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde (SUS),
busca cumprir com o dever do Estado e assegurar o direito da população à saúde. Juntamente com a
criação desse sistema, foi instituído que os cidadãos também participaram da gestão do SUS. Umas
das ferramentas que permite que a população fiscalize e reivindique uma saúde pública é por meio
do controle social. OBJETIVO: Esse estudo buscou retratar o que constitui o controle social e os
meios pelos quais ele atua. Mostrando, assim, a atuação das conferências e conselhos de saúde no
processo de gestão do SUS pela população, visto que tais instituições colegiadas estão presentes
tanto na estruturalização das políticas de saúde (Brasil,2006), quanto na fiscalização das questões
financeiras dos recursos públicos. METODOLOGIA: A realização desta pesquisa, deu-se de forma
qualitativa, tendo como material para análise documentos retirados do acervo do Conselho Nacional
de Saúde e do Ministério da Saúde, sendo analisados livros, manuais. Além disso, foi analisada a Lei
8142 de 1990, que aborda a participação social no SUS e criação das instituições colegiadas e
também foram estudados artigos que abordam o tema. RESULTADOS: Diante dos documentos
analisados, constatou-se que essa ferramenta democrática consegue legitimar a gestão popular e
suas necessidades ao que se refere à saúde pública, através das Conferências e Conselhos de Saúde.
Tais instâncias colegiadas foram criadas pela Lei de nº 8142 de 1990, que prescreve que as
Conferências de Saúde ocorram a cada 4 anos com o intuito de analisar a situação de saúde e propor
as diretrizes para realização das políticas de saúde (Brasil,1990). Além disso, essa lei retrata como
sendo o Conselho de saúde um órgão formado por representantes do governo, prestadores de
serviço, profissionais de saúde e usuários (Brasil,1990). A atuação dos conselhos de saúde se dá em
formular estratégias de operacionalização das políticas de saúde, além de conseguir gerir e fiscalizar
a implementação das políticas de saúde e os órgãos públicos, sendo assim um grande influenciador
no que se refere aos planos de saúde. DISCUSSÃO: Sendo de vital importância a atuação e a
participação da população ao que se refere a gestão do SUS, ainda se é pouco difundido para a
população sobre tal pejorativa. Fato que poderia ser alterado se fosse efetivada uma educação
permanente para o controle social, uma vez que esse tipo de política educaria a população sobre
como reivindicar seus direitos, além de torna os conselhos de saúde mais qualificados e unificados,
gerando uma frente ampla na busca por uma saúde de qualidade. CONCLUSÃO: Através do controle
social a população consegue participar formalmente (por meio dos Conselhos e Conferências de
Saúde) ou informalmente (por meio de debates, lideranças locais etc.) da formulação das políticas de
saúde que vão ser introduzidas nas suas instituições de saúde locais. Dessa forma, ter a
conscientização sobre seu papel como cidadão faz com que os indivíduos possam atuar efetivamente
na busca de uma melhor saúde pública.

PALAVRAS-CHAVE: SUS. CONTROLE SOCIAL. DIREITOS.
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POTÊNCIAS E OBSTÁCULOS QUE PERMEIAM O CONTROLE SOCIAL EM
SAÚDE NO BRASIL

Adria Pâmela Silva Barbosa¹
Adriane Baima Nascimento de Oliveira¹

Milenna Carvalho Leite Gondim¹

1- Discente do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará

INTRODUÇÃO: O controle social no Sistema Único de Saúde (SUS) diz respeito à participação social,
um elemento democrático que foi formulado juntamente aos movimentos sociais emergidos após o
período da ditadura, na década de 80. Dessa forma, esse pilar do SUS surge como uma
potencialidade para que a população, usuária dos serviços de saúde, tenham poder efetivo frente à
formulação das políticas públicas, com o objetivo de que estas estejam em conformidade com as
necessidades de cada comunidade. Nesse sentido, as particularidades de cada contexto influenciam
no modo como essa participação acontece ou deixa de acontecer, o que as tornam um fator
fundamental a ser observado e estudado, para que o controle social alcance a efetividade. Dentre
esses fatores que impactam nos processos de construção da participação está a desigualdade
estrutural e histórica que existe no Brasil, a educação, a qual contribui para a formação de cidadãos
capazes de defender a democracia, e a justiça social. METODOLOGIA: Este estudo trata-se de uma
revisão integrativa acerca da aplicabilidade do controle social, o qual foi feito a partir de dois
descritores - Participação da Comunidade e Controle Social - na plataforma Scielo. Foram filtradas as
produções no idioma português, referentes ao Brasil e à saúde pública, dos últimos 5 anos.
Descartou-se aquelas com enfoque em alguma doença específica ou que não se enquadram
exatamente no recorte temático. RESULTADOS: Ao entendermos que o controle social é de suma
importância para a concretização da democracia no país, percebemos também as potências e
obstáculos em volta deste assunto. Em primeiro plano, é nítido perceber que o avanço tecnológico
trouxe melhorias para todos os âmbitos da sociedade, inclusive na divulgação de informações e na
participação social, garantindo a ampliação da cidadania e auxiliando o processo de educação
permanente, mantendo disponível e atualizado o acervo de referências sobre saúde. Porém, não
alcança de forma completa a toda população, pois o acesso a essas tecnologias ainda são restritas a
uma parcela de pessoas. Em segundo plano, é possível identificar fragilidades em relação a prática da
fiscalização dos serviços de saúde pelos conselhos, visto que a prática da fiscalização está voltada
principalmente para o controle do funcionamento cotidiano dos serviços de saúde pelos
conselheiros, ou seja, para verificar se os serviços estão em pleno funcionamento, se existem
funcionários de plantão, dentre outros aspectos. No entanto, esta função não se encontra em tal
intensidade desejada de modo que existam lacunas para efetivação do manejo dos recursos públicos
destinados ao Sistema Único de Saúde. CONCLUSÃO:O controle social do Sistema Único de Saúde
mostra avanços e entraves para a participação social para alcançar o exercício da democracia e da
cidadania. Verificou-se que existem diversas fragilidades para efetivação completa do papel do
controle social. A consolidação do debate sobre as discussões de saúde pública no Brasil contribui
para um maior envolvimento da sociedade civil na administração pública relacionada ao SUS.

PALAVRAS-CHAVE: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE. CONTROLE SOCIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

REFERÊNCIAS
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FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO SUS: IMPACTOS E
RELEVÂNCIA POPULACIONAL
SUS FINANCING AND SOCIAL CONTROL: IMPACTS AND POPULATION RELEVANCE

Mylena Almeida Rodrigues¹
Talita de Freitas Olímpio¹
Taynan Ferreira da Silva¹

1- Discente do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará

OBJETIVO: Examinar e descrever a importância do entendimento do financiamento do SUS, bem
como sua melhoria no bem-estar geral da população e a evidência na qualidade da base de cadastros
de pessoas. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa, onde a amostra foi composta por
meio da Nota Técnica recuperado no site do Conselho Nacional de Secretárias Municipais de Saúde
(CONASEMS) e através da Portaria N° 3.992 de 28 de dezembro de 2017 recuperado através do site
Fundo Nacional de Saúde (FNS) no período correspondente a janeiro de 2021. RESULTADO: Faz-se
notória a importância do novo financiamento do SUS, pois possibilita organização e otimização,
consistindo em uma melhoria na qualidade da saúde populacional. Em contrapartida, tais métodos
devem ser aplicados com mais eficácia e com a participação dos habitantes de cada municípios, bem
como de suas opiniões, visto que esse assunto é pouco conhecido e discutido. Assim, é necessário o
fornecimento de informações, medidas e disposições para que possam conduzir tais procedimentos
adequadamente, com o intuito de suprir às necessidades e de alcançar avanços significativos em seu
desenvolvimento. CONCLUSÃO: O financiamento do SUS, bem como o controle social, se faz
essencial para uma melhor qualidade de vida populacional, assim como a eficácia do procedimento,
tendo em vista que muitas pessoas não as buscam por falta de conhecimento. Sendo assim, é
necessário tornar mais pública essa informação, por meio de mídias sociais e reuniões comunitárias
onde as possíveis dúvidas podem ser sanadas de forma eficaz.

PALAVRAS-CHAVE: FINANCIAMENTO DO SUS. SAÚDE PÚBLICA. IMPACTOS DO SUS.
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SUS: FUNCIONAMENTO DO PROCESSO DE FINANCIAMENTO
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INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído em 1988 juntamente com a Carta
Magna e, desde então, oferece a todo e qualquer cidadão um acesso integral, universal e gratuito a
serviços de saúde e, por isso, é considerado um dos maiores sistemas de saúde públicos do mundo.
Contudo, o SUS enfrenta diversos desafios, cabendo ao governo e à sociedade obter estratégias de
solução desses problemas, por exemplo, no gerenciamento do sistema. Nesse sentido, a Constituição
Federal de 1988 encarrega às 3 esferas de gestão -Federal, Estadual e Municipal- do SUS a
responsabilidade de promover seu financiamento, ou seja, de promover os repasses necessários a
fim de afirmar a integralidade e universalidade do sistema. Esta revisão integrativa tem como
objetivo analisar o funcionamento do processo de financiamento do SUS no Brasil. MÉTODOS: Para o
desenvolvimento deste estudo, foi realizada consulta da literatura nacional a qual discorre acerca
desse assunto. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os recursos da saúde são provenientes de contribuições
tributárias pagas pelos cidadãos e são gerenciados por meio do Fundo de Saúde, uma conta especial
para movimentação de todos os recursos do SUS a qual funciona desde a esfera Nacional até a
Municipal; ademais, para ter legitimidade, esse Fundo de Saúde requer uma aprovação na Câmara
Legislativa, uma organização de uma estrutura mínima e apoio de setores, como contabilidade,
tesouraria entre outros. Nesse sentido, há programas financiados com recursos federais, a exemplo
de Farmácias Populares, as quais ampliam o acesso a medicamentos especiais, assim como há os
financiados com recursos estaduais, como o Programa Mais Vida. O repasse monetário ocorre por
meio de Blocos de Financiamento, os quais vão desde a Atenção Básica até a Assistência
Farmacêutica, assim como através de Blocos de Custeio e Blocos de Investimentos, destinados,
respectivamente, à manutenção das prestações dos serviços e à aquisição de equipamentos.
Outrossim, há a Portaria 2979 de 12 de novembro de 2019, responsável por coordenar o modelo de
financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) no SUS, a qual estabelece 3 meios de acesso aos
recursos: via Captação Ponderada, favorecida por uma boa base cadastral da população; Pagamento
por Desempenho e Incentivo para Ações Estratégicas. Nesse contexto, no caso de irregularidade
nesse processo, o incentivo financeiro da captação ponderada e das ações estratégicas será suspenso
conforme estabelecido na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB); contudo, se após verificação
for comprovado que o erro foi do Ministério da Saúde ou de outro agente, existe possibilidade de
pedir crédito retroativo, caso seja do município, não há chance. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conforme
proposto na Lei Complementar nº141, de 13 de janeiro de 2012 e na Lei Orgânica da Saúde, as três
esferas do governo, desde a federal até a municipal, são responsáveis pelo financiamento do SUS,
gerando a receita necessária para custear os gastos com as ações e com os serviços públicos de
saúde. Dessa forma, tal modelo realiza as vinculações orçamentárias perante condições rígidas
pré-estabelecidas as quais conferem considerável controle dos recursos da saúde no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: FINANCIAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
RECURSOS FINANCEIROS EM SAÚDE.
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ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE CADASTRAL DE USUÁRIOS
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE REFERENTE AO NOVO
FINANCIAMENTO
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Introdução: O Novo Modelo de Financiamento da Atenção Primária à Saúde, instituído pela Portaria
nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, refere-se as atualizações do método de pagamento federal no
custeio da Atenção Primária à Saúde (APS). Com isso, relevou-se a necessidade de analisar como a
qualidade dos cadastros realizados pelas equipes de saúde podem influenciar na eficácia desse novo
sistema. Dessa forma, esse estudo teve como objetivo transparecer informações sobre as novas
formas de destinação orçamentárias e, em seguimento, analisar a relevância da qualidade dos
cadastramentos para a nova política de financiamento da APS no Brasil. Métodos:
Metodologicamente, foram utilizados para a realização deste estudo, artigos científicos recuperados
nas bases de dados Scielo e LILACS, além disso, para uma melhor eficácia de estudo, utilizou-se
leituras complementares baseadas na cartilha Novo Modelo de Financiamento da Atenção Primária à
Saúde disponibilizada pela Secretaria de Atenção à Saúde – SAPS e o Ministério da Saúde (MS) e uma
Nota Técnica a respeito dos Indicadores de Saúde e Cadastro, ofertada pelo MS através do Sistema
de Informações em Saúde para a Atenção Básica – SISAB. Resultados: Nesse sentido, o novo
financiamento intitulado “Previne Brasil” baseia-se na quantidade de cidadãos cadastrados em
equipes de Saúde da Família e Atenção Primária, evidenciando a relevância da qualidade dos
cadastramentos, ademais, ações estratégicas são incentivadas e o pagamento é baseado de acordo
com o desempenho das equipes diante as metas dispostas pelo MS. Discussão: Por conseguinte, o
“Previne Brasil” acarretou mudanças importantes para que ocorra melhorias na APS, todavia, ainda é
possível perceber a presença de alguns empecilhos, entre eles destaca-se a necessidade de aumentar
o número de pessoas cadastradas, a fim de criar um perfil populacional e aumentar o subsídio
oferecido pelo governo, entretanto é uma dificuldade enfrentada por alguns municípios em que o
cadastramento é inconsistente e o indivíduo não é contabilizado. Nesse contexto, simulações
demonstram que há apenas cerca de 90 milhões de brasileiros cadastrados, no entanto, estima-se
que esse número deveria ser acima de 148 milhões. Dessa forma, o repasse é desproporcional com o
número de pessoas que dependem da APS, limitando o princípio da universalidade. Considerações
finais: Destarte, conclui-se que o Novo Financiamento da Atenção Primária à Saúde, se aplicado
corretamente, especialmente com uma boa base cadastral, pode favorecer um acesso mais
adequado e multiprofissional na APS, disponibilizando recursos financeiros a partir da qualidade de
informações sobre os municípios.

PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. FINANCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
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PORTARIAS DE FINANCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
FEDERAIS PARA O SUS
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INTRODUCÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído para garantir a saúde como um direito
social a todos os cidadãos e dever do Estado brasileiro, tem como financiador os entes federados:
União, estados, Distrito Federal e municípios. A adequada repartição dos recursos é de fundamental
importância no processo de financiamento, a fim de dar sustentabilidade econômico-financeira a
todas as esferas de gestão responsáveis por garantir o direito à saúde. METODOLOGIA: Este texto
trata-se de uma revisão bibliográfica, com análise de obras da literatura acerca de financiamento
público de saúde. DISCUSSÃO: A Portaria nº 3.992, de 28/12/2017 trata do financiamento e da
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do SUS, alterando a
Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS de 28/09/2017, que contemplava a portaria nº 204/2007.
Desde o advento da Portaria nº 204/2007, os blocos de financiamento se caracterizavam por serem
blocos financeiros, tendo uma conta corrente vinculada a cada um dos 5 blocos de custeio, exceto o
Bloco de Investimento, que se caracterizava por ter contas correntes vinculadas a cada projeto. Essa
nova Portaria traz expressivas mudanças, entre elas: 1. A forma de transferência dos recursos
financeiros para custeio e investimento, uma vez que os recursos para custeio serão transferidos para
uma só conta corrente no bloco de custeio e os recursos para investimentos ainda não contemplados
com repasse serão transferidos para uma só conta corrente no bloco de investimento; 2. A junção
dos antigos blocos de financiamento de custeio em um único bloco, mantendo-se grupos de ações
dentro do Bloco de Custeio. Esses grupos de ações deverão refletir a vinculação, ao final de cada
exercício, do que foi definido em cada programa de trabalho do Orçamento Geral da União e que deu
origem ao repasse do recurso, bem como o estabelecido no Plano de Saúde e na Programação Anual
de Saúde dos entes subnacionais. 3. garante que nessa separação, fortalece os instrumentos de
planejamento e de orçamento, flexibilizando o fluxo financeiro, permitindo ao gestor gerenciar e
aplicar adequadamente os recursos nas ações pactuadas e programadas. RESULTADOS: A Portaria
3.932/2017 apresenta, além da unificação dos recursos financeiros do SUS, a garantia de mais
transparência na prestação de contas, já que a transferência de recursos será realizada em conta
financeira única e específica para cada uma das categorias econômicas. O novo formato possibilita ao
gestor mais agilidade e eficiência na destinação dos recursos disponíveis, com base na necessidade e
realidade local. Com conta única, os gestores vão poder fazer remanejamento das verbas, ou seja, os
recursos financeiros de cada bloco de financiamento poderão ser utilizados na execução de
quaisquer ações e serviços públicos de saúde associados ao mesmo bloco. Contudo, o gestor, ao final
do exercício financeiro, deve prestar conta à União, respeitando os compromissos assumidos no
Plano de Saúde e orçamento federal. Caso o gestor não cumpra a execução orçamentária em todas
as áreas de cobertura da saúde, o Ministério da Saúde tem autonomia para bloquear os repasses da
União. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Portaria separa de forma inequívoca o fluxo orçamentário do fluxo
financeiro. Todavia, conforme disciplinado pela Lei 4.320/64, ao final de cada exercício deverá
prevalecer o que foi estabelecido pela peça orçamentária. Todavia, a norma inova por possibilitar
flexibilidade no fluxo financeiro da gestão pública da saúde, permitindo aos gestores das esferas
subnacionais maior autonomia no manejo dos recursos financeiros recebidos da União para
execução das ações pactuadas e programadas. Como consequência natural dessa mudança, surge o
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desafio de se revigorar os processos de elaboração, monitoramento e avalição dos instrumentos de
planejamento e orçamento. Todo esse processo vem aperfeiçoando e fortalecendo a gestão e a
política pública de saúde no país, aonde deverão ser tecidas abordagens futuras sobre.

PALAVRAS-CHAVE: FINANCIAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE,
RECURSOS FINANCEIROS EM SAÚDE.
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MOBILIZAÇÃO SOCIAL NO COMBATE ÀS DESIGUALDADES NA ÁREA
DA SAÚDE
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INTRODUÇÃO: A mobilização social é a representação das necessidades da vida por seus
protagonistas, é partilhar poder e construir um processo político-pedagógico de conquista da
cidadania e fortalecimento da sociedade. Ela tem como agentes o controle e a participação social
(ARANTES et al., 2007). A prática destes é fundamental no desenvolvimento do Sistema Único de
Saúde (SUS), visto que são fatores atuantes e contributivos na construção das políticas públicas de
saúde. Um dos focos de ação das mobilizações sociais no combate às desigualdades na área da saúde
é a democratização dessas políticas. Em uma visão histórica e legislativa, o controle social está
relacionado diretamente à 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 1986, que foi o grande evento
fundador do SUS, às leis nº 8.080, de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e à Lei nº 8.142
do mesmo ano, que tratam da organização do SUS e da participação da sociedade na sua gestão,
respectivamente. METODOLOGIA: O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica,
realizada nas bases Scielo e BVS. Esta foi utilizada para a busca de publicações que tratassem da
criação, normas e aspectos gerais do controle social, e aquela para buscas relacionadas a discussão
de como opera a participação social na saúde. RESULTADOS: O controle social no Brasil aplicado ao
campo da saúde corresponde a relação Estado-sociedade, na qual é papel da sociedade o
estabelecimento de práticas de vigilância e controle sobre as responsabilidades do Estado. Uma vez
que a partir dessa ferramenta de participação social, a sociedade consolida a garantia dos seus
direitos e tem um espaço representativo, podendo assim, fiscalizar e colaborar para o planejamento
das políticas públicas de saúde (OLIVEIRA; IANNI; DALLARI, 2013). Destarte, os conselhos e as
conferências de saúde são os principais espaços de participação da sociedade civil na implantação,
implementação e proteção das políticas de saúde em todas as esferas do governo (BRASIL, 2013).
Portanto, funcionam como peças fundamentais na descentralização e democratização dos serviços
de saúde, inclusive no que tange ao repasse de recursos ligados ao financiamento do SUS.
DISCUSSÃO: Uma política de fortalecimento deve ter como princípio a motivação para que os
indivíduos se tornem sujeitos sociais na luta pela saúde e pela qualificação da participação social.
Torná-la proativa, formuladora, criativa e comunicativa proporciona um espaço de empoderamento
dos conselheiros, no sentido de torná-los representantes de desejos e necessidades dos grupos
sociais para, desta maneira, transformar a atuação dos conselhos de saúde. Para que isso ocorra, é
necessária a capacitação dos diferentes segmentos envolvidos, usuários, trabalhadores e gestores,
por meio de processos educativos que podem ser utilizados a fim de fortalecer o controle social na
área da saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A implementação dos princípios do SUS é uma prática
contínua que está em constante evolução e demanda ações das instâncias de participação social
acerca do fortalecimento da cidadania e do processo educativo, que poderão ser auxiliadores na
transformação da saúde no Brasil (ARANTES et al., 2007).

PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE SOCIAL. PARTICIPAÇÃO SOCIAL. POLÍTICAS DE SAÚDE.
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INTRODUÇÃO: O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema
Único de Saúde (SUS), sendo espaço para o exercício da participação e do controle social sobre a
elaboração e implementação de políticas públicas nas três esferas governamentais, com base na
regulamentação da Lei Nº 8.142/1990, que dispõe a participação da sociedade no desenvolvimento e
na fiscalização das políticas públicas elaboradas. Este estudo busca analisar como ocorre
efetivamente a participação popular no Conselho de Saúde. METODOLOGIA: Foi utilizada a base de
dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com os seguintes descritores: Concelho de Saúde, Sistema
Único de Saúde, Participação popular. Além disso, os filtros utilizados compreendem achados de
texto completo, assunto principal, idioma e ano de publicação. Para esta análise, dentre oito textos
encontrados, um único texto foi selecionado. RESULTADOS: Ao analisar o texto em questão,
tornou-se perceptivo como a participação do cidadão na tomada de decisões pode influenciar no
desenvolvimento da corresponsabilidade, colaborando para a legitimação das instituições públicas e
enaltecendo o princípio da democracia participativa. Além disso, sendo o Conselho de Saúde um
órgão colegiado, propicia um ambiente para a defesa de ideias e interesses nos variados segmentos
da população. DISCUSSÃO: Diante dos resultados apresentados, é evidente que a participação
popular nesse órgão contribui para efetivar a democracia participativa. Entretanto, a participação
social ainda encontra empecilhos baseados em fatores socioculturais, como a falta da tradição e
cultura de coparticipação na gestão pública. Vale ressaltar, ainda, os desafios que englobam o
sistema, como questões de acesso e acolhimento com qualidade, a política de seguridade social e
relações público privadas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante do exposto, nota-se a importância desse
órgão no incentivo da participação popular, necessitando ainda de mudanças socioculturais e
melhorias na qualidade do controle social, tornando essa atuação da população mais efetiva e
assegurando que gestores públicos promovam a excelência na produção e implementação de
políticas públicas.

PALAVRAS-CHAVE: CONSELHO DE SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PARTICIPAÇÃO SOCIAL.
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NOVO FINANCIAMENTO DO SUS
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INTRODUÇÃO: O novo modelo de financiamento da APS pelo Ministério da Saúde está proposto em
três dimensões: capitação ponderada com viés de equidade individual e contextual incentivo a ações
e programas estratégicos e pagamento por desempenho. OBJETIVO: A falta de algumas localidades
no uso de rede dificulta o cruzamento de dados dos órgãos federais na aplicação é o envio de
demandas anuais do Sistema Único de Saúde (SUS). METÓDOLOGIA: Para desenvolvimento do
método de foi realizado consulta da literatura nacional e internacional, além do envolvimento de
gestores municipais, estaduais e federais da APS. RESULTADOS: A capitação ponderada que é o
calculo repasse; pagamento por desempenho que são as metas de cadastro; Incentivo para ações
estratégicas como equipe saúde bucal, saúde na escola e outras. No caso de irregularidade o
bloqueio dos repasses de acordo com cada setor, sendo desta forma muito dos que utiliza sofrendo
pelas más gestões desses recursos. DISCUSSÃO: A gestão dos recursos pelo financiamento do SUS
com as obrigações dos três governos estaduais, municipais e federal com a utilização de impostos,
como bens e serviços. É a lei orgânica lei 1990, perfil demográfico, epidemiológico, quantidade da
rede saúde, desempenho econômico e financeiro da região. Na gestão dos recursos percentuais
mínimos (fixo), ajustes graduais anuais onde o estado 12%, municípios 15% e união 5% corrigidas
pelo PIB. CONCLUSÃO: A gestão do fundo de saúde o SUS, transfere, fixa regula automaticamente,
com a importância de concretizar a organização funcional dos setores administrativos.

PALAVRAS-CHAVES: SUS; NOVO FINANCIAMENTO; GESTÃO DE RECURSOS DA SAÚDE.
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PARTICIPAÇÃO POPULAR NO CONTROLE SOCIAL E FINANCIAMENTO
DO SUS
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INTRODUÇÃO: O processo de criação do SUS se iniciou a partir de preceitos estabelecidos na
Constituição Federal do Brasil de 1988, sendo consolidado e regulamentado com as Leis Orgânicas da
Saúde (LOS), n°8080/90 e n° 8.142/90, além da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo
estabelecidas nestas as diretrizes e normas que direcionam o novo sistema de saúde. Visto isso, o
presente estudo tem como objetivo realizar uma análise do modelo vigente de participação popular
e controle social no SUS, sobre suas políticas e financiamento, e ainda elucidar questões que
permitirão entender melhor a participação popular. METODOLOGIA: Para isso, utilizou-se artigos
científicos, pesquisados nas bibliotecas eletrônicas SciELO e PubMed, publicados em prol de divulgar
certos aspectos do controle social e financiamento, bem como a sua dinâmica e a sua
funcionalidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ademais, um desses artigos explorava a ideia de
conhecer as opiniões de alguns conselheiros de saúde, sobre o que é o controle social. Já o outro
artigo, tem como propósito realizar uma revisão narrativa sobre a participação popular e o controle
social. Por último, o terceiro artigo aborda a ideia de um subfinanciamento do Sistema Único de
Saúde, visto que este não recebe recursos orçamentários e financeiros suficientes. Com base nisso, a
participação popular e o controle social em saúde, dentre os princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS), destacam-se como de grande relevância social e política, pois se constituem na garantia de
que a população participará do processo de formulação e controle das políticas públicas de saúde e
do financiamento do SUS. Considerações finais: Por fim, nos artigos, na opinião de alguns
conselheiros, na análise histórica sobre a participação popular e o controle social e na análise do
financiamento do SUS, observa-se que embora estejam previstos em lei, apenas isso não é suficiente
para que realmente ocorra a participação popular de forma efetiva pela sociedade civil, em busca de
monitorar a situação das políticas públicas e o financiamento do SUS, visto que essa ainda não ocupa
esses espaços de participação.

PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE SOCIAL. PARTICIPAÇÃO POPULAR. FINANCIAMENTO DO SUS.
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CONSELHO DE SAÚDE: UMA FERRAMENTA PARA O EXERCÍCIO DO
CONTROLE SOCIAL
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INTRODUÇÃO: Os Conselhos de Saúde são espaços destinados ao exercício do controle social e que
integram o Sistema Único de Saúde. Configuram- se como órgãos colegiados, deliberativos e
permanentes do SUS em cada esfera de governo, compondo a estrutura das secretarias de saúde dos
municípios, dos estados e do governo federal. METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada na seguinte
base de dados: Google Acadêmico. Além da base, realizou-se buscas no site do Ministério de Saúde.
Quanto aos critérios de inclusão foram considerados dados e artigos que abordassem sobre os
Conselho Nacional de Saúde e Controle Social do SUS, a partir do ano de 2017.
DISCUSSÃO/RESULTADOS: O Conselho Nacional de Saúde tem como missão fiscalizar, acompanhar e
monitorar as políticas públicas de saúde nas suas mais diferentes áreas, levando as demandas da
população ao poder público. O conselho é composto por representantes do governo, dos usuários,
dos profissionais de saúde e dos prestadores de serviços. Deve funcionar mensalmente, com
estruturas de suporte e registros das reuniões. Desse modo, ressalta-se os conselhos como um dos
principais espaços para o exercício da participação e do controle social sob a implementação das
políticas de saúde em todas as esferas governamentais. Inúmeros estudos e pesquisas demonstram a
importância dos Conselhos na participação direta na gestão das políticas públicas em saúde. A
influência dos Conselhos, especialmente na área da defesa dos direitos das crianças, do adolescente,
da mulher e do idoso, é notória, no entanto, a carência da participação social é, ainda, um entrave no
que tange a total efetividade do controle social. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A participação implica
estar presente nos mais diversos espaços de decisões para a contribuição da formação, assistência,
avaliação e controle. Entretanto, pode-se observar que isso não ocorre de forma efetiva.
Contribuindo para isso a escassez de informações e a falta de conhecimento da população sobre seus
direitos. Portanto, deve haver uma política de inclusão social participativa efetiva, não somente no
papel, mas na prática. Fazendo com que a sociedade civil realize, de fato, o seu papel no controle
social de forma plena.

PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE SOCIAL. CONSELHOS DE SAÚDE. PARTICIPAÇÃO POPULAR.
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CONTROLE SOCIAL: A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO COLETIVA NA
GESTÃO DO SUS
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INTRODUÇÃO: Ao longo dos anos após a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), constatou-se a
necessidade da participação popular no setor de saúde e sua extrema importância para o coletivo,
constituindo assim um grande avanço para a sociedade E resultando em um sistema de controle
social representativo e independente. Através dos Conselhos e Conferências de Saúde, que são
atualmente os principais espaços para o exercício do controle social, a população pode exercer a sua
participação nas ações de monitoramento e fiscalização da implantação e implementação das
políticas de saúde do SUS, em todas as esferas de governo. Considerando que o controle social
constitui uma importante ferramenta de democratização das organizações, é importante salientar
que a participação da sociedade na gestão é também um importante exercício de cidadania.
No entanto, esses direitos ainda não estão sendo plenamente vivenciados pela população.
MÉTODOS: O presente estudo foi realizado através de revisão de bibliográfica de artigos já
publicados sobre o tema. RESULTADOS E DISCUSSÕES: De acordo com os estudos analisados, os
autores consideram ainda deficitária a participação da população no controle social, tendo em vista
que as informações não chegam a todos, portanto não há plenitude no exercício da participação
social. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Sendo o SUS um direito de todos e para todos, inclusive àqueles que
acreditam que não precisam dele, é dever de todos monitorar e fiscalizar a aplicação das políticas
públicas, pelos governantes, no setor de saúde, pois somente dessa forma a população terá ciência
da correta efetivação de todas as ações e recursos destinados ao sistema, bem como terá voz para
lutar por seus direitos tendo em vista a percepção de irregularidades, que poderão ser observadas à
partir da participação social.

PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE SOCIAL; PARTICIPAÇÃO POPULAR; SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
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Introdução: A Constituição Cidadã definiu que os recursos da saúde seriam oriundos das três esferas
governamentais. Em 1990, foi promulgada a Lei Orgânica da Saúde para definir os critérios de
distribuição desses recursos. Entretanto, foi necessária a implementação da Emenda Constitucional
N°29/2000 para estabelecer os percentuais mínimos de contribuições a serem investidos em saúde
por esfera de poder. Outrossim, o Fundo de Saúde movimenta os recursos do SUS, repassando-os
para o FMS, FES e FNS, sendo necessária a existência de uma Comissão e de um Conselho de Saúde.
A Portaria 3992/17 determinou que as transferências dos recursos financeiros federais fossem
realizados em uma única conta e dispõe sobre a organização dos blocos de financiamento. Ademais,
a Portaria 2979/19 instituiu o apoio à implementação da informatização na APS. Todavia, mesmo
com essas políticas, nota-se o crescente aumento de gastos públicos evitáveis com a saúde, sendo
necessária uma melhor qualidade dos cadastros para que ocorra o correto repasse do valor referente
à capitação ponderada e uma APS mais eficiente. Objetivo: O intento é avaliar a nova política de
financiamento para APS. Nesse sentido, ressalta-se que a nova reforma de financiamento tem como
finalidade induzir o aumento de cadastros da APS, salientar os resultados obtidos através dos
serviços prestados aos municípios e estimular melhorias significativas nas ações de promoção e
prevenção, e buscar estar em acordo com a Lei Complementar N° 141/2012. Metodologia: Essa
revisão integrativa foi baseada em documentos obtidos na Secretaria de Atenção Primária à Saúde,
no Fundo Nacional de Saúde e na CONASEMS. Também foram coletadas amostras do Banco Mundial
e analisada a Portaria 2979/19. Resultados e Discussão: Observou-se que entre 2003-2017 os gastos
públicos com saúde tiveram um aumento de 0,86pp do PIB, gastos de 2 bilhões com internações
evitáveis em 2016 poderiam ter sido evitados com APS mais eficiente, surgiu então o novo padrão de
financiamento da atenção primaria do SUS que segue um modelo misto de distribuição de recursos,
afim de aumentar a produtividade do sistema e a cobertura dos munícipios menores. Em alguns
municípios constatou-se a ausência da informação, renda e ocupação, o que vem a prejudicar a
veracidade dos cálculos, tendo em vista que influencia no peso multiplicado pela números de
habitantes em fragilidade. Por outro viés, o critério de suspensão da capitação ponderada não
analisa o que a equipe produz podendo gerar incompatibilidades com a quantidade de atendimento
realizados, já que os dados do cadastro vêm a ser mais importantes do que o número de pessoas
atendidas para essa modalidade de financiamento. Conclusão: Portanto, a nova política para APS, no
SUS, tem como base o modelo proposto pela capitação ponderada, pagamento por desempenho e
incentivo para ações estratégicas. O novo modelo de financiamento busca fortalecer as qualificações
da APS, com o fito de concretizar os princípios da Universalidade e da Equidade do SUS. Destarte, a
síntese dos resultados é que uma grande parcela dos municípios apresenta ganho com o novo
modelo, na ordem de 2,2 a 2,5 bilhões de reais.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE. FINANCIAMENTO. APS.
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IMPORTÂNCIA DAS MEDIDAS E DOS INDICADORES DE SAÚDE NA
ANÁLISE SOCIAL
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INTRODUÇÃO: A fim de que os profissionais de saúde possam planejar ações que sejam efetivas na
mudança de uma dada realidade, é necessário que eles conheçam seu público, o território no qual
estão inseridos e a relação entre os dois. Nesse contexto, foram desenvolvidos os Indicadores de
Saúde, instrumentos utilizados para identificar, monitorar, avaliar ações e subsidiar as decisões do
gestor; além disso, têm como finalidade estimar as condições de saúde de uma determinada
população, criar novos projetos e políticas e um planejamento estratégico a fim de evitar tendências
preocupantes futuras. Dessa forma, como não há uma “unidade” internacional de medida para
estimar as condições de saúde, analisa-se a “não saúde”, ou seja, os conceitos de morbidade,
mortalidade e sequelas, visto que, mensurar a saúde ainda não é possível. MÉTODOS: Para o
desenvolvimento deste estudo, foi realizada coleta de dados na plataforma do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). RESULTADOS E DISCUSSÕES: Entre os meios
utilizados para analisar a situação em saúde de uma população em um determinado período de
tempo, pode-se citar a Taxa de Morbidade, a qual é relativa ao processo de adoecimento dos
indivíduos e é estudada conforme indicadores básicos, como Incidência, a qual é referente ao
número de casos novos da doença, e Prevalência, relativa ao número total de casos novos e antigos,
os quais diminuem com a cura, óbitos ou migração de indivíduos infectados. Nesse sentido, foi
registrado na Região Nordeste do Brasil, por exemplo, na primeira quinzena de 2021, uma incidência
média de 3551,3 novos casos de COVID-19 por 100 mil habitantes, dado o qual evidencia que a
probabilidade de ocorrência dessa doença é alta; ademais, no mesmo período, a região conta com
uma prevalência de mais de 2 milhões de casos, ou seja, o total de indivíduos infectados da
população nordestina já ultrapassou essa marca. Além disso, também pode-se medir as condições de
saúde por meio da Taxa de Mortalidade, a qual representa a intensidade com que os óbitos por uma
determinada doença ocorrem numa comunidade e permite identificar os fatores que devem ser
aprimorados para que o número de falecimentos seja o menor possível. Nesse contexto, no ano de
2008, por exemplo, o estado de Alagoas registrou a maior taxa de mortalidade infantil em crianças
menores de 1 ano por doenças do aparelho respiratório, dado importante pois indica que novas
políticas públicas de Atenção à Saúde da Criança devem ser implementadas com maior foco e
atenção nessa área. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Pode-se concluir que recorrer aos Indicadores de
Saúde é fundamental para que os gestores adotem estratégias eficientes na gestão da saúde pública,
ou seja, o levantamento dos dados e a sua interpretação conjunta, possibilita que os especialistas e
profissionais reflitam sobre a situação de uma população e, dessa forma, desenvolvam estratégias
referentes à criação de políticas públicas a fim de melhorar o sistema de saúde, fazendo que a
situação social se aproxime do ideal.
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE INFECTADOS POR AIDS EM FORTALEZA
- CE (2006 -2018)
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1- Discente do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará

INTRODUÇÃO: O vírus da imunodeficiência adquirida (HIV/AIDS) retrata um dos mais sérios
problemas de saúde em nosso país, incluindo Fortaleza, tendo em vista que causa o aparecimento de
inúmeros acometimentos clínicos, uma vez que interfere na capacidade do organismo de combater
infecções. OBJETIVO: O presente resumo pretende analisar o número de infectados por essa
patologia, bem como comparar os casos notificados ao longo dos últimos anos em Fortaleza, além de
identificar a atual situação do número indivíduos com AIDS, datados desde 2016 até os atuais
registros. METODOLOGIA: Trata-se de um Estudo de caso-controle ecológico observacional analítico,
baseado em dados da Sala de Apoio à Gestão Estratégica, observando os infectados entre 2006 e
2018. RESULTADO: Foi observado um número de 4.372 casos notificados entre 2006 e 2018, houve
no início de 2006 um surto da doença com aumento significativo da taxa de incidência, calculada
pela razão de pessoas infectadas em uma amostra de cem mil habitantes, a qual passou de 19,07
para 27,06 no ano seguinte, e que continuou a crescer, tornando-se uma epidemia. O estudo
mostrou regressão da doença no ano de 2009, quando o número passou para 25,42. Todavia, nota-se
que após o ano de 2006 o número de infectados manteve-se alto em comparação com anos
anteriores. Foi perceptível a prevalência da aids na população parda em relação a outros grupos
étnicos. Somado a isso, nota-se no ano de 2012 um aumento incomum significativo na população
amarela e, em contrapartida, um declínio do número de indígenas infectados. CONCLUSÃO: Os
estudos epidemiológicos são essenciais no mapeamento de uma doença em determinada população
e, ainda que as informações sobre a AIDS tenham aumentado nos últimos anos, devido às
campanhas de conscientização, os relatos de casos permanecem altos e não observa-se uma
diminuição significativa dos números.
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UMA ANÁLISE SOBRE A SITUAÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL EM
FORTALEZA
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INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Visceral (LV) é caracterizada como uma doença grave causada pelo
protozoário Leishmânia Chagasi e transmitido através de um vetor, um inseto flebotomíneos
(Lutzomyia longipalpis), mais conhecido como mosquito palha. A doença acomete humanos e
animais, principalmente os cães, que atuam como hospedeiros intermediários no processo de
infeção humana. Tal condição de saúde causa, no ser humano, febre alta e o aumento no tamanho
de alguns órgãos viscerais, como o fígado e o baço. No Ceará, os primeiros casos da doença
ocorreram em meados de 1930, mas foi a partir de 1986 que a problemática tomou um caráter
contínuo. OBJETIVO: A pesquisa realizada objetiva a análise da situação epidemiológica do município
de Fortaleza, capital cearense, no que tange a incidência atual e pregressa de Leishmaniose Visceral,
levando em conta indicadores como casos notificados, incidência e letalidade da doença.
METODOLOGIA: O estudo realizado enquadrando-se como descritivo, produzido através do
levantamento de dados secundários coletados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS),
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sala de Apoio à Gestão Estratégica
(SAGE). Os dados apresentados sobre LV humana foram selecionados por ano, segundo o sexo, por
taxa de incidência, taxa de letalidade e pelo número de óbitos, no período de 2015 a 2019. No
DATASUS coletando-se o número de casos confirmados, conforme o ano e o sexo, já no SAGE foram
registrados os dados de óbito e taxa de incidência. RESULTADOS: Diante dos dados levantados sobre
a situação da LV em Fortaleza, foram confirmados 919 casos e 43 mortes por essa doença no período
analisado, notando-se uma média de 183,8 casos por ano. Observou-se, nesse mesmo período que a
predominância da doença deu-se em pessoas do sexo masculino, que representaram 74,6% dos
casos. Analisando os dados coletados do SAGE, constatou-se uma incidência média de 2,7%
(casos:100.000 habitantes) e uma letalidade média de 4,24% (óbitos/casos). Ademais, destacou-se o
ano de 2015 que teve o maior número de casos em relação ao período analisado, com 250 casos
notificados que representam 27% do total, além de ter tido 44% do número total de óbitos. Oposto a
isso, entre os anos de 2018 e 2019 observou-se uma queda de 34% no número casos confirmados e
de 78% no número de óbitos, como mostrado no anexo 1. DISCUSSÃO: Por meio dos dados
fornecidos pelos indicadores de saúde foi possível constar que a leishmaniose visceral ainda se faz
presente em Fortaleza, de forma a apresentar variações na incidência. Diante disso, compreende-se
que políticas de prevenção à saúde, tendo como base as principais características das pessoas
afetadas, seriam capazes de diminuir o número de casos. CONCLUSÃO: Diante do exposto,
percebe-se a importância das estratégias de combate a transmissão da doença, incluindo o
levantamento, investigação e monitoramento da situação epidemiológica, que buscam proporcionar
um conhecimento amplo acerca da problemática discutida, a fim de criar, ampliar e qualificar as
políticas públicas de saúde objetivando a garantia de uma boa saúde e qualidade de vida à
população.
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ANEXO 1

Fonte: Dados coletados do DATASUS,SINAN,SAGE.
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ANÁLISE DO PROCESSO EPIDÊMICO SOBRE O ZIKA VÍRUS NO ESTADO
DO CEARÁ ENTRE 2016-2019
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INTRODUÇÃO: Zika Vírus faz parte do grupo das arboviroses transmitidas pelo mosquito do gênero
Aedes aegypti. Caracteriza-se por ser uma doença branda em seus sintomas, mas apresenta um risco
relacionado ao desenvolvimento de disfunções neurológicas. O histórico do Zika Vírus, no Brasil, tem
ascensão no ano de 2015, quando assumiu características epidêmicas no primeiro trimestre do ano,
intrigando diversos profissionais da saúde. Posteriormente, obteve-se uma série de descobertas e de
correlações clínicas que mostraram a necessidade de se conter a dispersão dessa doença no
território nacional. No estado do Ceará, um surto caracterizado pelo aumento de casos repentinos
notificados como vírus da Zika ocorreu no ano de 2016. Nesse sentido, esse estudo teve como
objetivo analisar o processo epidêmico do Zika Vírus no estado do Ceará, de acordo com os dados
existentes no período de 2016 a 2019. METODOLOGIA: Realizou-se uma coleta de dados na
plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). RESULTADOS:
Por meio da análise quantitativa sobre os casos do Zika Vírus, o total de casos notificados entre 2016
a 2019 foram de 13.486, com isso, é possível perceber que o período que apresentou os maiores
índices de casos do vírus da Zika foi entre os meses de março a julho de 2016, sendo caracterizado o
mês de maio como o pico epidêmico dessa enfermidade, notificando 2.140 casos confirmados.
Ademais, nos anos subsequentes verificou-se que o cenário foi análogo ao de 2016. Entretanto, a
partir do segundo semestre de 2017 começou a ser percebido uma repentina diminuição dos casos e
nos anos de 2018 e 2019 é notável um maior controle sobre estas ocorrências, atingindo somente 21
casos notificados em dezembro de 2019. DISCUSSÃO: Nesse contexto, foi notório a importância de
preocupar-se com a seriedade dos problemas causados pelo surgimento da patologia, tendo em
vista, o rápido aumento da propagação do vírus, que ocasionaram desde sintomas leves a
consequências graves. Todavia, a justificada de todo esse crescimento, está relacionado ao período
que corresponde as quadras chuvosas do Ceará, pois suas transmissões são recorrentes em períodos
anuais de inverno, onde possibilita o acúmulo de água parada, sendo este o local de reprodução do
vetor dessa doença. Dessa forma, as ações governamentais e a responsabilidade individual eram os
mecanismos fundamentais para garantir o controle e a saída para o surto dessa epidemia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se, portanto, que o surto do arbovírus Zika representou uma
situação alarmante para o sistema de saúde do país, principalmente pela escassez de conhecimento
acerca do vírus no início de seu aparecimento. Nesse sentido, apesar do caráter sazonal da doença, o
estado do Ceará conseguiu controlá-la no ano de 2018, desde então, os números de casos
mantêm-se linear.
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LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O PROCESSO ENDÊMICO DE
DENGUE NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA
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INTRODUÇÃO: A dengue trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo
mosquito Aedes aegypti, sendo o vírus que provoca essa doença pertencente ao grupo dos
arbovírus. Existem quatro tipos diferentes dessa arbovirose: sorotipo 1, 2, 3 e 4; todos podem causar
as diferentes formas da doença. Segundo uma atualização e revisão da secretaria de vigilância em
saúde, de 2014, a dengue é uma doença única, dinâmica e sistêmica, de amplo espectro clínico, que
pode ser ou não assintomática. METODOLOGIA: Foi realizada uma coleta de dados na plataforma
digital do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), incluindo amostras
do ano de 2015 até 2019, no município de Fortaleza, Ceará. Os dados foram coletados utilizando-se
filtros, como município de residência, de notificação e de infecção, além da abordagem de evolução
por mês de notificação. RESULTADOS: Foram encontrados um total de 27.047 casos entre os anos de
2015 à 2019, tendo seu pico em 2015 com 13.419 casos, decrescendo até 2018 com apenas 377
casos e um novo aumento em 2019, com 1.308 casos. DISCUSSÃO: Dentro da análise, identificou-se
que a maior taxa de incidência de casos acontece no período de março a julho, mesmo período que
apresenta alto índice pluviométrico na cidade de Fortaleza. Desse modo, encontra-se um processo
endêmico durante o período das grandes chuvas, tendo relação direta com as condições para
procriação do vetor transmissor do arbovírus. Concomitantemente, é notável a importância do
agente de endemias e das campanhas de orientação preventiva de combate à dengue pelas
Secretarias de Saúde, visto que, com a diminuição dos casos em 2018 e o aumento em 2019, é
perceptível uma certa desatenção da comunidade com os métodos preventivos. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Diante disso, é possível afirmar que a dengue se trata de um processo endêmico no
município de Fortaleza e que os métodos preventivos são de suma importância para combater o
aumento de casos e evitar um maior alastramento da doença, sendo necessário um maior
engajamento populacional na realização dos métodos preventivos.
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INTRODUÇÃO: A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma enfermidade
contagiosa que atingiu a população brasileira no século XX. A doença é causada pelo Poliovírus, que
pode infectar crianças e adultos, e é transmitida via fecal-oral, podendo ser assintomática ou
apresentar sintomas que variam de febres e diarreias até a paralisia residual. Diante do exposto,
faz-se necessário introduzir um estudo acerca da propagação da poliomielite no Brasil, destacando
fatores como as más condições habitacionais, higiene pessoal precária da época e o empenho dos
profissionais da saúde no tocante ao combate dessa mácula. METODOLOGIA: O presente estudo foi
embasado de acordo com pesquisas na seguinte base de dados: Google Acadêmico. Além disso,
realizou-se buscas no site do Ministério da Saúde. Quanto aos critérios de inclusão, foram
considerados dados e artigos que abordassem sobre a Poliomielite no Brasil durante o século XX.
DISCUSSÃO/RESULTADOS: O primeiro surto de poliomielite foi em 1911, seguido do segundo, no ano
de 1917, no estado de São Paulo. Com a alta taxa de casos, foi classificada assim como epidemia. A
propagação da doença está intimamente ligada a falta de saneamento, as más condições
habitacionais e a higiene pessoal. Diante disso, Charles Rosenberg, concluiu que a epidemia é
dividida em atos, sendo esses a negação, a explicação, a resposta e a lição, exatamente como
ocorreu, primeiro a negação da epidemia pela população e autoridades, logo após o surgimento de
vários surtos, médicos e autoridades começaram a elaborar possíveis explicações para a doença, que
até então era uma doença neurológica de contágio respiratório, passando a ser uma doença entérica,
o que pôde tornar real a criação de uma vacina. Entretanto, mesmo com tantos casos as autoridades
insistiam em acreditar que não havia motivos para pânico se a população seguisse todos os
requisitos, como a higienização correta e a ausência de aglomerações em ambientes fechados.
Porém, com os números alarmantes e mortes, tornou-se necessário a rápida providência de uma
vacina, enquanto isso, outras medidas não muito efetivas eram usadas. Após muitos estudos, a
vacinação no Brasil começou em 1955, com a utilização da vacina Salk em amplitudes reduzidas,
porém, a vacina Sabin estava cada vez mais ganhando credibilidade nas conferências, tornando-se
assim, a vacina efetiva na prevenção da doença. CONCLUSÃO: Desse modo, faz-se um paralelo com
os dias atuais no que tange a pandemia do COVID-19 e destaca-se a importância da ciência e da
pesquisa para vida e para a qualidade de vida dos indivíduos. Além disso, é relevante ressaltar como
a negação e a negligência governamental, no primeiro momento, dificultaram o combate à epidemia,
visto que a população do século XX, assim como a população brasileira nos dias atuais, não foi
devidamente informada sobre a propagação da doença. Diante do exposto, é imprescindível
compreender o processo saúde-doença não somente sob um olhar técnico, mas também social.
Ademais, o estudo em questão traz como principal reflexão a importância das campanhas de
vacinação como método fundamental, comprovado e efetivo de prevenção.

PALAVRAS-CHAVE: POLIOMIELITE. BRASIL. EPIDEMIA.
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INTRODUÇÃO: O conceito de estudos epidemiológicos é todo aquele que focaliza a ocorrência de um
fenômeno numa população ou amostra representativa. Baseia-se na observação dos fatos e suas
variações. OBJETIVO: Descrever a relação entre as doenças e outras variáveis de interesse que
existem em uma população definida, utilizados para quantificar a prevalência de uma doença ou
fator de risco e também a precisão de um teste diagnóstico. METÓDOLOGIA: Buscaram-se artigos
científicos recuperados nas bases de dados Scielo e LILACS o levantamento bibliográfico de artigos
científicos feitos com base nos descritores: tipos de estudos epidemiológicos; estudos
epidemiológicos. RESULTADOS: Os modelos são quanto os tipos de Relato caso: descreve a história;
Séries de caso: descreve as histórias; Correlação (ecológicos):uso indireto, Banco de dados;
Transversal: observação única; variável independente casual e variável independente condição;
Coorte, variável independente; Caso-controle, variável dependente; Ensaio clínico, exposto e não
exposto; Metanálise ,bibliográfica. DISCUSSÃO: os estudos epidemiológicos descrever, caracterizar a
saúde / doença como foi esse processo; A classificação: independente entre si; quanto a unidade,
individual ou ecológico (populacional); Quanto, intervenção do investigador (observacionais ou
experimentais); quanto, propósito geral (descritivo ou analítico).Descritivo: analisa a distribuição do
fenômeno em função do tempo, lugar, características, possíveis fatores de risco, origem e modo de
propagação. Analítica: procura identificar a relação entre o fenômeno e fatores ou condições
diversas, aos quais se possa atribuir seu comportamento e distribuição. Testa hipóteses de relação
causal entre fatores de exposição e eventos. CONCLUSÃO: O modelo de um estudo epidemiológico a
ser utilizada entre outros fatores, a representatividade dos participantes, a exposição e a
doença/condição relacionada à saúde.

PALAVRAS-CHAVES: MODELOS EPIDEMIOLÓGICOS; ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS; EPIDEMIOLOGIA.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO CEARÁ, BRASIL, NO
QUADRIÊNIO 2016-2019 E ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA

Emerson Matheus Santos Silva¹
Gabriel Nascimento Amora Tindô¹

1- Discente do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada
pelo Mycobacterium leprae. O bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos, no
entanto poucos adoecem. O qual costuma evoluir lentamente e pode levar até 20 anos para que os
primeiros sintomas apareçam no corpo, e pode ser caracterizado com sintomas como manchas na
pele, sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades, além de sérias
incapacidades físicas (GUIMARÃES, 2013). Entre as incapacidades físicas decorrentes da hanseníase,
especificamente pela lesão do sistema nervoso periférico, pode-se reparar a fraqueza muscular
associada a contraturas e deformidades em membros superiores e inferiores conhecidas como lesões
em garra (NARDI, 2006). Os meios de prevenção de incapacidades mais importantes são o
diagnóstico e tratamento precoce, antes do surgimento das lesões nervosas (Paucibacilar ou Grau I),
prevenindo assim o aparecimento das deficiências e diminuindo os custos do processo de
reabilitação. Quando à presença de lesões e incapacidades (Multibacilar ou Grau II), de acordo com
escore estipulado pelo Ministério da Saúde, são prioridades no processo de reabilitação: A melhora
na função motora do paciente que se encontra prejudicada, bem como capacitá-lo para o
desempenho de suas atividades através de exercícios adequados para suas limitações e necessidades
com o objetivo de prevenir ou diminuir encurtamentos, contraturas e deformidades, manter ou
recuperar a mobilidade e melhorar a força muscular. Assim, nesse sentido, o tratamento e o
conhecimento do grau de infecção, lesões nervosas e musculares se mostram importantes para a
equipe de saúde, em particular para o profissional fisioterapeuta, pois facilita o conhecimento das
deficiências bem como direciona as atividades de reabilitação que devem ser realizadas nos
pacientes incapacitados (BRASIL, 2008; GONÇALVES et al, 2009; JENSEN, 2010). OBJETIVO: Analisar
os aspectos epidemiológicos da hanseníase, bem como o perfil dos casos de hanseníase com
incapacidades físicas diagnosticados no Ceará no quadriênio 2016-2019 e apresentar a atuação da
fisioterapia na reabilitação em pacientes acometidos por lesões e incapacidades musculares.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal e de literatura, que utilizou o banco
de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o programa TabNet do
Ministério da Saúde/SVS para levantamento de casos no Ceará que teve como parâmetros os casos
registrados de hanseníase que apresentaram algum grau de incapacidade (I ou II) por avaliação no
momento do diagnóstico e faixa etária no quadriênio 2006-2019. E a literatura como fonte na
caracterização e identificação da hanseníase e de tratamento fisioterapêutico. RESULTADOS: Assim
foi obtido através do SINAN, o total de 27.617 casos de hanseníase no estado do Ceará com uma
diminuição de casos anuais, como apresentado no Gráfico 1. Destes, 24.513 tiveram avaliação no
momento do diagnóstico, dos quais 8.579 apresentaram algum grau de incapacidade (I ou II), assim,
pode-se afirmar que a proporção geral de incapacidades físicas (I e II) foi de aproximadamente 32%,
observou-se uma tendência de alta de casos de hanseníase na população com média etária de 51
anos, com dados apresentados nos Gráficos 2 e 3. DISCUSSÃO: Segundo (JENSEN, 2010), a atuação
do fisioterapeuta para pacientes em Grau 1 ou 2 de incapacidade ocorre na identificação de possíveis
alterações neurológicas através da palpação de nervos dos troncos nervosos acessíveis e a avaliação
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funcional (sensitiva, motora e autonômica). Sendo avaliado na palpação o calibre do nervo em
comparação com o contralateral, a presença de dor, fibrose ou nodulações, em sequência a avaliação
da função motora de grupos musculares e testes de força muscular. Dentre os diversos tratamentos
fisioterapêuticos, citamos: 1. A Mobilização Neural ou Neurodinâmica, é uma técnica fisioterapêutica
que parte do princípio que comprometimentos da fisiologia e da mecânica do sistema nervoso
podem gerar disfunções próprias do sistema neural ou em estruturas musculoesqueléticas por ele
inervadas, portanto o restabelecimento da sua biomecânica e fisiologia adequada, através do
movimento e/ou tensão, permitem recuperar a extensibilidade e a função equilibrada desse sistema,
bem como das estruturas comprometidas, sendo uma opção para aliviar a dor neuropática nos
pacientes (VERAS et al. 2011). E, 2. A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP), é um método
de tratamento fisioterapêutico que combina mecanismos fisiológicos do controle neuromuscular
com ativação dos impulsos dos Órgãos Tendinosos de Golgi. Um dos padrões da FNP é a
contração-relaxamento, utilizado para o aumento de flexibilidade, caracterizado pelo uso da
contração muscular ativa ocasionando uma inibição autogênica do músculo alongado. Dessa forma
ocorre o relaxamento muscular reflexo do músculo alvo que, associado ao alongamento passivo,
promove o ganho de amplitude de movimento, importante para que o paciente com Hanseníase
consiga executar os seus movimentos de maneira adequada (ALVAREZ, HANS FILHO, 2019).
CONCLUSÃO: Alcançamos o objetivo de levantamento de casos de hanseníase no quadriênio
2016-2019 no Ceará, bem como a média etária dos pacientes. Atingimos, também, o objetivo que se
consistia em pesquisar sobre o papel da Fisioterapia no tratamento da Hanseníase com as Técnicas
Fisioterápicas de Neurodinâmica para lesões nervosas e FNP para lesões musculares. Entretanto,
como constatado na literatura, o papel do fisioterapeuta é sintomático e específico, quando
administrado corretamente tem sucesso na prevenção de complicações relacionados ao
acometimento nervoso das regiões inferiores, mas há também relatos na literatura de tratamento
alternativos concomitantemente à intervenção médica convencional, sendo citado grupos de apoio e
técnicas que ajudam o paciente em evolução a permanecer no tratamento. Assim, identificamos a
necessidade de estudos sobre a atuação potencialmente eficaz do fisioterapeuta no sentido de que
tratamentos podem variar em cada paciente nas faixas etárias, sendo os artigos encontrados
resumidos à prevenção de complicações da doença, necessitando de estudos futuros específicos da
atuação humanizada do fisioterapeuta em todos os níveis de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: HANSENÍASE. NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS. TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA.
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ANEXO 1

Gráfico 1: Total de casos de hanseníase nos anos 2016 a 2019 no Ceará.

Fonte: SVS-MS (2020)

Gráfico 2: Total de casos de hanseníase Grau I nos anos 2016 a 2019 no Ceará.

Fonte: SVS-MS (2020)

Gráfico 3: Total de casos de hanseníase Grau II nos anos 2016 a 2019 no Ceará.

Fonte: SVS-MS (2020)
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ANÁLISE DOS CASOS DE DENGUE NO CEARÁ, RELACIONANDO-OS
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INTRODUÇÃO: No Ceará, o Aedes aegypti esteve presente na década de 1950, como vetor da febre

amarela. Após a erradicação da doença, o mosquito só foi reintroduzido no estado em 1984, no

município de Aquiraz, de onde se disseminou. O primeiro caso foi registrado em 1986, onde a

doença acometeu cerca de 4.416 pessoas e, além disso, desde os primeiros casos até 1993 foram

registrados 54.055 casos, sendo 1994 um ano marcado por um enorme aumento no número de

casos, cerca de 47.789. DISCUSSÃO/RESULTADOS: Em 2002, iniciou-se um novo programa no Brasil

chamado Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD). Este foi criado com o intuito de obter o

controle dessa epidemia, visando reduzir o número de casos e de óbitos no país. Com isso, após

investimentos em aquisição de equipamentos, inseticidas, manutenção, capacitação de pessoal e

ações de comunicação social, melhorando, assim, as condições demográficas no estado do Ceará, no

ano de 2004, embora após esse ano o número de infectados tenha aumentado novamente, houve a

maior redução de casos evidenciada no período de 2001 a 2011, em que teve apenas 3.990 casos

confirmados, representando uma diminuição da morbidade e, consequentemente, da mortalidade.

METODOLOGIA: Neste estudo, buscamos conhecimento sobre essa problemática em Bibliotecas

Eletrônicas, mais especificamente na plataforma do Google Acadêmico, além de nos basearmos

também nos dados e informações fornecidas pelo Departamento de Informática do Sistema Único de

Saúde (DATASUS). CONCLUSÃO: Apesar da perceptível diminuição do números de acometidos pela

dengue, no Ceará, em 2004, esse número voltou a crescer descontroladamente, chegando a ser

classificada pelo Ministério Da Saúde como “área de vulnerabilidade de risco muito alto”, logo,

precisando esta estar em constante vigilância para que fatores como morbidade e mortalidade

possam ser controlados.

PALAVRAS-CHAVE: DENGUE. EPIDEMIA. ANÁLISE DE RESULTADOS.
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MODELOS DE ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS E SUA IMPORTÂNCIA NO
PLANEJAMENTO DA SAÚDE
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INTRODUÇÃO: Os modelos epidemiológicos tratam da realização de estudos para a identificação das
causas ou da etiologia das doenças e seus fatores de risco. Assim é possível desenvolver estratégias
preventivas que reduzam ou eliminem a exposição a esses fatores. Esses estudos objetivam a
redução da morbidade e da mortalidade por agravos ou doenças, ou seja, eles abordam o papel da
epidemiologia na definição de um objeto específico ou “enfoque epidemiológico” para o
planejamento de saúde, atuando em processos como a formulação de políticas, a definição de
critérios de repartição de recursos, a elaboração de diagnósticos, planos e programas voltados para
saúde, assim como na organização de ações e serviços, e na avaliação de sistemas, políticas,
programas e serviços de saúde, nos diversos níveis de gestão do sistema (TEIXEIRA, 1999).
METODOLOGIA: O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada nas bases Scielo
e Google Acadêmico, além do uso do portal DATASUS para obtenção de dados sobre a epidemia de
dengue nos anos de 2009 a 2019. RESULTADOS: Em 2011 foram registrados mais de 35 mil casos, o
equivalente a 7 vezes o número de casos de 2010, seguidos de um aumento significativo em 2012,
onde foram registrados mais de 40 mil casos confirmados. Nos dois anos seguintes, verificou-se uma
redução controlada dos casos. Entretanto, houve um aumento expressivo nos anos de 2015, 2016 e
2017, que registraram uma média de 26.270 casos, que foram controlados novamente em 2018 e
2019, demonstrando a necessidade da manutenção contínua das políticas e estratégias de controle.
DISCUSSÃO: Os modelos de estudos epidemiológicos podem ser classificados de acordo com os
recursos disponíveis, as hipóteses levantadas e os objetivos do estudo, sendo eles divididos em:
Estudos Ecológicos, Estudos de Tendência, Ensaios Comunitários, Estudos de Agregados, Ensaios
Clínicos, Estudo Transversal ou de Inquérito, Estudo de Caso Controle, Estudo de Corte ou de
Incidência. Por meio desses estudos é possível analisar situações para que ocorra a contenção de
determinadas doenças em regiões específicas, como ocorreu com a dengue no Ceará. A população
estudada também apresenta diferenças, denominadas de variáveis, tais como sexo ou gênero, idade,
peso, estatura, as variáveis podem ser categorizadas em qualitativas (ordinais ou nominais) e
quantitativas (contínuas ou discretas), em independentes, que produzem a mudança no estado de
saúde/doença (o fator de risco ou a exposição), ou dependentes, que são o efeito, doença/agravo
(CASTELO-BRANCO, 2019) . Percebe-se, portanto, que a partir da tomada de medidas de controle e
de ações de conscientização dessa população é possível que haja uma redução controlada dos casos,
como a dos anos de 2018 e 2019, o que reforça a indispensabilidade da continuidade da manutenção
das políticas e estratégias de controle. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os modelos epidemiológicos em
suas múltiplas dimensões, atuam desde a formulação de políticas até a programação de ações de
intervenção sobre problemas no espaço de uma unidade de saúde local. Invocam a atenção para a
necessidade do envolvimento nas práticas de saúde coletiva, auxiliando no controle da morbidade e
da mortalidade da população local  (TEIXEIRA, 1999) .
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INTRODUÇÃO: A análise da situação de saúde (ASIS) diz respeito à forma de identificação dos
problemas de saúde de uma comunidade, feita a partir de dados, com objetivo de mapear
necessidades sociais para, assim, determinar prioridades de ação. Existem vários recursos
auxiliadores nesse processo de análise, como os Sistemas de Informação em Saúde (SIS), que são
ferramentas tecnológicas processadoras de informações a nível municipal, estadual e nacional,
capazes de diagnosticar a situação de saúde de determinada população. Feita a coleta de dados, as
variáveis são interpretadas, obtendo-se um diagnóstico da situação de saúde da comunidade em
questão, possibilitando efetuar o planejamento de políticas públicas e de ações benéficas à saúde
pública. OBJETIVOS: Esta pesquisa objetiva conceituar a Análise da Situação de Informação em Saúde
(ASIS), apresentar alguns indicadores de diagnóstico da saúde populacional e descrever como a ASIS
auxilia no planejamento de políticas de saúde. METODOLOGIA: Esta pesquisa foi feita através dos
descritores “Indicadores” e “Análise da situação de saúde” na plataforma LILACS. Foram coletados
estudos dos últimos 15 anos que tratassem exclusivamente de conceitos da análise de situação de
saúde. Também foram selecionados dados da plataforma DATASUS acerca do número de mortalidade
por AVC no estado do Ceará durante o ano de 2019. RESULTADOS: Identificou-se que o diagnóstico
das necessidades de saúde da população depende de fatores demográficos, socioeconômicos e
políticos, visto que a saúde dos indivíduos é influenciada por aspectos como hábitos, moradia,
alimentação, renda, nível de escolaridade e emprego. Esses fatores, chamados de determinantes
sociais da saúde (DSS), estão relacionados às condições em que as pessoas vivem, induzindo a
ocorrência de fatores de risco e as adversidades de saúde local, que podem ser medidos pelos
indicadores de saúde, norteando o planejamento e gerenciamento de ações benéficas à saúde. Além
disso, foram coletados dados da plataforma DATASUS acerca do número de óbitos por acidente
vascular encefálico no estado do Ceará no ano de 2019. Atestou-se, por meio da faixa etária dos
indivíduos acometidos, maior incidência de mortes na população com idade a partir de 65 anos.
Também ficou evidente que grande parte dos óbitos desse período é de pessoas com baixa
escolaridade. Alguns fatores de risco para o AVC são: má alimentação, sedentarismo, tabagismo,
alcoolismo, hipertensão e colesterol alto. Contudo, mais de 90% dos AVCs podem ser evitados
através do controle desses fatores, com acompanhamento médico regular e alimentação adequada e
prática de atividades físicas. CONCLUSÃO: Este estudo apresentou a análise de situação de saúde de
acordo com os indicadores de saúde populacional, especificando por meio da mortalidade do AVC no
estado do Ceará em 2019. Desta forma, permitiu a realização de uma observação combinada
envolvendo diversos fatores envolvidos na situação aplicada, como faixa etária, escolaridade e
gênero. Conclui-se a importância e a necessidade da análise dos dados abordados, assim como de
outras doenças, para efetuar o diagnóstico da saúde populacional e intervir por meio de ações e
políticas que favoreçam a devida prevenção e tratamento de problemas de saúde mais recorrentes
na comunidade.
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INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença crônica e transmissível, que afeta principalmente a pele e
os nervos periféricos, tendo como principais sintomas lesões e/ou manchas na pele, com diminuição
da sensibilidade térmica e tátil. Possui um longo período de incubação, que dura em média de 2 a 7
anos. Ademais, trata-se de uma das doenças mais antigas do mundo, sendo notificados os primeiros
casos no Brasil a partir do ano de 1600. Atualmente, ainda que o tratamento seja disponibilizado de
forma universal e gratuita mediante o Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil ocupa a 2ª posição
entre os países que mais registram novos casos. Nesse contexto, é relevante analisar a influência de
fatores sociais que possam estar relacionados com a dificuldade em se erradicar a hanseníase no
país. METODOLOGIA: O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, e utiliza-se de dados
disponibilizados no DATASUS, no site do Ministério da Saúde e na plataforma SciELO. RESULTADOS:
Entre 2015 e 2019, foram diagnosticados 174.292 casos de hanseníase no Brasil, sendo 98.765
indivíduos do sexo masculino, representando 56,66% dos casos, e 75.513 do sexo feminino. Houve
um crescimento contínuo na quantidade de casos até os 59 anos de idade, sendo a faixa etária mais
representativa no diagnóstico da doença entre 30 e 59 anos, com 96.552, ou 55,4% do total de casos.
Com 73.945 casos, o Nordeste é a região que mais diagnosticou a hanseníase no Brasil, sendo
equivalente a 42,42% do total de casos no período. Com relação à escolaridade, excluindo-se do total
de casos os 31.674 indivíduos diagnosticados que não forneceram esta informação, existiram
142.618 casos no recorte analisado. Destes, 89.326 não possuíam o ensino fundamental completo, o
que representa 62,63% do total. DISCUSSÃO: Os dados supracitados corroboram com um perfil geral
do indivíduo com hanseníase apresentado por diversos dos estudos analisados, tendo como
características o baixo poder aquisitivo, pouco acesso à educação formal e idade produtiva. Embora o
diagnóstico precoce da hanseníase seja um fator importante para barrar o progresso da doença e o
contágio, a entrada do indivíduo no SUS, que idealmente se daria no nível de atenção primário,
muitas vezes só ocorre no nível ambulatorial, após o paciente já apresentar incapacidades físicas
decorrentes da doença. A demora para a procura do sistema de saúde envolve muitos aspectos,
como a falta de acesso a informações sobre a condição, ao hábito de grande parte da população,
especialmente homens, de não realizar consultas médicas de rotina, e ao estigma que ainda envolve
a doença. CONCLUSÃO: A hanseníase é uma doença negligenciada e, por mais que tenha cura, é
preciso que seja diagnosticada e tratada o mais precocemente possível para evitar sequelas no
indivíduo e diminuir as possibilidades de contágio. As políticas de combate à hanseníase devem visar,
além da cura da doença, o acompanhamento dos indivíduos pós-alta, visto que muitos desenvolvem
incapacidades físicas após o tratamento. Os componentes sociais que acompanham a doença devem
ser compreendidos e revertidos, conforme se busca a erradicação da hanseníase no Brasil.
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INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma infecção crônica granulomatosa, curável, causada pelo agente
etiológico Mycobacterium leprae, um bacilo de baixa patogenicidade e de alta infectividade, que
apresenta afinidade por células cutâneas e dos nervos periféricos e, quando não tratada, pode
causar deformidades e mutilações. O trato respiratório é a mais provável via de entrada da bactéria.
Os casos de hanseníase são classificados, segundo a OMS, em paucibacilar e multibacilar. Essa
doença é endêmica nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Assim, o Brasil ocupa o
2°lugar no ranking mundial e o Ceará é o 4° estado com maior número de casos do Nordeste.
Outrossim, o Ministério da Saúde elaborou a Estratégia Nacional para Enfrentamento da Hanseníase,
que visa diminuir a carga da doença ao final de 2022. Ademais, ressalta-se que o indicador
socioeducacional se relaciona com o aumento dos novos casos de hanseníase. OBJETIVO: O intento
deste estudo foi realizar uma análise da epidemiologia da hanseníase e da incidência da doença
entre a população do Ceará, e examinar e gerar hipóteses sobre a relação dos fatores
socioeducacionais na conjuntura e ocorrência da doença e outros resultados relacionados à
hanseníase. METODOLOGIA: Essa revisão integrativa foi baseada na coleta de amostras no DataSUS
referentes aos casos de hanseníase no estado do Ceará entre os anos de 2015 e 2019. Analisou-se
também o Boletim Epidemiológico de 2020. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No período de 2015 a 2019
foram registrados 10.001 novos casos de hanseníase no estado do Ceará. Desses, 422 (4,4%) foram
apresentados em menores de 15 anos, em comparação com o estado da Paraíba que também
observa ocorrências semelhantes, a doença apresentava tendência de declínio. Porém, entre 2017 e
2019, houve um período de crescimento na frequência de casos locais. É possível pressupor que há
presença de adultos doentes sem diagnóstico ou tratamento que estão ampliando a transmissão da
doença. Analisando os dados da faixa etária entre 0 e 14 anos, com enfoque no nível de escolaridade,
a incidência mostra-se maior em crianças com o ensino fundamental incompleto, mais precisamente
da 5°a 8° série incompletas, que correspondem a 34,4% dessa parcela (148), onde o sexo masculino
de cor preta se realça quanto ao número de casos. Na população acima de 15 anos, a quantidade de
casos em homens se contrasta com a situação das mulheres, em destaque para a população de pele
branca, com ênfase para a capital de Fortaleza. CONCLUSÃO: Foram encontrados grandes índices de
pessoas acometidas pela doença com um nível de analfabetismo considerável, evidenciando a
dificuldade que esses indivíduos têm em reconhecer a doença, pela ausência de informação e
obstáculos ao acesso nos sistemas de saúde e a falta de compreensão das orientações de educação
em saúde. Dessa forma, faz-se necessário a realização de ações socioeducativas com o intento de
ampliar o conhecimento dos indivíduos e das famílias acerca do contágio, da transmissão e do
tratamento. É imperativo o avanço nos programas de controle da doença, focalizando investimentos
de cunho socioeducativos na área da saúde para os municípios de maior vulnerabilidade social.
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RESUMO
Por meio de uma revisão integrativa em bases de dados da literatura existente, buscamos por indícios comprobatórios de
desenvolvimento satisfatório de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) condicionado por modelos de
Intervenção Precoce (IP).Desse modo, o objetivo deste artigo foi contextualizar a importância da intervenção e da detecção
precoces em crianças diagnosticadas com TEA na faixa etária de 0-5 anos e suas implicações sociais, bem como suas
consequências positivas que envolvem melhoria no bem-estar geral da criança autista. Ao final da revisão, obtivemos
resultados que explicitam uma relevância notória da estimulação prévia em crianças com o TEA no auxílio do
desenvolvimento, da comunicação e da interação social. Nesse contexto, é de extrema importância que intervenções sejam
realizadas durante o segundo ano de vida, em decorrência da plasticidade neural e das diferenciações neurológicas que
ocorrem nesse período, além disso, as interações familiares também se evidenciaram imprescindíveis. Dentro dessa
perspectiva, a IP, quando iniciada nos primeiros meses de vida, é melhor aceita pela criança porque ela está mais suscetível
a estimulações externas lúdicas, facilitando resultados mais significativos que em crianças as quais tiveram a mesma
intervenção, mas em idades um pouco mais avançadas. Com base nisso, é fundamental a inserção dessa intervenção na
Atenção Básica, pois torna mais fácil o contato inicial com a família e a busca por soluções para as limitações apresentadas,
facilitando a detecção precoce e o avanço biopsicossocial na faixa etária infanto-juvenil.
Palavras-chaves: Transtorno do Espectro Autista. Saúde da Criança. Intervenção Precoce.

ABSTRACT
Through an integrative review in existing literature databases, we search for evidence of satisfactory development of
children with Autism Spectrum Disorder (ASD) conditioned by early intervention (EI) models. Thus, the objective of this
article was to contextualize the importance of early intervention and detection in children diagnosed with ASD in the 0-5
age group, and its social implications, as well as its positive consequences involving improvement in the general well-being
of the autistic child. At the end of the review, we obtained results that explain the remarkable relevance of prior stimulation
in children with ASD in assisting development, communication and social interaction.In this context, It is extremely
important that interventions are performed during the second year of life, due to the neural plasticity and neurological
differentiations that occur in this period, in addition, family interactions have also proven essential. Within this
perspective, EI, when initiated in the first months of life, is better accepted by children because they are more susceptible
to playful external stimulations, facilitating more significant results than in children who had the same intervention, but at a
slightly more advanced age. Based on this, it is fundamental to insert this intervention in the Basic Care, because it makes
the initial contact with the family and the search for solutions to the presented limitations easier, facilitating the early
detection and the biopsychosocial advance in the infant-juvenile age group.
Keywords: Autism Spectrum Disorder. Child Health. Early Intervention.
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INTRODUÇÃO

Autismo ou Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um atraso comportamental que afeta a
capacidade de uma pessoa entender o mundo e se relacionar com outras, ou seja, é uma síndrome
que compromete habilidades socioemocionais e de comunicação ao longo da vida. Nesse sentido, de
acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), TEA é uma condição
única com diferentes níveis de gravidade, representando coletivamente quatro subtipos previamente
definidos, dentre eles o Transtorno Autístico e o Distúrbio Desintegrativo da Infância (TSANG et al,
2019). Segundo a Organização Mundial da Saúde (2017), a incidência de TEA aumentou
drasticamente na última década, com estimativas de que afeta 1/160 crianças no mundo, com
predomínio que oscila entre as pesquisas.

O aumento e o aperfeiçoamento dos meios de diagnosticar o TEA precocemente
torna-se excepcionalmente importante para aproveitar a chamada “janela da oportunidade”, a qual
diz que, quanto mais cedo se começar as estimulações na criança com o transtorno, mais estará
suscetível ao progresso no desenvolvimento. Por esse motivo, torna-se crucial a detecção precoce do
transtorno para um melhor desenvolvimento da criança, pois ela possibilita a realização de
intervenções as quais buscam estimular o desenvolvimento da criança, podendo promover melhores
resultados e, também, ajudar pais e responsáveis a entender e colaborar no tratamento. Até o
momento, a maioria dos tratamentos baseados em evidências para crianças pequenas com TEA tem
como alvo os principais déficits nos domínios social e de comunicação (FLANAGAN et al., 2012), além
de intervir em problemas de comportamento estereotipado (VISMARA; ROGERS, 2010).

Com o propósito de entender a importância da estimulação precoce em crianças
diagnosticadas com TEA, busca-se por meio de uma revisão integrativa as evidências na literatura
existente de indícios comprobatórios de desenvolvimento satisfatório de crianças com TEA
condicionado por modelos de Intervenção Precoce (IP). Esse artigo, centralizado na faixa etária de
0-5 anos, apresenta relevância para clarificar o valor de uma detecção adiantada conjuntamente de
uma estimulação precoce para ajudar no desenvolvimento biopsicossocial da criança autista, pois,
quanto mais cedo existe uma intervenção, pode-se, ainda mais, conseguir melhores resultados.

Historicamente, durante os séculos XVIII E XIX, diante da complexidade e da amplitude
de formas que o TEA se manifestava, fundamentado muitas vezes pelo desconhecimento científico,
as pessoas que evidenciavam sintomas característicos de TEA eram classificadas em estado de
"idiotia" (BERCHERIE, 1998 apud SAÚDE, 2015). Mesmo depois de tempos, durante o século XX,
perdurando a insipiência sobre o assunto, o autismo era, por diversos momentos, confundido e
diagnosticado como Esquizofrenia Infantil (GARONet al., 2018). Dessa forma, contribuiu-se para a
construção de um olhar social envolto de preconceito sobre pessoas com TEA, o qual diversas
campanhas atuais tentam retardar, além da tentativa de levar informação sobre esse transtorno para
a população.

Atualmente, a atenção básica desempenha significativo papel para realizar a detecção
precoce do transtorno em crianças, direcionando e acompanhando pais e responsáveis para
conceder uma melhor qualidade de vida e de tratamento. Na medida do progresso de pesquisas que
buscam e que estudam as causas, efeitos e condições de pessoas com TEA, mais evidencia-se a
importância da IP para atenuação de problemas futuros que crianças autistas poderiam ter, tendo
ainda mais êxito quando a estimulação ocorre o mais brevemente possível. Dessa forma, existe uma
eficácia no desenvolvimento biopsicossocial de crianças com TEA que iniciaram adiantadamente
modelos de intervenção precoce, contribuindo para amplas melhoras em Quociente de Inteligência
(QI), desenvoltura social, adaptação, habilidades diária e motora (RYBERG, 2015).
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Por ser uma amostra da população que sofre com preconceitos e com falta de apoio e
de orientações, esse estudo justifica-se pela necessidade de esclarecer a importância da IP nessa
parcela que é suscetível a melhoras no seu desenvolvimento. Desse modo, faz-se necessária uma
ampliação do acesso aos serviços que garantam uma identificação precoce do TEA conjuntamente a
uma concessão de técnicas, de abordagens e de modelos de tratamento de estimulação ao
desenvolvimento caracterizados como indiscutíveis meios para promover saúde na vida de pessoas
com TEA e suas famílias.

METODOLOGIA

A presente pesquisa consiste numa revisão integrativa. Buscou-se responder a seguinte pergunta
norteadora: “A estimulação precoce em crianças com TEA dentro da atenção básica contribui para o
seu desenvolvimento biopsicossocial quando comparado com outras estratégias?”.

A amostra foi composta de artigos científicos recuperados nas bases de dados Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) e PUBMED/MEDLINE no período correspondente a junho de 2020, através da
combinação: Autism Spectrum Disorder AND Children AND Early Intervention e de de leituras
complementares baseadas em cartilhas disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da
Saúde e no site oficial da Organização Pan-Americana da Saúde no mesmo período. Os estudos
foram selecionados por meio da leitura prévia de resumos, e, posteriormente, a leitura na íntegra
após a primeira filtragem. Para esta foram adotados, como critérios de inclusão: mencionar
claramente transtorno do espectro do autismo (TEA); mencionar intervenção precoce e abordada a
atenção básica; publicados no período entre 2015 a 2020, ou seja, em um total de cinco anos; textos
completos; pesquisa realizada em humanos, publicações em inglês ou em português disponíveis
gratuitamente nas bases de dados. Para a exclusão foram dispensados aqueles que não
mencionavam claramente “intervenção precoce”, as revisões sistemáticas, os que não abordavam a
atenção básica e artigos que não eram escritos em inglês ou em português.
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RESULTADOS

Quadro Sinóptico 1 – Apresentação da comparação dos principais achados selecionados para este
manuscrito.

Nº AUTOR E ANO TIPO LOCAL IDIOMA OBJETIVO RESULTADOS

I Thiemann; Mcguff;
Goldstein, 2017.

Qualitativo Estados
Unidos

Inglês O objetivo do estudo
foi analisar uma
intervenção que
forneceu treinamento
de um dispositivo
gerador de fala para
pré-escolares com
TEA.

Os resultados sugerem um
efeito positivo do uso da
intervenção com o dispositivo
gerador de fala.

II Estes et al., 2015. Quantitativo Estados
Unidos

Inglês Teve como objetivo
demonstrar a eficácia
do Early Star Denver
Model (ESDM).

A principal descoberta desse
estudo foi que o grupo ESDM,
em média, obteve resultados
mais promissores do que o
grupo de intervenção
comunitária, tendo ganhos
em intervenções precoces no
período de 2 anos em
comportamento desafiador e
adaptativo, capacidade
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intelectual geral e gravidade

dos sintomas.

III Corrêa; Queiroz,
2017.

Qualitativo Brasil Português Essa pesquisa
objetivou analisar a
relação de crianças
diagnósticas com TEA,
as quais foram
submetidas a uma
intervenção precoce,
com suas mães.

Essa pesquisa sugere que
intervenções precoces serão
mais eficientes com a
inserção dos pais, a fim de
que haja uma compreensão
melhor das singularidades das
crianças e suas limitações.

IV Cidav et al., 2017. Qualitativo Estados
Unidos

Inglês O objetivo desse
artigo foi determinar
o efeito do Early Start
Model (ESDM) no
tratamento de
crianças com autismo
no uso e nos custos
do serviço de saúde.

O resultado do estudo sugeriu
que os custos associados ao
ESDM eram compensados
posteriormente, pois
acontecia uma redução de
outros serviços associados.

V Delahunty, 2015. Qualitativo Estados
Unidos

Inglês O estudo objetivou
destacar a
importância da

triagem e da

vigilância na
identificação e
intervenção precoce
de crianças com TEA.

O resultado do estudo sugere
que a triagem e a vigilância
são recomendadas para todas
as crianças com TEA e sempre

que os pais

demonstrarem preocupação.

VI Barber et al., 2015. Qualitativo Estados
Unidos

Inglês O presente estudo
examina a eficácia do
PMI Stay, Play, Talk
sobre as habilidades
de comunicação
social de crianças
pré-escolares
diagnosticadas com

TEA.

Os resultados deste estudo
corroboraram achados
anteriores que apoiam a
utilidade dos PMI para
melhorar a comunicação
social de crianças pequenas
com TEA e sugerem uma
abordagem econômica e
natural para melhorar a
comunicação social durante a
primeira infância.

VII Tsang etl al., 2019. Qualitativo Singapura Inglês O objetivo do artigo é
destacar a
importância de um
diagnóstico e uma
intervenção precoce
em crianças com TEA

O artigo destacou a
importância de um maior
entendimento sobre o
autismo, tanto para uma
melhor relação mãe-filho,
como para uma intervenção
mais eficaz.

VIII Suma et al., 2016. Qualitativo Estados
Unidos

Inglês O estudo foi feito com
o objetivo de analisar
como o diagnóstico
precoce foi
relacionado a
aumentos nas horas
de intervenção e
qualidade das
interações pai-filho.

Os resultados do estudo
afirmam que antes do
diagnóstico, o número de
intervenções era bastante
reduzido, algo que demonstra
a importância de um
diagnóstico e intervenção
precoce.

IX Vivanti et al., 2017. Qualitativo Estados
Unidos

Inglês O artigo resumiu
temas discutidos no
Grupo de Interesse

Especial do

INSAR (SIG) sobre a
intervenção precoce
na comunidade.

O estudo destacou uma
escassez de ensaios de
eficácia e a necessidade de
caracterizar as intervenções
do TEA para poder alcançar
resultados melhores.
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X Whitehouse, 2017. Qualitativo Austrália Inglês O objetivo do artigo é
fornecer uma visão
mais ampla dos
pontos positivos e
negativos da via
clínica atual.

O artigo destacou que uma
intervenção precoce para
crianças com TEA resultaria
em maiores benefícios que a
atual via clínica.

XI Rollins et al., 2015. Qualitativo Estados
Unidos

Inglês Esse estudo teve
como objetivo
examinar a eficácia
do Pathways Early
Intervention, um
programa de
intervenção
comportamental para
crianças com TEA.

A intervenção foi eficaz para
as medidas de contato visual,
engajamento social e
reciprocidade verbal.

XII Fossum et al., 2017. Qualitativo Canadá Inglês O estudo teve como
objetivo analisar os
efeitos positivos do
Tratamento de
Resposta Pivota (PRT)
para crianças com
TEA.

O estudo destacou que
crianças que experimentaram
o PRT tiveram inúmeros
benefícios ao comparar com
as que não passaram pelo
tratamento.

XIII Bradsaw et al., 2017; Qualitativo Estados
Unidos

Inglês Esse estudo teve
como objetivo
determinar se a
implementação do
PRT pelos pais seria
eficaz.

A pesquisa demonstrou que
os pais de crianças com TEA
apresentam níveis elevados
de estresse, mas os
programas de educação dos
pais sobre estratégias de
intervenção precoce
diminuem os sentimentos de
estresse.

XIV Watson et al., 2017. Qualitativo Estados
Unidos

Inglês O objetivo desse
estudo foi testar a
eficácia da
intervenção Ensino
Responsivo Adaptado
(TARV) mediada pelos
pais.

Esse estudo encontrou
evidências de efeitos do TARV
nas crianças e um aumento
do da capacidade de resposta
dos pais aos bebês.

XV Vivanti et al., 2016. Qualitativo Estados
Unidos

Inglês O objetivo do artigo
foi mensurar a
eficácia e os
benefícios do
programa de
intervenção ESDM
para crianças com
TEA de 12 a 48
meses.

O estudo destacou inúmeros
benefícios da intervenção
ESDM, principalmente nas
crianças mais novas.

XVI Losh et al., 2019. Qualitativo Estados
Unidos

Inglês Esse artigo pretende
uma relação entre o
desenvolvimento
estudantil de uma
criança com TEA e a
importância da
relação
aluno-professor.

Esse estudo sugere que a
relação aluno-professor (STR)
é influenciada pela
intrusividade dos pais.

Fonte: Os autores.

Quadro Sinóptico 2 – Apresentação dos principais resultados de cada estudo selecionado
relacionados ao objetivo e pergunta de pesquisa.
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Nº

OBJETIVO AMOSTRA RESULTADOS

I

Analisar os efeitos de uma intervenção
mediada por pares com um dispositivo

de geração de fala.

Participaram três
pré-escolares com autismo
e três colegas da mesma

sala de aula.

Os resultados mostraram que as três crianças com
TEA aumentaram sua capacidade de participar de
trocas sociais e/ou de comunicação com os colegas.

II

O artigo teve com objetivo examinar os
efeitos da intervenção precoce no
acompanhamento de 39 crianças com
TEA.

O artigo abordou 39
crianças diagnosticadas
com TEA, sendo 18
submetidas a intervenção
ESDM e 11 não.

O artigo sugere que o grupo ESDM apresentou
comportamentos restrito e repetitivo em uma taxa
menor, comprovando a eficácia da intervenção.

III

O objetivo foi comprovar a eficácia e a
qualidade dos provedores de
estimulação precoce canadenses.

O estudo teve uma amostra
de 164 prestadores de

serviço.

Os resultados do estudo demonstraram uma ampla
área de alcance dos serviços de estimulação precoce
canadense de alta qualidade.

IV
O objetivo do artigo foi mensurar o
custo-benefício da intervenção ESDM
em relação ao custo dos serviços de
saúde e o uso em si.

48 crianças entre 18 e 30
meses diagnosticadas com
TEA divididas em um grupo
que recebeu ESDM e outro

não.

Os resultados mostraram que as crianças que
passaram pelo programa de intervenção ESDM
apresentaram custo anuais maiores que as dooutro
grupo, mas que no decorrer do tempo o panorama
de invertia, pela não necessidade de outras
intervenções.

V

O objetivo foi enfatizar a importância da
vigilância e da triagem em uma
intervenção e os tipos de triagens

O estudo utilizou 7 artigos
para sustentar seu ponto de
vista

Os resultados comprovaram a eficácia da vigilância

de majoritariamente da triagem

VI Analisar os efeitos de intervenções

mediadas em pares.

6 crianças, separadas em
pares, uma com
desenvolvimento
típico(n=3), e uma com

TEA(n=3).

Todas as crianças envolvidas demonstraram
aumentos na frequência de suas respostas.

VII
O objetivo do artigo é propor uma
discussão sobre o TEA, por meio de uma
entrevista

Um garoto de 12 meses e

sua mãe

O resultado demonstrou a necessidade e os
benefícios de um entendimento maior sobre o
autismo para mães de crianças diagnosticadas com

TEA

VIII

O objetivo do artigo é mostrar os

desafios enfrentados pelos

terapeutas, para fornecer tratamento
adequado para o paciente.

O artigo inclui os métodos
de pesquisa de tratamento
adaptável e o Estudo
Aleatório Sequencial de
Atribuições Múltiplas.

O artigo sugere que apenas uma única intervenção
não será o suficiente para suprir um tratamento

adequado para uma criança, e a pesquisa pode

auxiliar o médico a analisar as respostas as
intervenções e estabelecer parâmetros de referência

IX
Analisar discussões mais recentes do
SIG,com o intuito de promover uma
intervenção mais eficaz para crianças
com TEA

O artigo utilizou as
perspectivas sugeridas nas
reuniões de 2015,2016 e
2017 do Grupo de Interesse
Especial (SIG)

O artigo destacou a importância do alinhamento das
teorias de intervenção com o conhecimento atual e
visões sociais.

X
Mostrar os desafios para uma
implementação de uma via clínica mais
eficaz

54 irmãos de crianças com
TEA participaram do
artigo,28 recebendo
sessões de terapia e 26
nenhuma intervenção.

O resultado do artigo identificou melhorias
significativas nos estilos de interação dos pais.
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XI

O objetivo foi analisar a eficácia da
Pathways Early Intervention, uma
intervenção comportamental baseada

na comunidade e orientado

pelos pais.

Participaram do estudo
quatro meninos
diagnosticados com TEA,os
quais foram numerados de
1 a 4,dois hispânicos, um
caucasiano e um
afro-americano,e suas
respectivas mães.

A eficácia da intervenção variou de uma criança para
a outra, por exemplo o contato visual foi altamente
eficaz para a criança 2 e minimamente para a 1, e
não teve efeito na 3 e 4.

XII
O artigo objetivou testar a eficácia de
um programa de intervenção baseado
no PRT,um método que tem foco na
comunicação verbal.

A amostra do artigo foi de
57 crianças diagnosticadas
com TEA,as quais se
matricularam para uma
intervenção baseada em

PRT.

Nesse artigo foi mostrado os melhores resultados de
linguagem com a utilização do PRT, sendo o primeiro
a demonstrar uma ligação entre o afeto positivo e
crescimento da linguagem.

XIII
O objetivo do estudo foi analisar as
possibilidades de os pais
implementarem as estratégias PRT de
modo eficaz.

Participaram três crianças
de 15,17,21 meses, e seus
respectivos pais.

O estudo demonstrou que os pais, depois de
participarem da intervenção aumentaram

drasticamente o número de oportunidade de

linguagem com os seus filhos, desse modo
mostrando a eficácia do PRT.

XIV
O projeto testou eficácia de uma
intervenção precoce mediada pelos
pais,TARV,por meio de um estudo
controlado randomizado.

87 crianças de 1 ano,
escolhidas por triagem
comunitária,dividas em dois
grupos.

Os resultados sugerem que o TARV não foram
associados diretamente a melhores resultados de
comunicação social e de regulação sensorial.

XV
Analisar os resultados e os efeitos do
programa de intervenção ESDM nos
primeiros períodos sensíveis das
crianças com TEA.

O artigo trabalhou com 32
crianças diagnosticadas
com TEA de 18 a 48 meses
e 28 de 48 a 62.

O estudo obteve resultados que demonstram um
significativo ganho verbal das crianças mais jovens

em comparação com as mais velhas,mas não

houve diferenças em relação a gravidade do TEA.

XVI

O objetivo do estudo foi propor uma via

de mediação,na qual os fatores

da criança afetam os comportamentos

do pai.

Participaram 117 crianças
com TEA, seus pais e
professores que se
matricularam em um
estudo de experiência
escolares precoces para
jovens com TEA.

Os resultados foram significativos, sugerindo que,
quando crianças possuem uma menor capacidade de
linguagem, os pais tendem a serem mais evasivos.

Fonte: Os autores.

No decorrer da pesquisa ficou notória a relevância da estimulação prévia em crianças com o TEA no
auxílio do desenvolvimento, da comunicação e da interação social. Para os psicanalistas o autismo se
dava devido a determinados acontecimentos ocorridos nos três primeiros anos de vida chegando a
culparem os pais pela condição dos seus filhos. Por outro lado, a neurobiologia atribui o autismo a
causas biológicas (alterações genéticas e epigenéticas) e suas interações com agentes externos
(FOSSUM et al., 2018).

Fato é, que o autismo é uma condição carregada ao longo da vida e que crianças que a
carregam possuem aptidões e necessidades não vistas em pessoas normais de mesma idade. Os
primeiros sintomas de TEA afetam a capacidade e a motivação para aprender com o mundo social e
impedem o cérebro de receber os insumos necessários para se desenvolver da maneira típica.
Entretanto, para que tais características sejam trabalhadas, se faz necessário a aplicação de métodos
estimulativos de maneira precoce, com o intuito de buscar a melhor qualidade de vida para esse
indivíduos. Uma pesquisa realizada com o método Early Start Denver Model (ESDM), feita com
crianças autistas de 12 a 48 meses de idade, apresentou evoluções significativas nas habilidades
comunicativas dos participantes, tanto em fala, como por meio de gestos e da compreensão de
novas palavras (VIVANTI et al., 2018) .

Segundo Whitehouse (2017), é de extrema importância que essas intervenções sejam
realizadas durante o segundo ano de vida, em decorrência da plasticidade neural e das
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diferenciações neurológicas que ocorrem nesse período. Em contrapartida, tais métodos só são
aplicados com mais eficácia após o diagnóstico, o que normalmente acontece de forma tardia. Além
disso, outro levantamento notou que a quantidade de intervenções realizadas antes do diagnóstico
são mínimas e que o número de pais que as buscam sobe de 8 para 28 após o fechamento do
diagnóstico (SUMA et al., 2016).

O diagnóstico precoce é algo complexo para indivíduos com TEA, isso porque as pessoas
que o manifestam normalmente não o tem sozinho, podendo haver a presença de outros quadros,
tais como o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade, cujas características dificultam a
constatação prévia do autismo. Somado a isso, não existem marcadores infantis que confirmem com
precisão o diagnóstico. Nesse sentido, uma pesquisa estudou bebês com potencial genético para TEA
com o intuito de testar intervenções antes dos 12 meses de idade e mostrou avanços significativos na
interação desses bebês com seus pais, ainda que não seja possível comprovar qual porcentagem da
amostra possuirá o autismo (WHITEHOUSE, 2017).

Como citado anteriormente, o autismo pode ser visto como resultado de aspectos
genéticos e externos. Nesse sentido, já se sabe que a família e o ambiente no qual o indivíduo está
inserido podem criar situações propícias para o desenvolvimento das habilidades do mesmo. Os
tutores possuem um papel essencial, uma vez que são os principais recursos de intervenção
utilizados. Nesse viés, a dinâmica pai-filho é algo importante de ser destacado. Há, por vezes, nessa
relação uma desarmonia, devido a dificuldade de trocas sociais que o autismo implica. Esse impasse
se apresenta desde muito cedo, pois o bebê com TEA não possui a capacidade de responder os
estímulos faciais dos pais com afeto (PAYNTER et al., 2018).

Nesse limiar, é necessário o fornecimento de instrução aos pais para que possam
conduzir seus filhos adequadamente, com o intuito de alcançar avanços significativos em seu
desenvolvimento. É isso o que mostra um estudo feito com três crianças de idades entre 21 e 27
meses, diagnosticadas com TEA e que possuem dificuldades na comunicação. O estudo aplicou o
incentivo a prática Pivotal Response Treatment (PRT) e orientou os pais a utilizarem-na. Nesse
método a própria criança deve dar início as brincadeiras e após sua implementação foram notados
grandes ganhos no quesito linguagem e amenização de outros sintomas da TEA (BRADSHAW et al.,
2017). De acordo com Paynter (2018), é ensinado para os pais fazerem o que eles fazem em terapia,
buscando que o que foi aprendido seja levado para a vida cotidiana do paciente. Se o indivíduo não é
estimulado em seu ambiente de convívio existe a possibilidade de que ele não consiga evoluir
satisfatoriamente no que se refere às condições do autismo.

As respostas positivas em relação às intervenções vão além da evolução neurológica,
comunicava, social e diminuição de ações auto agressivas. A intervenção alcançou também o âmbito
familiar e a vida entre o casal progenitor. Houveram ainda relatos de maior sentimento de
autorrealização em algumas mães. O sentimento de estresse nesses pais, é algo rotineiro,
provavelmente devido o cuidado e atenção que seus filhos demandam, mas que, como apontam os
resultados obtidos, foi algo amenizado após a aplicação da intervenção (PAYNTER et al., 2018).

Ainda no que se relaciona a importância do ambiente para com a pessoa com autismo, a
interação social que ocorre entre pais e filhos se refletirá na relação do aluno autista e seus
professores. Um levantamento feito por Losh (2019) mostrou que pacientes com o espectro e que
possuem baixas habilidades comunicativas vivenciam um baixa intrusividade dos pais na realização
de atividades estudantis. O estudo sugere ainda que essas mesmas crianças estão sujeitas a uma
relação aluno-professor de baixa qualidade.

Os incentivos para o desenvolvimento da pessoa com autismo não partem apenas dos
pais, ou dos profissionais responsáveis pelo cuidado e manutenção de sua condição, mas também de
todo e qualquer que se insere na vida desse indivíduo. Na infância da criança com TEA a participação
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de outras neurotípicas é essencial no processo de estímulo. Um estudo feito por Bourque (2017) tem
esse foco, proporcionando que crianças neurotípicas iniciem uma interação com crianças com
autismo. Os resultados desse processo foram extremamente satisfatórios, sendo observados
notáveis avanços em todas as funções comunicativas. O estudo concluiu que crianças com TEA ao se
envolverem em relações positivas com outras crianças sem o espectro tendem a aprender as
habilidades dos colegas por meio da observação e imitação.

É importante salientar que devido às especificidades de cada criança uma única
intervenção não será eficaz para todas. Crianças que possuem maior desenvolvimento das
habilidades de atenção conjunta possuem maior facilidade em se expressar, já crianças que brincam
em níveis simbólicos mais altos manifestam maior desenvolvimento de cognição e linguagem
(KASARI et al., 2018).

Sendo assim, cabe aos profissionais responsáveis averiguar maneiras distintas de
aplicação de intervenções, a fim de alcançar aquela que mais se adapte às habilidades já existentes
de cada um. Por exemplo, o método ABA (Análise de Comportamento Aplicada) foca nas habilidades
de categorizar e sequenciar das crianças, os maiores avanços estão relacionados a QI. O recurso
usado é o de associação do som de palavras com as ideias que essas representam e não é tão eficaz
na comunicação. As Intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas (NDBI) possuem
foco no incentivo às trocas sociais e na linguagem. Na maioria das vezes os pesquisadores desse
ramo focam em uma habilidade específica do objeto de estudo, a fim de acompanharem com
detalhes as modificações deste após a aplicação do projeto. Nesse modelo há o foco na comunicação
por outros meios diferentes da fala (KASARI et al., 2018).

DISCUSSÃO

É possível perceber, a partir dos resultados obtidos, a relevância dos impactos que a Estimulação
Precoce, pode contribuir de forma benéfica para a melhoria biopsicossocial de crianças com TEA. A
princípio, entender a utilidade que a Intervenção precoce tem na vida inicial do autista é de suma
importância, tendo em vista que iniciar um processo de estimulação nos primeiros meses são
primordiais para um maior desempenho e melhor qualidade de vida dessas crianças. Com isso, a
expectativa para que esses mecanismos venham ser eficazes, faz-se necessário o trabalho de uma
equipe de multiprofissionais que é possível, por meio da Política Nacional de Proteção dos Direitos
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e, além disso o auxílio familiar, dedicando um tempo
de qualidade a essa criança. Todavia, é notório que há dificuldades de um bom prognóstico no
período de 1 a 12 meses iniciais, por impasses no prévio descobrimento do autismo, por resistência e
pela não aceitabilidade paternal (MAPELLI et al., 2018).

Nesse contexto, muitas crianças que possuem o TEA, também podem possuir outras
patologias, como o Transtorno do Déficit de Atenção e hiperatividade, o que se torna facilmente
confundível e mais complicado para se obter um diagnóstico exato e preciso. É essencial, se atentar
em detalhes dos sintomas, visto que atribuir o autismo a outras enfermidades, dificulta a busca por
profissionais qualificados e prolonga o tempo em que essa criança fica sem a Estimulação Precoce, o
que em graus mais severos, podem prejudicar, demasiadamente, sua comunicação social com as
demais pessoas (WHITEHOUSE, 2017). Além disso, é importante ter o diagnóstico precocemente,
visto que a maioria dos pais e cuidadores, dificilmente, buscam intervenções antes disso, como
mostrado em um estudo, em que os procedimentos eram mais buscados somente após o
diagnóstico, aumentando, significativamente, de oito para vinte e oito a adesão ao tratamento
(SUMA et al., 2016).
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Além disso, a dificuldade do diagnóstico do autismo em crianças menores de três anosé
um imbróglio para a efetivação da intervenção precoce nesse público. Esse fenômeno ocorre devido
à ausência de conhecimento dos pais acerca dos sintomas característicos do TEA e desinteresse
acerca do desenvolvimento do bebê. Por conseguinte, o diagnóstico tardio prejudica o
desenvolvimento das habilidades sociais, comunicativas e emocionais da criança (BOSA, 2006).

Pode ser notado, que além da necessidade de haver uma estimulação melhor com a
família, estudos compravam o quão eficaz pode ser a convivência com outras crianças, e os
benefícios que trazem no quesito interação social, na medida que muitas crianças autistas precisam
desse contato, sobretudo, com outras de sua mesma faixa etária para obter ganhos e assim também
proporcionar aprendizado para esse último grupo citado, sempre tendo o máximo de respeito com a
criança portadora de TEA (CAMARGO; BOSA, 2009).

As crianças autistas, em sua maioria, têm uma dificuldade maior de conseguir se
comunicar e interagir com outras, mesmo que haja o desejo, suas limitações e particularidades, o
impendem de sociabilizar, carecendo, dessa forma, de mecanismos que o auxiliem nessa questão
problemática e relevante para sua melhora em qualidade de vida. Estudos sobre a dinâmica de
crianças com TEA e as demais reforçam a serventia que o contato mais próximo pode estimular, de
forma precoce, um desenvolvimento melhor nesse público, como as intervenções mediadas por
pares (PMIs) que apresentam eficácia sobre as habilidades de comunicação social de crianças
pré-escolares diagnosticadas com TEA, constatando assim, que a inclusão social é indispensável para
um melhor tratamento introdutório para o autista (BARBER et al., 2016).

Do mesmo modo, deve-se levar em conta o contexto familiar em que a criança está
inserida. Nesse sentido, pais ou responsáveis também passam por conflitos para se relacionarem
com os filhos com diagnóstico de TEA, uma vez que esses indivíduos têm dificuldades de se
relacionarem consigo e com outros, afetando as chamadas “trocas sociais”, assim, podem sofrer
exclusão também no âmbito familiar por conta da dificuldade de manterem relações baseadas no
afeto (CIDAV et al., 2017).

Um estudo realizado no estado de São Paulo concluiu que pais de crianças autistas estão
mais suscetíveis a sofrerem estresse. Isso ocorre desde o diagnóstico, quando esse não é feito de
forma detalhada provocando nos responsáveis, sensações como medo e sentimento de despreparo
(SEGEREN; FERNANDES, 2016). Além disso, por conta das limitações ocasionadas pelo TEA, essas
famílias passam a ter uma rotina diferente, já que a criança necessita de uma maior atenção dos
responsáveis, ocasionando uma sobrecarga.

Contudo, outro estudo revelou que as mães possuem maior nível de estresse quando
comparadas aos pais, o motivo seria que são atribuídas responsabilidades diferentes para esses
indivíduos. Nesse contexto, grande parte dessas mulheres deixam de trabalhar a fim de se dedicarem
integralmente aos cuidados com os filhos, outrossim, elas também estão sujeitas a maiores níveis de
ansiedade e depressão. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade da existência de uma rede de
apoio psicológico a essas famílias, especialmente as mães, uma vez que um ambiente
sobrecarregado de estresse afeta no desenvolvimento da criança (SCHMIDT; BOSA, 2007).

Ademais, é notório que a capacitação familiar, por meio de profissionais especializados,
tem um papel imprescindível nas questões de progressos no desenvolvimento biopsicossocial da
criança, dado que, estudos comprovam que os estímulos em ambientes naturais e com auxílio de
cuidadores mais qualificados, com técnicas e tratamentos mais voltados para as especificações de
cada criança, como o PRT (Pivotal Response Treatment), que é um tratamento comportamental
voltado para crianças que apresentam sintomas precoces de TEA, podem ser bastante importante
para que esses autistas alcancem melhores avanços em seu desenvolvimento e melhoria no
envolvimento social e na comunicação de pais e filhos (BRADSHAW et al., 2017).
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Outrossim, um estudo utilizou o programa de intervenção precoce Early Start Denver
Model (ESDM) cujo objetivo é estimular o desenvolvimento da criança nas idades iniciais, uma vez
que nessa faixa etária o indivíduo tende a aceitar com maior êxito estimulações externas lúdicas.
Nessa perspectiva, o estudo realizado na Austráliautilizou o programa em dois grupos de crianças
com idades diferentes, o primeiro grupo era formado por indivíduos de 12 a 48 meses e os
integrantes do segundo grupo tinham de 48 a 62 meses, o resultado apresentado foi de que os
indivíduos de 12 a 48 meses que passaram pelo ESDM apresentaram um melhor domínio da
linguagem quando comparados com as crianças de 48 a 62 meses. Por conseguinte, o primeiro grupo
apresentará maior facilidade de comunicação, o que consequentemente facilitará sua inclusão social.
Nesse sentido, a estimulação quando feita de forma precoce obtém melhores resultados (VIVANTI et
al., 2016).

Nessa lógica, na procura de intervenções monitoradas, possuímos nas questões de
Assistência à Saúde, a Atenção Básica sendo utilizada como suporte para essas crianças portadoras
do Transtorno do Espectro Autista. Ela atua nos primeiros contatos com a família e com a criança, no
acolhimento da angústia dos pais com as alterações apresentadas, ofertando orientações que
respeitem todas as especialidades daquela família e além disso, encontrando a possibilidade do
apoio aos cuidados básicos que vão desde o diagnóstico as ofertas de reabilitação. Ademais, é
possível, utilizar programas como o NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) que por meio
de equipes multiprofissionais juntamente aos profissionais das Equipes de Saúde da Família (ESF),
dão total apoio e auxílio para os pais de crianças com TEA. Portanto, é de extrema importância
estabelecer uma construção na relação das famílias com profissionais, oferecendo uma escuta
qualificada e uma rede de apoio a essa criança, seja de forma precoce ou tardia (MINISTÉRIO DA
SAUDE, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A princípio, é necessário entender a utilidade que a Intervenção Precoce tem na vida inicial do
autista. Quando iniciada nos primeiros meses a intervenção é melhor aceita pela criança, pois ela
está mais suscetível a estimulações externas lúdicas, facilitando resultados mais significativos que em
crianças que tiveram a mesma intervenção, mas em idades um pouco mais avançadas (VIVANTI;
DISSANAYAKE, 2016).

Infelizmente, a detecção do TEA, normalmente, é muito tardia, por causa de outras
patologias que a criança possa apresentar ou por causa do pouco conhecimento que a família tenha
acerca dos sintomas apresentados. Assim torna-se visível a importância da disponibilização dessa
Intervenção na Atenção Básica, pois torna mais fácil o contato inicial com a família e a busca por
soluções para os problemas apresentados (BOSA, 2006).

Com base nisso, pode-se ver o quanto é importante ter o diagnóstico precocemente,
visto que a maioria dos pais e cuidadores, dificilmente, buscam intervenções antes disso (SUMA et
al., 2016). Todavia, há dificuldades de um bom prognóstico nos meses iniciais, por impasses no
prévio descobrimento do autismo, por resistência e pela não aceitabilidade paternal (DOMENICA
MAPELLI et al., 2018). Com o diagnóstico precoce pode ser aplicada a intervenção precoce, sendo
assim, esse diagnóstico tornaria o processo mais simples e haveria mais chances de sucesso (SUMA
et al., 2016).

Dessa forma, é possível perceber, como a Estimulação Precoce dentro da Atenção
Básica, pode contribuir de forma benéfica para a melhoria biopsicossocial de crianças com TEA. Com
isso, para que esses mecanismos venham a ser eficazes, faz-se necessário o trabalho de uma equipe
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de multiprofissionais, além disso, o auxílio familiar, dedicando um tempo de qualidade a essa criança
(DOMENICA MAPELLI et al., 2018).
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ARTIGO COMPLETO

GESTANTES EM SITUAÇÃO DE RUA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

PREGNANT WOMEN IN STREET SITUATION: AN INTEGRATIVE REVIEW
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Antony Martins Santana¹; Laryssa de Oliveira Carlos¹; Lucas Lopes de Freitas Fernandes¹; Lucas Marçal Rocha da
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Pinheiro Barguil¹; Sarah Caroline de Sousa Marques¹; Vitória Antônia Feitosa Lima¹.

1- Discente do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará

RESUMO
O presente estudo evidencia os desafios enfrentados pelas gestantes em situação de rua quanto ao acesso ao Sistema
Único de Saúde e à assistência recebida no pré-natal através de uma revisão integrativa realizada na literatura. Introdução:
A população em situação de rua ainda é bastante estigmatizada pela sociedade e enfrenta, diariamente, desafios para
sobreviver diante da psicodinâmica ríspida da vida nas ruas. Assim, destacam-se como as principais causas da manutenção
das pessoas na rua, problemas familiares, o uso de drogas e o desemprego. Nesse contexto, afere-se que 18% das Pessoas
em Situação de Rua (PSR) são mulheres. Visto isso, compreende-se que as mulheres vivenciam problemáticas particulares
do gênero feminino, como a gestação, que agravam a situação de vulnerabilidade em que estão inseridas. Metodologia:
Foram considerados artigos e dados encontrados nas seguintes bases de dados: PubMed, BVS, SciELO; além de dados
encontrados em sites governamentais, que analisassem o contexto de atenção à saúde da gestante em situação de rua,
sem restrição de faixa etária, a partir do ano de 2010. Considerações Finais: Como principal resultado, destaca-se a
importância do pré-natal como método para melhorar os resultados na assistência ao parto e como meio de vinculação da
gestante aos programas governamentais de saúde. Além disso, percebe-se a relevância de uma relação médico/paciente
humanizada, já que a literatura aponta o preconceito praticado pelos profissionais da saúde e enfrentado pelas gestantes
em situação de rua como determinante no que tange à busca pela assistência pré-natal.

Palavras-chave: Gestantes. Pessoas em Situação de Rua. Pré-Natal. Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT
The present study highlights the challenges faced by pregnant women on the street regarding access to the Unified Health
System (SUS) and the assistance received in prenatal care through an integrative review carried out in the literature.
Introduction: The homeless population is still very stigmatized by society and faces daily challenges to survive in the face of
the harsh psychodynamics of street life. So, they family problems, drug use and unemployment are the main reasons
people stay on the street. In this context, it appears that 18% of People in Street Situation (PSR) are women. Given this, it is
understood that women experience particular problems of the female gender, such as pregnancy, which aggravate the
situation of vulnerability in which they are inserted. Methodology: Articles and data found in the following databases were
considered: PubMed, BVS, SciELO; in addition to data found on government websites, which analyzed the context of health
care for pregnant women living on the streets, without age restriction, starting in 2010. Final Considerations: As a main
result, the importance of pre -natal as a method to improve results in childbirth care and as a means of linking pregnant
women to government health programs. In addition, the relevance of a humanized doctor / patient relationship is
perceived, since the literature points out the prejudice practiced by health professionals and faced by pregnant women on
the street as a determinant with regard to the search for prenatal care.

Keywords: Pregnant Women. Street People. Prenatal. Health Unic System.
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INTRODUÇÃO

Desde o começo da vida do homem em sociedade, existe a divisão da população em classes,
diferenciadas pelo poder econômico ou político, pela liberdade ou pelo sexo (CURADO, 2019).
Inicialmente, a liberdade era o fator que definia sua classe social, existindo apenas o homem livre e o
escravo, até que Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) estabeleceram uma definição
mais moderna de classe social e, com isso, a renda mensal média passou a ser o fator que define sua
classe social (CURADO, 2019). Em concordância com esse conceito, existe uma grande divisão e
desigualdade em relação ao poder econômico, o que leva ao fato da existência de uma parcela da
população que se encontra em situação de rua, caracterizando-se como um grupo populacional
heterogêneo, possuindo em comum a pobreza, afastamento total ou parcial da família e a
inexistência de moradia convencional regular (NATALINO, 2016).

Nesse contexto, pode-se observar que drogas lícitas e ilícitas, desemprego e problemas
com a família estão entre os principais motivos que levam as pessoas a se encontrarem em situação
de rua (BRASIL, 2017). Diante dessa perspectiva, é possível observar a desigualdade social presente
na sociedade, que também se manifesta na falta de asseguração dos direitos básicos, uma vez que
este público não possui uma assistência efetiva para enfrentar as diversas barreiras encontradas no
acesso à saúde e na garantia dos outros direitos.

Existem medidas que foram tomadas, como o Decreto Nº 7.053, de 23 de novembro de
2009, que prevê uma série de diretrizes a fim de assegurar a integridade e os direitos civis, políticos,
econômicos, sociais, culturais e ambientais desse público (BRASIL, 2009). Ademais, a Resolução nº 2,
de 27 de fevereiro de 2013, também define normas e instruções para combater as dificuldades de
acesso à saúde pela população em situação de rua (BRASIL, 2013), como a criação dos Consultórios
de Rua, em 2011, que buscam ativamente pessoas que vivem em situação de rua para prestar
atendimento (BRASIL, 2017). Entretanto, ainda há entraves na utilização desse suporte gratuito
oferecido pelo Governo, uma vez que cerca de 25% da População em Situação de Rua (PSR) não
possuem documentação, dificultando o acesso aos programas do Governo (BRASIL, 2019). Além
disso, a falta de conhecimento desses serviços gratuitos e o preconceito e marginalização desses
indivíduos frente à sociedade e aos próprios profissionais de saúde também são obstáculos ainda
pertinentes.

Consoante um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (NATALINO, 2016),
estima-se que existiam, aproximadamente, 101.854 pessoas em situação de rua no Brasil. Do todo,
afere-se que 18% das Pessoas em Situação de Rua (PSR) são mulheres (BRASIL, 2016a). Embora a
quantidade de mulheres nas ruas seja bastante inferior ao de homens, é de grande valia ter uma
atenção especial e a criar estratégias que amenizem as dificuldades em relação à saúde no contexto
das mulheres, visto que essas precisam de um cuidado maior com a higiene e estão sujeitas a uma
possível gravidez, sendo que esta necessita de um acompanhamento médico adequado e cuidados
específicos com a saúde. Além disso, as mulheres que se encontram em situação de rua sofrem ainda
mais com fatores como violência, preconceito, alimentação incerta, pouca disponibilidade de água
potável, privação de sono e afeição, sendo que estes não favorecem o cuidado com a vitalidade das
pessoas que moram nas ruas (BRASIL, 2017). Portanto, essas mulheres estão mais vulneráveis, além
de estarem expostas ao ambiente hostil da rua, podendo, então, contrair doenças comumente
obtidas nesse local, como hipertensão, problemas psiquiátricos/mental, HIV/Aids e problemas de
visão (BRASIL, 2017). Ademais, tais fatos tornam-se ainda mais agravantes e preocupantes durante a
gravidez, visto que necessita de cuidados especiais com a saúde tanto da mulher, quanto do bebê.

Dessa forma, é importante ressaltar o caso das gestantes que se encontram em situação
de rua, uma vez que esse público é negligenciado e ofuscado pela sociedade, comprovado pela
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dificuldade de acesso à saúde pública e pela invisibilidade social desse grupo (BRASIL, 2017). Com
isso, ainda que existam políticas públicas para a população em situação de rua em geral, bem como a
definição da universalidade, da equidade e da integralidade como diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS) (BRASIL, 1988), é notória a não efetivação e asseguração integral desses direitos, o que
afeta diretamente essas mulheres, uma vez que o fato de estar em uma situação de rua submete a
gestante a uma série de riscos, além dos obstáculos para a utilização de um serviço governamental
para fazer o pré-natal de maneira adequada e segura (COSTA et al., 2015).

Portanto, a relevância desse estudo fundamenta-se na necessidade de abordagem e
exposição de pontos importantes sobre o contexto das gestantes em situação de rua, visto que se
trata de um problema de saúde pública pertinente e real, além de um obstáculo para a promoção de
saúde de forma igualitária e integral.

A justificativa desta revisão se dá por abordar uma problemática importante para a
saúde pública, a qual é bastante recorrente e preocupante, porém pouco vista. Este configura-se
como um objeto de pesquisa escasso na literatura acadêmica, com poucos estudos trazendo essa
temática de forma específica. Ainda que, ao longo dos anos, algumas políticas públicas tenham sido
criadas, como a PNPR (BRASIL, 2009), é evidente a invisibilidade e o descaso sofrido pelas gestantes
que se encontram em situação de rua. Ademais, é importante revisar os achados acerca dessa
população específica, a fim de percebê-las e instigar a realização de mais estudos e a criação de
estratégias e de políticas que atendam, de fato, às necessidades delas.

Por fim, o presente estudo tem por objetivo realizar uma revisão integrativa que analise
a situação vivida e as barreiras enfrentadas pelas mulheres em situação de rua no período da
gravidez, como no acesso ao pré-natal e a um acompanhamento médico de qualidade.

METODOLOGIA

Esse estudo trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura, o qual visa reunir os achados sobre as
gestantes em situação de rua e analisar as dificuldades e barreiras enfrentadas por essa parcela da
população no Brasil. A pesquisa e a produção dessa revisão compreende o período de 01/07/2020 a
04/08//2020. Já de forma específica, a coleta e a seleção de artigos e demais dados foram feitas no
intervalo de 01 a 07/07/2020.

Inicialmente, definiu-se a seguinte pergunta PICO: “Quais os desafios e as barreiras
enfrentadas pelas gestantes em situação de rua quanto ao acesso ao SUS e à assistência recebida no
pré-natal?”. Em seguida, os termos de pesquisa foram definidos a partir dos Descritores em Ciências
da Saúde (DeCS), os quais foram utilizados: Pregnant Women, Homeless Persons e Homeless
Pregnancy. O operador booleano utilizado foi o AND. Quanto à combinação desses, será apresentado
a posteriori.

Fontes de pesquisa

Foi pesquisado nas seguintes bases de dados: PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a qual já
buscou artigos na Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Latin American
Caribbean Literature in Health Sciences Information (LILACS), Scientific Electronic Library Online
(SciELO), Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),
Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINHAL), PsychInfo, Educational
Resources Information Centre (ERIC) e Sociological Abstracts. Além das bases, realizou-se buscas de
documentos relacionados a esse público no site do Ministério de Saúde. Procurou-se também por
mais dados estatísticos que apontassem quantitativo de gestantes em situação de rua em diversos
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sites, como o DATASUS, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), site do Governo Federal,
mas todos de forma extremamente limitada, com poucas informações e/ou sem êxito.

As bases de dados eletrônicas utilizadas na pesquisa apresentam rígidos critérios para a
seleção, indexação e permanência nestas, com relação à importância, qualidade e credibilidade das
informações científicas e técnicas. Além disso, as publicações têm que atender aos pré-requisitos
estabelecidos pelas bases de dados que estão presentes nos editais de critérios para seleção.

Modo de pesquisa

Os termos de pesquisa foram definidos a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e do
Operador Booleano escolhido, os quais foram utilizados predominantemente os seguintes: Pregnant
Women AND Homeless Persons. Quanto aos critérios de inclusão, foram considerados artigos e dados
que analisassem o contexto social, o antropológico e o de atenção à saúde da gestante em situação
de rua, sem restrição de faixa etária, a partir do ano de 2010. Já nos critérios de exclusão, foram
descartados artigos que não se tratavam de estudos feitos com a população brasileira, nem de
gestantes em situação de rua, de artigos que não estavam disponíveis gratuitamente, além dos que
não possuíam conteúdo que acrescentasse ao recorte deste presente estudo.

Quanto às buscas, na base PubMed, os termos predominantes definidos acima foram
utilizados, totalizando 57 resultados. Após isso, os filtros “Texto completo gratuito” e “Últimos 10
anos” foram usados, gerando um total de 10 artigos. Entretanto, consoante os critérios de exclusão
definidos, todos foram descartados.

Na BVS, os mesmos descritores foram utilizados, totalizando 58 artigos. Definindo como
filtros “Texto completo” e “Últimos 10 anos”, achou-se 21 artigos. Utilizando os critérios de exclusão
e descartando os artigos já achados anteriormente, sobraram apenas 3 artigos que correspondessem
aos objetivos desta revisão.

Já na SciELO, outro descritor foi utilizado: Homeless Pregnancy. A partir dele, 8 artigos
foram achados. Aplicando o filtro relacionado ao ano de publicação, “2010 e 2015”, ficaram 5 artigos.
Dos 5, dois estavam duplicados, sobrando 3 artigos. Um deles já havia sido selecionado, pois foi
encontrado na BVS, o que faz restar 2 artigos.

Nas demais bases, foram achados os mesmos artigos ou nenhum.
Tendo em vista a baixa quantidade de estudos, na tentativa de resgatar mais artigos

e/ou ter uma busca mais ampliada, vários descritores diferentes ou complementares foram
utilizados, como “Comprehensive Health Care”, “Delivery of Health Care”, “Humanization of
Assistance”, “Prenatal Care”, “Unified Health System”, mas sem sucesso. Fazendo isso, eram achados
os mesmos artigos, outros que não cabiam dentro desse estudo ou, até mesmo, nenhum. Além
disso, todos os artigos utilizados nessa revisão são em português, pois o retorno de estudos escritos
em outros idiomas que atendessem os critérios utilizados para essa análise foi nulo. Há pouquíssimo
conhecimento produzido acerca dessa temática.

Após todas as análises e seleção de estudos, esta revisão integrativa contará com 5
artigos, além de dados e políticas públicas que envolvam pessoas (gestantes ou não) em situação de
rua. Outros estudos e regulamentações técnicas foram incluídos como literatura complementar para
embasamento teórico deste artigo de revisão.

RESULTADOS
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A seleção de estudos abaixo foi composta a partir dos Descritores em Ciências de Saúde (DeCS),
utilizando o termo de pesquisa Pregnant Women AND Homeless Persons. Além da literatura
complementar utilizada, atendendo aos critérios de exclusão preestabelecidos.

No Quadro 1 a seguir é possível identificar os comparativos das publicações quanto aos
aspectos relacionados ao ano, autores, país, idioma, objetivos e resultados.
Quadro sinóptico 1 – Apresentação da comparação dos principais achados selecionados para este
trabalho.

Nº AUTOR E
ANO

TIPO LOCAL IDIOMA OBJETIVO RESULTADOS

I Araújo et
al. (2017)

Qualitat
ivo

Maceió,
Brasil

Português Investigar como
ocorrem os cuidados
de Enfermagem
diante da condição
de risco relacionada
ao período
gestacional no
contexto de situação
de vulnerabilidade
social de rua.

O acolhimento e a atenção baseada em redução
de danos, para a implementação de estratégias
na assistência da consulta de pré-natal,
apresentam bons prognósticos no contexto
vivenciado. Assim, é possível manter o vínculo de
confiança entre gestantes em vulnerabilidade
social de rua e equipe de Enfermagem na
realização de um trabalho ético e na tentativa de
minimizar os riscos irreversíveis para a saúde da
mãe e da gestação em vida.

II Almeida e
Quadros
(2016)

Qualitat
ivo

Rio de
Janeiro,
Brasil

Português Trazer as narrativas e
buscar compreender
as experiências
vividas por mulheres
em situação de rua
no que diz respeito à
maternidade e ao
uso de drogas.

A respeito dessa temática, precisamos refletir
com cautela o que viria a ser resolução. Essas
mulheres vivem à margem da sociedade, com
seus vínculos familiares enfraquecidos, mas não
deixam de exercer, da maneira como podem, a
maternidade. Enxergar nessas mulheres algo
além da degradante condição de estar nas ruas e
do consumo deliberado de drogas que fazem, é
um grande desafio que só é possível a partir da
ampliação de espaço e maior visibilidade para
suas histórias. É sabido que precisamos pensar
em ações que venham garantir a integridade
dessas pessoas, mas também é fundamental
reconhecê-las no que elas apresentam de
potente e não as reduzir ao vício ou a
insuficiência.

III Costa et
al. (2015)

Qualitat
ivo

São Paulo.
Brasil

Português Investigar a realidade
de vida e o cotidiano
de gestantes em
situação de rua e sua
relação com as
políticas públicas na
cidade de Santos.

Os resultados apontam para a necessidade
constituição de políticas intersetoriais, voltadas
para gestantes em situação de rua.

IV Scappatic
ci e Blay
(2010)

Quantit
ativo

São Paulo,
Brasil

Português Este estudo teve
como objetivo
abordar mães
adolescentes em
situação de rua.

Encontraram-se poucos estudos epidemiológicos
com ênfase na temática. Além disso, essas
investigações foram realizadas utilizando-se
diferentes estruturas metodológicas, o que
impediu um melhor agrupamento de dados.
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V Villa et al.
(2017)

Qualitat
ivo e
Quantit
ativo

Belo
Horizonte,
Brasil

Português Este estudo teve
como objetivo
analisar o perfil
sociodemográfico de
mulheres em
situação de rua e a
vulnerabilidade para
o uso de substâncias
psicoativas.

Os principais achados deste estudo são os dados
documentais da amostra de pessoas pesquisadas
que se enquadram nos termos estudados.

Fonte: os Autores.

O quadro abaixo apresenta o recorte temático da pesquisa, trazendo os estudos e
resultados de maior relevância e contribuição para a problemática abordada em questão.

Quadro sinóptico 2 – Apresentação dos principais resultados de cada estudo selecionado ao objetivo
e pergunta da pesquisa.

Nº OBJETIVO AMOSTRA RESULTADOS

I Aplicar um

instrumento de

caracterização

quanto às ações de
Enfermagem durante o

pré-natal, baseado na

caderneta da gestante
de atenção ao pré-natal,

com o objetivo de

qualificar a condição de
risco durante o período
gestacional.

Como critérios, foram
incluídas as gestantes em
situação de rua que
estivessem realizando
acompanhamento durante o
pré-natal pelas equipes de
Consultório de Rua (CnaR) e
que concordassem em

participar da

pesquisa. As condições para a

exclusão foram

gestantes menores de idade
em situação de rua e aquelas
gestantes que tenham
passado por processo de
violência.

Os resultados indicaram nove gestantes, de idade entre 18 e
40 anos, que se encontraram em condições de risco e
vulnerabilidade social de rua. Dentre elas, seis já haviam
mantido contato para a assistência pré-natal em Unidade
Básica de Saúde. Porém, o acesso e a continuidade do
acompanhamento ao pré-natal são marcados por uma série
de obstáculos, entre eles, as gestantes relatam o preconceito
sofrido pela assistência institucional e a peregrinação por
uma vaga na Unidade Básica de Saúde. Assim, o número de
consultas pré-natal não garante que a assistência seja
adequada. Desse modo, o encaminhamento ofertado pelas

equipes de CnaR é marcante na vida dessas mulheres, pois

possibilita seu acesso e acompanhamento.

II Traçar um panorama por
meio de um
questionário a respeito
da condição e do
cuidado gestacional
atual e pregressa das
mulheres que são
encontradas nas cenas
de uso.

No período de aplicação do
instrumento, 196 mulheres
foram entrevistadas, sendo
que neste total 180

afirmaram já ter

engravidado ao menos uma
vez. Entre elas, 33
confirmaram estarem
grávidas quando
entrevistadas. Todas as
entrevistadas expressaram o
desejo de realizar pré-natal.

Aproximadamente metade das usuárias grávidas no

momento da entrevista referiram ter procurado

serviços de saúde (num conjunto de estabelecimentos que
incluía postos/centros de saúde/ambulatório/Unidade de
Pronto Atendimento (UPA), nos últimos 30 dias, o que chama
a atenção para a baixa frequência (ou mesmo ausência) de

acompanhamento pré-natal, uma vez que metade das

mulheres não havia procurado qualquer serviço de saúde.

III Coletar dados através do
registro e estudo de
narrativas de memórias
de vida, abordando
entre outras categorias o
cuidado e a gestação e a
rede pública de serviços.

De acordo com informações
oferecidas pela equipe do

serviço de abordagem direta

a essa população, no período
da pesquisa foram localizadas
20 gestantes nas ruas da
cidade e outras 7 mulheres
cujas gestações haviam
ocorrido também nas ruas,
nos últimos dois anos. Dessas
27 mulheres, 13 participaram
da pesquisa, tendo idade
entre 18 e 40 anos.

Das 13 mulheres entrevistadas, 7 realizaram

acompanhamento médico e 6 não realizaram. Entre as

entrevistadas, apenas uma não fazia uso de drogas. O fato de
estar nas ruas expõe a gestante a uma série de riscos, além

de dificultar sua vinculação a um serviço de atenção básica

que realize seu pré-natal, uma vez que tais serviços são
territoriais, tomando como referência de território o
endereço residencial do usuário, não havendo na cidade
pesquisada a possibilidade de atenção básica itinerante
durante o período da pesquisa.
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IV A estratégia de pesquisa
dos artigos foi a leitura
dos títulos para
encontrar artigos que
investigassem mães
adolescentes em
situação de rua.
Posteriormente, os
resumos eram lidos e,
em seguida, o artigo
completo era lido.
Quando o título e o
resumo não deixavam
claro se o estudo incluía
um grupo de mães
adolescentes, o texto
integral era examinado.

19 artigos foram usados na
revisão.

A estratégia de pesquisa resultou em 8.062 estudos. Os
títulos dos artigos foram revisados de forma a excluir os que
não eram de interesse para este projeto. Disso resultaram
3.682 artigos, cujos resumos foram lidos. Após excluir os
artigos com base em seus resumos, examinou-se 278
manuscritos através de sua leitura na íntegra. Houve total
concordância entre os examinadores. Finalmente, 19 artigos
satisfizeram os critérios de seleção e foram incluídos nesta
revisão. Esses artigos foram todos classificados como sendo
de qualidade B de acordo com os critérios adotados.

V Caracterizar o perfil de
mulheres com trajetória
de vida nas ruas,
acolhidas em uma
residência transitória
pública.

Composto por análise
documental de 191 mulheres,
além da análise de entrevistas
realizadas com 38 delas.

Houve a prevalência de mulheres 31 a 50 anos, mães
solteiras, sendo 18,3% sem vínculo familiar. Mais de 60%
eram analfabetas ou não completaram o ensino
fundamental. Delas, 40,2% faziam uso de drogas, tinham
problemas familiares (62,7%) e de questões econômicas
(34,8%). Os conflitos no lar foram desencadeados pelo uso

abusivo de álcool (40,3%), desavenças (37,6%) e

sofrimento

mental (19,7%).

Fonte: Os autores.

Mediante os artigos apresentados, ressalta-se que, apesar desses estudos terem sido
realizados em diferentes municípios, há certa homogeneidade no que tange aos empecilhos
enfrentados pelas mulheres grávidas em situação de rua no Brasil. A assistência ao pré-natal é um
deles, mesmo que:

“Conhecer as características do processo de atenção pré-natal contribui para o
estabelecimento de ações adequadas, para a prevenção, diagnósticos e manuseio clínico de possíveis
problemas obstétricos” (ARAUJO et al., 2017).

Notam-se, os muitos obstáculos apresentados no cotidiano vivenciados por elas, além
da questão do impasse em conseguir o atendimento, salienta-se, ainda, a discriminação no
acolhimento e a dificuldade no estabelecimento de vínculo com os profissionais, inviabilizando, dessa
forma, uma linha de cuidado no pré e no pós-parto, e no acesso as orientações, já que a maioria das
entrevistadas eram usuárias de drogas e não pararam durante esse período. Nessa perspectiva, o
pré-natal traria benefícios consideráveis.

Portanto, diante do cenário apresentado, conclui-se que são indispensáveis ações que
contribuam para o pleno acesso da mulher em situação de rua e vulnerabilidade ao SUS, assim como
sua participação em ações educativas e assistenciais em todas as etapas do ciclo gestacional.

DISCUSSÃO

O estudo da literatura permitiu perceber um conjunto de fatores que influenciam a chegada e a
manutenção da pessoa em situação de rua. Problemas familiares (29,1%), uso de drogas (35,5%) e
desemprego (29,8%) estão entre as causas mais comuns (BRASIL, 2016a). Foi possível verificar,
também, uma série de desafios enfrentados diariamente por pessoas em situação de rua, como a
suscetibilidade às intempéries, exposição à violência física e psicológica, alimentação incerta e o
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preconceito (BRASIL, 2017). A compreensão desta realidade evoca a necessidade de agirmos
enquanto sociedade para reduzir as desigualdades sociais que perduram em nosso país.

No aspecto governamental, observa-se uma vasta gama de programas, políticas e
garantias voltadas à pessoa em situação de rua. A Política Nacional para a Pessoa em Situação de
Rua, de 23 de dezembro de 2009, prevê uma série de diretrizes e objetivos, buscando integrar a
União, os Estados e Municípios no enfrentamento às dificuldades vividas pelas pessoas em situação
de rua (BRASIL, 2009). A Resolução nº 2, de 27 de fevereiro de 2013, define diretrizes e estratégias de
orientação para o processo de enfrentamento das iniquidades e desigualdades em saúde com foco
na População em Situação de Rua (PSR) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2013).

Como exemplos de programas e estruturas governamentais existem os Consultórios de
Rua, instituídos em 2011, que buscam ativamente pessoas que vivem em situação de rua para
prestar atendimento, realizando atividades de forma itinerante (BRASIL, 2017) e os Centros de
Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros Pop), que funcionam como
ponto de apoio para fazer refeições, cuidar da higiene pessoal, lavar roupas, guardar pertences
pessoais, participar de oficinas e outras atividades coletivas, bem como fornecem orientações para a
tirada de documentos, importantes para receber auxílios governamentais como o Bolsa Família e
acessar programas de educação e qualificação profissional, assim como o registro no sistema público
de saúde (BRASIL, 2019; VILLA et al., 2017).

Além das estruturas já mencionadas, destacam-se, também, os Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS), unidades públicas municipais presentes em locais com maiores índices de
vulnerabilidade e risco social, que presta serviços, programas e projetos de proteção social, e os
Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidades públicas estatais que
ofertam serviços da proteção social especial a pessoas e família em situação de risco ou em situação
de violação de direitos (IBGE, 2018).

Segundo dados do Censo do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de 2017,
existiam 227 unidades de Centros Pop em 199 municípios, que atenderam cerca de 100 mil pessoas
em situação de rua, 8.292 CRAS, com representação em 98,9% dos municípios brasileiros, e 2.577
CREAS (IBGE, 2018). Ainda em 2017, o Ministério da Saúde contava com 144 equipes do Consultório
na Rua (BRASIL, 2017).

Apesar de tais iniciativas governamentais, que visam mitigar as dificuldades enfrentadas
pelas pessoas em situação de rua, dados do Censo Pop Rua, realizado em 71 cidades do Brasil em
2008, apontaram 31.922 adultos em situação de rua, sendo 82% homens (BRASIL, 2016a). Pesquisa
Censitária Nacional sobre Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, realizada pela Secretaria de
Direitos Humanos e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável em 2010 apontou 23.973 crianças e
adolescentes em situação de rua no país, sendo 71,8% do sexo masculino (BRASIL, 2017). A
quantidade de famílias em situação de rua presentes no Cadastro Único era de 119.636 em março de
2019 (BRASIL, 2019). Assim, observa-se que existe um grande contingente populacional que se
apresenta em situação de vulnerabilidade.

Este recorte geral é importante para compreender, mesmo que superficialmente, o
universo das pessoas em situação de rua como um todo e quais ações foram e vem sendo tomadas
para dar suporte à essa população, antes de adentrarmos no escopo da presente pesquisa.

Apesar dos dados governamentais indicarem que a população masculina em situação de
rua é largamente superior à feminina (BRASIL, 2016a), as mulheres estão historicamente mais
expostas a situações de violência, bem como possuem especificidades genéticas que demandam
cuidados especiais, como no caso da gravidez. Assim, é importante que sejam feitas pesquisas de
qualidade envolvendo amplamente esta parcela populacional, buscando compreender seus anseios,
dificuldades e lhe proporcionar condições de exercer seus direitos (SCAPPATICCI; BLAY, 2010).
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Nessa perspectiva, é notório que a parcela feminina da população em situação de rua
está mais sujeita a violência, já que a figura feminina ainda é vista pela sociedade como frágil,
vulnerável e de maneira objetificada, por contribuição da cultura machista que perdura no âmbito
social. Essa percepção da mulher gera violências guiadas pelo seu próprio gênero, sendo, assim, mais
comumente alvo de estupro, assédio, violência física e psicológica, entre outras violações
(SCAPPATICCI; BLAY, 2010).

Para sobreviver na situação de rua, onde a exposição a situações de risco aumenta e a
segurança da mulher diminui, o estudo de Costa (2015) indica duas diferentes respostas da mulher:
ligam-se a algum parceiro, buscando maior segurança, companheirismo nos desafios da vida na rua e
suporte para o sustento ou optam pela solidão. O mesmo estudo indica que as mulheres que optam
pela vida solitária tendem a desenvolver características físicas e comportamentais mais agressivas,
especialmente em relação aos homens, como mecanismo de defesa das agressões. Há, ainda, as
mulheres que aderem à vestimentas, posturas e voz que remetem ao sexo masculino, não como
expressão da sexualidade, mas sim de modo a reduzir situações de abuso.

Dentre as várias situações de risco as quais a pessoa em situação de rua está exposta,
destaca-se também o uso de drogas, como o álcool e o crack, usados como fontes de prazer e formas
de fuga da realidade que enfrentam, mas com grande impacto negativo na saúde dos indivíduos
(SCAPPATICCI; BLAY, 2010; VILLA et al., 2017). No caso da mulher, especialmente quando gestante, o
uso dessas substâncias se torna ainda mais prejudicial, por afetar também o feto em
desenvolvimento (ARAUJO et al., 2017; COSTA et al., 2015). A descoberta da gestação deve vir
acompanhada da busca pelo sistema de saúde tão cedo quanto possível, visto que a procura tardia
pelo acompanhamento assistencial ao pré-natal pode ocasionar consequências irreversíveis para o
bom prognóstico do parto e nascimento (ARAUJO et al., 2017).

Entretanto, apesar do Sistema Único de Saúde (SUS), disposto na Lei Federal nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990, garantir a saúde como direito fundamental de todo ser humano, e
constar em suas diretrizes a ideia de um atendimento universalizado, íntegro e igualitário (BRASIL,
1990), na realidade as pessoas em situação de rua ainda sofrem preconceito por sua condição de
vida, seja pela sociedade ou mesmo pelos profissionais de saúde encarregados de prestar o
atendimento, o que afasta essa população do acesso à saúde pública. A Pesquisa Nacional sobre a
Saúde da População em Situação de Rua realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), em 2008, ouviu cerca de 32 mil pessoas adultas em situação de rua em 71
cidades, e apontou que 18,4% delas já passaram por experiências de impedimento de receber
atendimento na rede de saúde (BRASIL, 2017).

A ausência de documentação ou mesmo falta de conhecimento sobre os serviços
disponíveis de maneira gratuita e universal são também barreiras ao atendimento dessa população,
apesar do suporte fornecido pelos Consultórios de Rua e pelos Centros Pop, por exemplo.

As diferentes metodologias e espaço amostral utilizados nos estudos que embasam a
presente pesquisa apontam resultados diversos sobre a questão da busca pelo sistema de saúde para
realização do pré-natal por parte de gestantes em situação de rua. Dados apresentados na pesquisa
de Almeida e Quadros (2016), indicam que 33% das gestantes que já tiverem filhos fizeram o
pré-natal ao menos uma vez, enquanto o trabalho de Costa (2015) aponta que aproximadamente
54% das entrevistadas já realizaram acompanhamento médico. Ainda de acordo com dados de Costa
(2015), em uma entrevista realizada com 196 mulheres gestantes em situação de rua entre 2014 e
2015, houve uma unanimidade no desejo das entrevistadas de realizar o pré-natal.

Resultado em comum entre as pesquisas é a indicação do pré-natal como importante
meio para melhorar os resultados na assistência ao parto, quando ofertado com qualidade, sendo
fundamental a execução de ações assistenciais e educativas com o público (ALMEIDA; QUADROS,
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2016; ARAUJO et al., 2017). Entretanto, o número de consultas pré-natal, por maior que seja, não
garante que a assistência seja adequada. Isso porque é indispensável que o agente de saúde
encarregado do atendimento esteja preparado tanto tecnicamente quanto humanamente, sendo
capaz de fornecer uma escuta qualificada, recebendo dúvidas e explicando os procedimentos
adotados e qual sua importância, buscando conscientizar a gestante às melhores práticas, dentro da
sua realidade de vida, para uma gestação o mais segura possível. Ainda maior a necessidade de uma
atenção especial no atendimento é no caso de gestantes usuárias de drogas, visto que são
consideradas gestantes de alto risco, por possuírem maior propensão a complicações, se comparadas
à não usuárias (ARAUJO et al., 2017).

A observação da realidade de vida da gestante em situação de rua para realizar
recomendações efetivas é indispensável. Com relação a alimentação por parte de pessoas em
situação de rua, enquanto 80% dos entrevistados na Pesquisa Nacional Sobre a População em
Situação de Rua (BRASIL, 2016a) diziam conseguir realizar ao menos uma refeição por dia, existe uma
tendência de refeições muito espaçadas entre si. Nesse contexto, apesar da alimentação da gestante
ser fundamental para prover o aporte energético e nutricional importantes para ela e o feto (ARAUJO
et al., 2017), se o agente de saúde fizer recomendação de refeições em horários fixos e de alimentos
distantes da realidade da gestante, por exemplo, ele não estará contribuindo de maneira efetiva para
a adaptação e execução das práticas planejadas, assumindo, ainda, o risco de afastar a gestante do
atendimento por sentir que não será capaz de cumprir com as medidas propostas.

Apesar de o profissional de saúde estar bem preparado e prestar um bom atendimento,
é preponderante a escolha da gestante em seguir ou não as recomendações passadas. A não adoção
das medidas indicadas, o uso de drogas ou qualquer outra questão envolvendo a gestante não limita
seu direito de acesso ao atendimento de qualidade. Da mesma forma, se a mulher decidir pelo
aborto em uma gravidez provinda de uma violência sexual, ou decidir por entregar seu bebê para
instituições de assistência social, sua decisão deverá ser respeitada pelos profissionais que lhe
prestam atendimento (BRASIL, 2016b).

Em conclusão, percebe-se que as legislações, programas e estruturas públicas com o
intuito de promover saúde às mulheres em situação de rua, com o foco nas gestantes para a
disponibilização das consultas pré-natal, apesar de muitas vezes não se traduzirem na prática do
modo como planejados, são fundamentais, visto que visam ofertar uma atenção adequada a
gestantes que estão mais vulneráveis socialmente. O combate ao preconceito contra a pessoa em
situação de rua, e da gestante em situação de rua, destacadamente, seja da sociedade ou dos
profissionais de saúde, deve ser premente, visto que é fator motivador de muitas dessas gestantes
não procurarem atendimento, mesmo sabendo do risco de sua atual condição social.

A atuação de equipes como os Consultórios de Rua traz um acolhimento importante às
gestantes, podendo dar início ao pré-natal e vincular a mulher ao sistema de saúde público, além da
prevenção de riscos e danos que prejudiquem a gestação, levando às mulheres socialmente
vulneráveis o direito de acesso à saúde.

Além disso, outra questão a ser debatida é a preparação dos agentes de saúde para
atuar no atendimento dessa população, visto que a compreensão da vida dessas mulheres em
situação de rua requer o aspecto humano tanto quanto o técnico. A equipe que atende nos hospitais,
nos postos de saúde, ou vai às ruas, devem saber lidar com uma realidade de dificuldade para obter
alimentos, para se higienizar, além de constante ameaça da violência e exposição às drogas, que
mesmo durante a gestação é muito comum.

Consequentemente, a análise dessa situação para um atendimento humanizado é
indispensável, aconselhar e instruir essas gestantes sobre como está sua saúde, o que deve ser feito
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para que esta melhore e para assegurar uma gestação com menos riscos, tudo isso em busca de uma
conscientização sobre a importância da saúde e do cuidado que se deve ter com uma gestante.

Por fim, de acordo com Costa (2015), considera-se vital a incorporação de políticas
públicas que não apenas atenda a gestante ou a pessoa em situação de rua, mas sim auxilie a
construir possibilidades para o presente e para o futuro desses cidadãos. A intervenção por meio de
políticas e serviços que proponham continuidade da ação, possibilitando que o usuário dos sistemas
assuma um papel de protagonismo na sua própria história, é fundamental para oportunizar novas
possibilidades para essa população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a seguinte pesquisa, se fez notória a presença de fatores limitantes, como a escassa
variabilidade de materiais publicados que abordem essa problemática, além da baixa qualidade e
especificidade de informações acerca do tema. Desse modo, é perceptível a necessidade da
intensificação de pesquisas na área, além do recomendável estímulo a estudos futuros, tendo em
vista a importância desse tema e a urgência de um olhar especializado para esse público. Tal
pesquisa explícita as contribuições para aperfeiçoar o direcionamento da Saúde Coletiva,
especialmente no tocante à Saúde da Mulher em situação de rua, como a necessidade do
acompanhamento pré-natal, objetivando a preservação da saúde da mãe e do bebê, a urgência de
apoio psicológico, devido ao contexto de vulnerabilidade em que está inserida, e a intervenção de
políticas públicas, para instruir essa população e assegurar os seus direitos como cidadãs.

No primeiro estudo analisado, foi traçado como objetivo os cuidados procedentes de
enfermeiros, correlacionando a inserção de gestantes em um contexto de vulnerabilidade social que
implica a situação de rua, utilizando a caderneta da gestante de atenção ao pré-natal, para
acompanhamento e prevenção. Resultou-se, então, em acolhimento e assistência pré-natal como
estratégias viáveis nesse aspecto, visando estabelecer uma relação de confiança entre os
profissionais de saúde e as gestantes, para reduzir possíveis complicações na gravidez, que poderiam
implicar riscos tanto às mães quanto aos bebês. Segundo dados do estudo, de nove gestantes em
situação de rua entre 18 e 40 anos, apenas seis mantiveram o pré-natal, explicitando a dificuldade de
acesso à Unidades Básicas de Saúde, além do preconceito, o que impossibilita a frequência das
consultas (ARAUJO et al., 2017).

Nesse aspecto, no segundo estudo observado, foi estabelecida uma entrevista com
mulheres em situação de rua, para análise e compreensão da condição em que se encontram e de
como agem no tocante aos cuidados gestacionais. Concluiu-se, então, que 50% das entrevistadas
haviam procurado assistência em saúde nos últimos 30 dias. Tal fato é preocupante, pois retrata a
escassez de acompanhamento pré-natal por essa população, visto que a outra metade desse
percentual não buscou auxílio em serviços de saúde, explicitando a necessidade dessas mães serem
vistas como tais, também cidadãs e portadoras de direitos, independente de vícios ou condição
financeira (ALMEIDA; QUADROS, 2016).

Além disso, no terceiro estudo exposto, foi utilizada a coleta de narrativas, para analisar
e relacionar as gestantes em situação de rua e as políticas públicas. O que resultou em revelar a
urgência de políticas públicas voltadas para as gestantes em situação de rua, visto que as Unidades
Básicas de Saúde atendem conforme determinado alcance territorial, o que dificulta a obtenção de
serviço a quem não possui um endereço residencial, além da exposição aos riscos de estar na rua
(COSTA et al., 2015).

Acresça-se que, durante o quarto estudo analisado, foram pesquisados artigos que
abordassem a temática de mães adolescentes em situação de rua. Tal fato resultou em milhares de
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estudos encontrados, analisados e aceitos de acordo com interesse proposto para o projeto. Por fim,
foram anexados 19 artigos acerca dessa problemática, mediante os critérios adotados para inclusão
(SCAPPATICCI; BLAY, 2010).

Por fim, conforme observação do quinto estudo proposto, foi traçado um perfil das
mulheres em situação de rua que estão acolhidas em uma residência transitória pública,
relacionando a vulnerabilidade para o uso de substâncias psicoativas. Assim resultando em uma
pesquisa de coleta de dados, incluídos no estudo aqueles enquadrados nos termos estabelecidos. Foi
encontrada a predominância de mães solteiras entre 31 e 50 anos, nas quais quase 20% não possuía
contato familiar, mais da metade eram analfabetas ou não concluíram o ensino fundamental,
aproximadamente 40% faziam uso de drogas, mais da metade possuíam conflitos familiares e mais
de 30% passavam por dificuldade financeira. Além disso, as principais razões de permanência nas
ruas foram a ingestão exacerbada de álcool (por pouco mais de 40%), conflitos (mais de 35%) e
sofrimento psicológico (quase 20%) (VILLA et al., 2017).

Diante do exposto, as implicações do presente estudo para a Saúde são a necessidade
de otimização, ampliação e intensificação dos programas sociais governamentais já existentes, como
os Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros Pop) (BRASIL,
2019) e os Consultórios de Rua (BRASIL, 2017), que são direitos assegurados na Política Nacional para
a Pessoa em Situação de Rua (BRASIL, 2009) e no Sistema Único de Saúde (SUS) no tocante à
População em Situação de Rua (PSR) (BRASIL, 2013). Para tanto, urge a preparação de agentes e
profissionais de saúde, para assistir às gestantes em situação de rua; a promoção de informações e
pesquisas, objetivando a redução de riscos na gravidez; o atendimento humanizado e a escuta
qualificada durante o pré-natal; o acompanhamento nutricional, para melhor desenvolvimento do
bebê; a orientação sobre comportamentos e atitudes da gestante que podem ser nocivos a formação
do bebê; além da disponibilização de suporte, tanto em saúde quanto o direcionamento à proteção,
visando a preservação física e mental da gestante. Ademais, no tocante à Fisioterapia, conforme o
Nível de Atenção Primária em Saúde, urge a importância do estímulo à prática de exercícios físicos
pelas gestantes, promovendo aulas em pilates regularmente por exemplo, para gerar benefícios para
a mãe e o bebê, além da atuação na prevenção e proteção de complicações gestacionais, por meio
de ações em Saúde Coletiva.
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UMA ANÁLISE INTEGRATIVA DO ACESSO AOS DIREITOS À SAÚDE POR
JOVENS INFRATORES: A IMPORTÂNCIA DA ADESÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DA PNAISARI.

AN INTEGRATIVE ANALYSIS OF ACCESS TO THE RIGHTS TO HEALTH BY
YOUNG INFRACTORS: THE IMPORTANCE OF PNAISARI MEMBERSHIP AND
IMPLEMENTATION.

Adriane Baima Nascimento de Oliveira; Ana Beatriz Chaves de Oliveira; Eliada Bezerra
Holanda; Ellen Mariane Souza de Oliveira;Letícia Carvalho Bezerra de Mendonça; Letícia
Viana Vieira; Luana Cecília Leitão Sampaio; Lucas dos Santos Lopes; Maria Jeane Teixeira
Lima; Matheus Macedo da Silva; Matheus Nogueira de Brito Rodrigues; Pedro Victor
Magalhães Freitas;Taynan Ferreira da Silva.

RESUMO

A garantia do direito de acesso à saúde aos jovens infratores vem enfrentando um panorama
lesivo de definhamento no Brasil, marcado por violações e desvios dentro das instituições
socioeducacionais. Diante dessa espiral, viu-se a necessidade de discutir a importância da
adesão e implementação da Política de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em
Conflito com a Lei (PNAISARI), propondo uma melhor assistência aos jovens infratores
nessas organizações, tendo em vista os déficits profundos provocados na saúde física e
mental desses adolescentes que entram potencialmente conflituosos e desamparados tendendo
a permanecer assim após a liberação. Este estudo trata-se de uma revisão integrativa onde se
analisou a literatura nacional e internacional buscando chaves para a seguinte questão "Qual a
importância da política para a acessibilidade de jovens infratores no direito à saúde
?".Verificou-se permanência no uso de drogas ilícitas e álcool pelos jovens transgressores,
quadros de desnutrição, prevalência de transtornos mentais mascarados por medicação
excessiva com psicotrópicos, dentre outros agravos. Foram debatidas assimetrias nas políticas
socioeducacionais que reverberam na delicada situação de saúde oferecida nestas entidades,
marcadas por carência de profissionais, lacuna na atenção primária, preconceito institucional
e falta de investimentos estatais. Portanto, considerou-se um grande potencial da PNAISARI
para efetivar o direito de acesso à saúde desta população, destarte necessita ser fomentada e
desenvolvida para que os cuidados à saúde, de fato, tornem-se veracidade em todos os
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estados e municípios, e que os jovens sejam realmente contemplados dentro das diretrizes de
universalidade e equidade do SUS.

Palavras-chaves: Adolescentes Infratores. Políticas de Saúde. Atenção Primária. Atenção
Sócio-Antropológica. Saúde Mental. Qualidade de Vida.

ABSTRACT

The guarantee of the right of access to health for young offenders has been facing a harmful
scenario of wasting in Brazil, marked by violations and deviations within the
socio-educational institutions. In view of this spiral, there was a need to discuss the
importance of adhering to and implementing the Policy for Comprehensive Health Care for
Adolescents in Conflict with the Law (PNAISARI), proposing better assistance to young
offenders in these organizations, in view of the deficits profound effects on the physical and
mental health of these adolescents who enter potentially conflicted and helpless, tending to
remain so after release. This study is an integrative review where national and international
literature was analyzed looking for keys to the following question "What is the importance of
the policy for the accessibility of young offenders in the right to health? ". There was
persistence in the use of illicit drugs and alcohol by young offenders, malnutrition,
prevalence of mental disorders masked by excessive medication with psychotropics, among
other problems. Asymmetries in socio-educational policies were discussed, which reflected in
the delicate health situation offered by these entities, marked by a shortage of professionals, a
gap in primary care, institutional prejudice and a lack of state investments. Therefore, it was
considered a great potential of PNAISARI to realize the right of access to health for this
population, therefore it needs to be promoted and developed so that health care, in fact,
becomes true in all states and municipalities, and that young people are really contemplated
within the guidelines of SUS universality and equity.

Keywords: Adolescent Offenders. Health Policies. Primary Care. Socio-anthropological
Care. Mental Health. Quality of Life.
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INTRODUÇÃO

Um adolescente em conflito com a lei é definido como o autor de um ato infracional,

considerado crime ou contravenção penal, o qual passa a ser visto como um indivíduo que

oferta perigo à população, mostrando-se necessário uma correção, realizada através de

medidas socioeducativas, que envolvem advertências, prestação de serviços à comunidade,

liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento

educacional, com o intuito de reabilitá-lo para o convívio em sociedade. Ao serem aplicadas,

tais recomendações devem levar em consideração a gravidade da infração e a capacidade do

adolescente de cumpri-las. Quanto mais grave a infração, mais rígida será a medida tomada,

tendo em seu ápice a internação do jovem em um centro socioeducativo, ao qual é retirado do

convívio social e transferido para um espaço em conjunto com outros adolescentes infratores.

A duração da reclusão não está ligada à gravidade do ato cometido, ela se relaciona

diretamente com o tempo necessário para que ocorra uma mudança comportamental esperada

(VILARINS, 2013).

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o jovem acusado pode

ficar internado, de forma provisória, em uma unidade específica enquanto espera a realização

da sentença referente ao seu processo, mas esse tempo de internação não pode exceder os 45

dias. Além disso, após declarada sua culpabilidade e decisão da medida de reclusão em

centros socioeducativos, as condições de privação de liberdade estarão sujeitas ao

desenvolvimento comportamental do jovem em questão, não podendo ultrapassar o período

de três anos, devendo ser reavaliado a cada seis meses (SENA; COLARES, 2008).

Segundo Costa e Silva (2016), a execução das medidas destinadas a adolescente que

pratique ato infracional é regulamentada pela Lei nº 12.594/20124 que institui o Sistema

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).

Durante o tempo previsto em que o adolescente estiver sob a tutela do Estado, será

obrigatório o cumprimento e a garantia dos direitos básicos estabelecidos pelo ECA. Com o
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objetivo que tais direitos sejam garantidos, em 14 de julho de 2004, foi instituída a Portaria

Interministerial número 1.426/GM, que aprovou as diretrizes para a implantação da Atenção

à Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei, que atua de forma a garantir a atenção à

saúde desses jovens, a prevenção de risco e a assistência de agravos na área de internação e

internação provisória, mantendo em vista a garantia da integralidade e universalidade de

acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência, além de ofertar uma atenção à

saúde de qualidade e de forma humanizada (SENA; COLARES, 2008).

Na VIII Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986, a saúde foi

considerada a resultante de um conjunto de fatores sociais. Esses incluem condições de

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, transporte, emprego, lazer, acesso à

posse de terra e aos serviços de saúde (SENA; COLARES, 2008). Logo após essa declaração,

a Constituição Federal, de 1988, determinou o princípio da prioridade absoluta para o acesso

de crianças, jovens e adolescentes aos direitos sociais, colocando o ordenamento jurídico

nacional em consonância com a perspectiva internacional dos Direitos Humanos. Além disso,

com a posterior publicação do ECA, imaginou-se a consolidação de um novo modelo de

garantia de direitos com base na proteção integral. As medidas socioeducativas, para os

adolescentes em conflito com a lei, são determinadas pelo estatuto supracitado, as quais

devem ser aplicadas de forma proporcional ao ato infracional, e a execução dessas medidas é

regulamentada pela Lei n° 12.594/ 2012, que institui o Sistema de Atendimento

Socioeducativo (SINASE). Antes disso, a Portaria interministerial n° 1.426/2004 aprovou as

diretrizes para implantação e implementação da Política de Atenção Integral à Saúde de

Adolescentes em Conflito com a Lei (PNAISARI). Essa normativa tem por objetivo detalhar

a operacionalização da política, a qual discursa desde os estabelecimentos socioeducativos até

a monetização dos serviços (PERMINIO et al., 2018)

Este estudo se fundamenta a partir de uma análise alicerçada nas condições de

assistência oferecidas pelas unidades socioeducativas, responsáveis por assistir os

adolescentes que cometeram atos infracionais, tanto os que cumprem medidas de meio aberto

como, em especial, aqueles em situações de privação de liberdade. Diante disso,
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manifestou-se de maneira expressiva uma espiral de derrocada no que diz respeito ao sistema

socioeducacional vigente.

O objetivo da admissão numa instituição juvenil segura é uma convergência de

punição e reabilitação, uma vez que juntas proporcionam segurança para o retorno dos jovens

em sociedade, despersuadindo futuros delitos. Dentre estes, a reabilitação deve ter um espaço

primordial, uma vez que o encarceramento por si só não reduz a reincidência (RUIGH et al.,

2019). Entretanto, segundo o estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Aplicadas (IPEA),

foi apresentado um cenário grave de violação de direitos nas instituições de privação de

liberdade que não corresponde com essa perspectiva de assistência ao, em especial quando se

trata de atenção à saúde do adolescente infratores. Nas instituições, observou-se altos índices

de doenças sexualmente transmissíveis, adolescentes com perfil de desnutrição,

comprometimento da saúde mental por não receberem atendimento adequado pelas políticas

sociais, permanência do uso de drogas assim como de bebida alcoólicas e problemas de saúde

bucal. É importante salientar que, segundo estudos nacionais, as organizações

socioeducacionais respondem a expressiva prevalência de transtornos mentais com a

utilização de maneira pouco cautelosa e extensiva de diferentes tipos de medicação

psicotrópica (PERMINIO et al., 2018).

Os adolescentes com transtorno mental que cometem atos infracionais vivem em um

balança entre a justiça e a medicina, pois, além dos desvios de conduta perante a lei, são

submetidos à correção com psicofarmacológicos, os quais só devem ser utilizados depois da

constatação da ineficácia das psicoterapias e ações de reabilitação, por serem considerados

perigosos ao convívio social e inaptos ao mesmo. Desse modo, muitos adolescentes vivem

uma realidade em que pouco se sabe sobre eles, tendo seus cuidados de saúde silenciados

pela punição judicial. Os mesmos, vivendo este momento da adolescência dentro dos muros

das instituições em um contexto de disputas, desavenças, ameaças e agressões, não têm assim

seu sofrimento psíquico cessado. Além disso, muitas organizações não têm adesão a

implementação da PNAISARI em regime de internação e internação provisória, em que se

prevê uma maior atuação de profissionais da saúde física e mental, fazendo que muitos destes
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adolescentes estejam expostos ao grande risco de composição das estatísticas de reincidência

(VILARINS, 2013).

Segundo Costa e Silva (2016), há uma postura verticalizada tomada pelas gestões da

Política pública de atenção em saúde mental dos adolescentes internados em Unidade

Socioeducativa (USES), que pode estar associada à escolha de regras próprias para lidar com

as necessidades de saúde dos adolescentes privados de liberdade apresentando com

frequência decisões que não são concordantes no mundo exterior. Desse modo, quando se

trata da atenção à saúde mental desses jovens, os gestores da USES devem lidar com o

desafio de desenvolver novas governanças. A escolha do mecanismo de governança está

diretamente ligada aos custos de transação e à disponibilidade da divisão de responsabilidade

com terceiros. A verticalização é um fato que traduz a desconfiança de que os agentes

governamentais depositam entre terceiros ou se estão dispostos a arcar com os custos de

contratualização para cumprir as responsabilidades sociais.

De acordo com Ruigh et al (2019), o encarceramento corrobora com efeitos negativos

nas relações sociais, na saúde mental e física, o que compromete diretamente a reintegração,

já que muitos dos problemas experimentados por jovens delinquentes possivelmente existiam

antes da admissão e geralmente persistem após a libertação. Singularmente prevalecem

traumas psicológicos, pois a população jovem infratora segue um perfil que varia

maioritariamente das idades entre 14 e 18 anos, advindos muitas vezes de ambientes onde o

núcleo familiar foi desestruturado e marcado por um convívio perturbado de poderes

negligentes e insatisfatórios afetivamente, comunicação comprometida e violência, além do

fato de grande parte vir de uma constelação familiar referencialmente materna ou sofreu

abandono. Estes, dentre outros fatores, impactam profundamente em suas qualidades de vida

e bem estar até a idade adulta e somados a falta de uma atenção consistente à saúde mental

necessária, tende a reverberar profundamente nas suas futuras reinserções

sócio-antropológicas (MONTEIRO et al., 2011).

Esse retrato potencialmente nóxio é subsequente de graves déficits dentro dos institutos

socioeducacionais e órgãos ligados à garantia do acesso aos direitos sociais a estes
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indivíduos, sendo a saúde, a princípio, uma garantia constitucional inquestionável e inflexível

já que os adolescentes infratores fazem parte, assim como qualquer outra pessoa adulta,

criança, idosa, de uma clientela do SUS sem distinção de teor algum (FERNANDES et al.,

2015). Dentre os problemas mais graves, destacam-se inércia das secretarias tanto municipal

quanto estadual para dar suporte aos déficits dos serviços, dificuldade em agendar consultas

por meio do SUS, falta de diálogo entre os gestores, pois não há aliança entre os setores de

educação e saúde, desconhecimento dos profissionais nas especificidades que requerem

atendimento melhorado, carência de profissionais da saúde mental de maneira a assistir toda a

população infratora, ambientes decadentes e violência institucional. Ademais, aponta-se uma

necessidade de maiores investimentos estatais em infraestrutura nessas organizações, estas,

em sua maioria, estão superlotadas, o que tende a potencializar expressivamente problemas

relacionados à saúde devido à situação de sobrecarga indevida do sistema, prejudicando a

garantia dos recursos humanos básicos para todos os adolescentes (CONASS, 2013).

Conjuntamente, quando se aborda o direito de acesso à saúde dos jovens em geral,

infelizmente há uma imersão no preconceito para com esta parcela demográfica. A simples

observação rotineira e a análise da literatura acadêmica revelam que questões

político-ideológicas, valores morais e preconceitos comportamentais sobre a adolescência são

notáveis. Há uma nebulosidade dessa população nos serviços de saúde, dentre os principais

inpasses está a falta de conhecimento sobre os serviços, a negação do atendimento quando

não se está acompanhado pelos responsáveis e uma lacuna do sistema no diálogo com essa

faixa etária. No caso daqueles que cometeram atos infracionais e respondem em medidas

socioeducacionais, esse quadro de desacesso se potencializa traduzindo-se pela forma

negligente com a qual os gestores e profissionais da área da saúde e da educação respondem

ao cenário grave das condições de vida, bem-estar e saúde, já que estes carregam consigo

preconceitos e paradigmas punitivos, relacionando-os a transgressão rispidamente,

provocando grandes obstáculos e inviabilizando políticas de melhorias no acesso à saúde

dentro dessas organizações. Portanto, é expressivamente necessária uma reforma dessas

instituições por meio da PNAISARI (COSTA; SILVA, 2016).
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O objetivo desta revisão integrativa é constatar a importância da implementação da

PNAISARI no processo de acessibilidade ao direito à saúde, além de demonstrar as nuances

que envolvem o cotidiano do procedimento socioeducativo de adolescentes infratores.

Soma-se a isso, a análise de circunstâncias que envolvem muitos adolescentes, e como

aquelas podem influenciar o comportamento desses, revelando como diversos fatores são

determinantes no envolvimento de adolescentes em atos infracionais.

METODOLOGIA

O artigo apresentado trata-se de um estudo elaborado no formato de uma revisão integrativa,

tendo como delimitação temporal o período de 22 de junho à 05 de julho de 2020 para coleta

e a apuração de informações sobre o tema. Os artigos selecionados para pesquisa tiveram

como critérios de inclusão: a data de publicação, no caso, os últimos 10 anos, e a pertinência

dos artigos em relação ao tema pesquisado, ou seja, a saúde dos adolescentes em conflito com

a lei e seus mais diversos aspectos, sejam eles políticos, sociais sejam antropológicos, sendo

encontrados e utilizados artigos em 3 idiomas (Português, inglês e espanhol). As bases

eletrônicas foram selecionadas previamente, através de uma ampla pesquisa que classificou e

ratificou os melhores resultados para a pesquisa, de acordo com os critérios de inclusão e de

exclusão, as bases escolhidas foram a SciELO (The Scientific Electronic Library Online) e

PubMED.

Ademais, o estudo produzido foi estruturado com base na resolução da pergunta PICO: “Qual

a importância da política para acessibilidade de jovens infratores no direito à saúde?”, que

contempla Adolescentes infratores AND direito à saúde AND política AND acessibilidade.

As palavras-chaves escolhidas para representar o estudo foram: Adolescentes, infratores,

política e saúde, em virtude de que essas sintetizam todos os aspectos propostos no artigo.

Para a obtenção dos artigos foram utilizados os seguintes descritores: Health AND
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Adolescent AND Offenders. Como critérios de exclusão adotou-se: estudos que fugissem da

abordagem da atenção primária, ou que abordassem exclusivamente a atenção secundária,

terciária ou quaternária, outros critérios excludentes estabelecidos foram: artigos

incompletos, estudo com data de publicação superior aos 10 anos e os que não eram

pertinentes ao tema da pesquisa, por meio dos filtros existentes nas próprias plataformas das

bases de dados ou através da leitura dos títulos e resumos dos artigos pôde-se obter os

resultados apresentados. Ao longo do processo de escrita científica outras literaturas

complementares foram adicionadas, com a finalidade de atribuir um arcabouço teórico mais

robusto para este trabalho.

RESULTADOS

Fluxograma 1 – Seleção de estudos e exclusões.

Fonte: Elaboração do autor

No primeiro quadro sinóptico abaixo, foram dispostos todos os artigos achados nas pesquisas

nas bases de dados e comparados de acordo com os critérios nele expostos:

Quadro Sinóptico 1 – Apresentação da comparação dos principais achados selecionados
para este manuscrito.
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N
º

AUTOR

E ANO

TIPO
LOCA
L

IDIO
MA

OBJETIVO RESULTADO

I

Moore

et al.

(2016)

Qualitati
vo

Estado
s

Unido
s

Inglês

Sugerir

uma mudança de
paradigma no
papel do sistema
de justiça no que

se refere
ao tratamento da
juventude.

A

SAHM apoia as
seguintes posições: o
encarceramento é a
última

opção
para os infratores;
políticas, programas e
práticas de

justiça juvenil
que afetam os jovens
devem ser baseadas em

evidências e informadas
sobre trauma; políticas,
programas e

práticas de
justiça juvenil devem
incorporar pesquisa e

avaliação contínua do
programa; as políticas
de justiça

juvenil
protegerão a privacidade
e a dignidade das
crianças

menores de 18 anos; os
profissionais de saúde e
a mídia
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promoverão retratos
positivos dos jovens em
relacionamentos

saudáveis em
suas comunidades e
reduzirão
representações e

imagens de
jovens negativos,
violentos, desviantes.

I
I

Gaete

et al.
(2018)

Quantita
tivo

Chile Inglês

Testar

associações entre
problemas de
infância ou uso
indevido de

substâncias e
transtornos
psiquiátricos entre
jovens

infratores.

Os

principais achados deste
estudo foram que os
distúrbios

psiquiátricos
mais prevalentes entre
os 935 participantes
foram:

dependência de
maconha, transtorno
depressivo maior e

transtornos de
ansiedade.

I
I
I

Permini
o

et al.
(2018)

Quantita
tivo

Brasil Port.

Analisar

a
discussão sobre o
direito à saúde de
adolescentes
privados

Os

principais achados desse
estudo foram que a
política fortalece a

efetivação do direito à
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de
liberdade a partir
da análise da
implementação da
PNAISARI.

saúde dessa população,
entretanto,

a
implementação
necessita ser fomentada
e qualificada.

I
V

Stephani
e

et al.
(2018)

Qualitati
vo

Brasil

Port.

Analisar

as
concepções
discursivas do que
é considerado
demanda de

saúde
mental dos
adolescentes
cumprindo medida
de internação

nas
unidades
socioeducativas do
Rio de Janeiro.

Os

principais achados desse
estudo foram que há
sobrevalorização

dos
profissionais de saúde e
de assistência enquanto

vocalizadores das
demandas. Os
adolescentes têm poucas
chances

de
expor diretamente suas
necessidades e estas
aparecem

intermediadas
pelos técnicos

.

V
Monteir
o

Qualitati
vo

Brasil Port.
Conhecer

a

Através
deste

estudo, tornou-se
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et al.
(2011)

percepção de
adolescentes
infratoras
submetidas à ação

socioeducativa
sobre assistência à
saúde prestada.

relevante a formulação
de aspectos que

devem ser mais
bem abordados no
concernente

à

atuação integrada da
equipe
multiprofissional, na
atenção à

saúde prestada
as adolescentes
submetidas ao
cumprimento de

medidas
socioeducativas.

V
I

Fernand
es

et al.
(2015)

Qualitati
vo

Brasil Port.

Subsidiar

o debate
sobre os efeitos
que o conjunto de
peças

jurídico-administra
tivas e
político-legislativa
s têm na

atuação
institucional e na
práxis dos

gestores
e

Através
deste

estudo observou-se que
há assimetria entre as
legislações

e
normatizações e a
realidade das unidades
socioeducativas, o

que
torna urgente superar as
barreiras de preconceito
e

estigmatização via
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profissionais dos
sistemas
socioeducativo e
de saúde. investimento

em recursos
humanos e parcerias
governamentais

interinstitucionais.

V
I
I

Gaete

et al. (
2014)

Quantita
tivo

Chile
Espan
hol

Determinar

a
prevalência de
transtornos
psiquiátricos em
adolescentes

infratores
com idades entre
14 e 17 anos.

Os

principais achados deste
estudo foram que 86%
dos entrevistados

tinham pelo
menos um transtorno
psiquiátrico.

V
I
I
I

Vilarins

(2013)

Quantita
tivo

Brasil Port.

Analisar

como são
atendidos os
adolescentes com
transtorno mental
autores

de ato infracional
em cumprimento
de medida
socioeducativa de

internação.

:
A

medida socioeducativa
de internação não
oferece de forma

efetiva os
direitos garantidos pela
política de infância e

adolescência e política
de saúde mental no que
se refere à

atenção aos
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0

adolescentes com
transtorno mental
autores de ato

infracional

I
X

Ruigh

et al.
(2019)

Quantita
tivo

Holan
da

Inglês

Descrever

e antever
a Qualidade de
Vida (QV) de
jovens infratores
detidos

até um ano após
uma avaliação
inicial, e examinar
se a QV

difere-se entre os
jovens que ainda
estão detidos e os
que foram

liberados.

A
QV

aumentou do primeiro
para o terceiro
acompanhamento e foi

maior
nos indivíduos que não
estavam mais detidos.

X

Souverai
n

et al.
(2019)

Qualitati
vo

Holan
da

Inglês

Destacar

a
importância da
comparticipação
internacional para
definir

uma direção para
melhorar o
atendimento
forense de jovens e

somar nossas
forças e superar
nossos desafios.

Foi

conduzido a uma
declaração de uma
missão integrativa com
os

países
da Europa, visando uma
maior atenção aos
jovens

infratores e eficiência
no seu atendimento e na
garantia de seus

direitos.
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1

X
I

Costa

e Silva
(2016)

Quali-qu
antitativ
o

Brasil Port.

Analisar

a
utilização de
medicamentos
psicoativos por
adolescentes

infratores
em unidades
socioeducativas
(USES) no Brasil.

As

evidências revelam que
as sanções de privação
de liberdade

por atos
infracionais produzem
decisões de
medicalização que

ameaçam o direito dos
adolescentes no campo
da saúde. As

diretrizes da
política nacional
incentivam escolhas
mais

cautelosas.

X
I
I

Andretta

e
Oliveira
(2010)

Quantita
tivo

Brasil Port.

Verificar

a
efetividade da
Entrevista
Motivacional (EM)
em adolescentes
que

cometeram ato
infracional,
usuários de drogas.

As

técnicas apresentaram
resultados positivos em
relação à

diminuição do
consumo de drogas e da
média de

pré-contemplação,
entretanto, não houve
diferença

significativa
entre as duas.
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2

X
I
I
I

Monteir
o

et al.
(2011)

Qualitati
vo

Brasil Port.

:

Investigar as ações
socioeducativas
oferecidas aos
adolescentes

infratores
em regime de
semiliberdade,
bem como,
apreender

opiniões e
sugestões desses
jovens para
mudanças no

planejamento das
ações
socioeducativas
desenvolvidas por
essas

unidades de
atendimento

O

entendimento de
promoção à saúde do

adolescente

deve constituir
elemento indissociável

das
ações

socioeducativas,
requerendo para tanto, a

aplicação

dos princípios
de intersetorialidade,
onde

todos
são

responsáveis por
assegurar os direitos

dos

adolescentes na
superação da medida
simplista

policial.

Fonte: os autores.
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3

Já no segundo quadro sinóptico abaixo apresentamos os artigos pesquisados,

comparando-os de forma mais detalhada com enfoque nos resultados obtidos e a amostra de

cada um:

Quadro Sinóptico 2 – Apresentação dos principais resultados de cada estudo selecionado
relacionados ao objetivo e pergunta de pesquisa.

N
º

OBJETIVO AMOSTRA RESULTADOS

I

Descrever

como realizar uma
mudança de
paradigma no papel
do sistema de

justiça no que se
refere ao tratamento
da juventude.

Este

artigo
baseia-se em
posições
anteriorment
e
apresentadas
pela

SAHM,
Academia
Americana
de Pediatria
e a
Sociedade
Pediátrica

Canadense.

O estudo conseguiu
descrever isso quando, ao desenvolver esse

documento de posição,
especialistas em saúde do adolescente

incorporaram posições dos
Estados Unidos, Canadá e organizações

internacionais, achados de
pesquisa global e publicação de

políticas, reunindo evidências importantes
em apoio a uma abordagem de
desenvolvimento juvenil no contexto da má
conduta juvenil, empregando
uma perspectiva de saúde do adolescente,

saúde pública, política e
advocacia. Recomenda que os

profissionais de saúde com experiência
em jovens advogarem em nome
dos jovens para apoiar seu bem-estar e seus
direitos.
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4

II

Quantificar
as

associações entre
problemas de infância
ou uso indevido de

substâncias e
transtornos
psiquiátricos entre
jovens infratores.

Utilizaram

uma amostra
de 935
participantes
do sexo
masculino
com idade
média

de
17,6 anos.

Quantificou-os utilizando-se
do Mini International Neuropsychiatric Interview,

conduzido por
psicólogos treinados. Um sociólogo utilizou uma

entrevista ad hoc para
coletar informações sobre a experiência

da infância, incluindo os pais,
trauma, educação e uso indevido

de substâncias. Regressões logísticas
multivariadas foram
usadas para analisar os dados. A alta prevalência
de transtornos por uso
indevido de substâncias, condições depressivas e

transtornos de
ansiedade e associações potencialmente ao início

precoce do
comportamento criminoso, por isso é importante
que os jovens infratores façam
exames de saúde mental adequados.

II
I

Quantificar
os

dados relacionados à
gestão da política a
nível municipal e

estadual, compondo
assim os seguintes
formulários: Gestão

Municipal da
PNAISARI e Gestão
Estadual da
PNAISARI.

Utilizaram

os
dados da
base de
dados
primários do
2º semestre
de 2016 do

Departament
o de Ações
Programátic
as e
Estratégicas
do

Ministério
da Saúde.
Os dados

Quantificou-os da seguinte
forma: a estrutura dos formulários é composta
pelos seguintes blocos:
Identificação; Gestão municipal/ estadual; e

Percepção sobre a
implementação da política no território.

No bloco Identificação foi
analisada a área responsável pela

implementação da política no setor saúde,
no de Gestão
municipal/estadual foram analisadas variáveis
relacionadas à identificação
das ferramentas de gestão dos grupos de trabalho.

Por último, no bloco
Percepção da PNAISARI analisou-se as

questões fechadas relacionadas
ao acompanhamento, existência ou

não de cofinanciamento e a comparação
sobre a atenção à saúde antes e
depois da implementação da política no

território. Em suma, os
resultados sugerem que a política

fortalece a efetivação do direito à saúde
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foram
coletados,
via
FormSUS,
dos

formulários
do processo
de
Monitorame
nto e
Avaliação da

PNAISARI

dessa população. Entretanto, sua
implementação necessita ser fomentada e

qualificada para que o acesso aos
cuidados em saúde seja de fato

uma realidade em todos os estados e
municípios.

I
V

Descrever
as

concepções
discursivas do que é
considerado demanda
de saúde

mental dos
adolescentes
cumprindo medida de
internação nas

unidades
socioeducativas do
Rio de Janeiro.

As

amostras da
pesquisa
foram
profissionais
das equipes
de saúde

mental de
duas
unidades
(uma
masculina e
outra
feminina) e
da

equipe da
CSIRS.

Este estudo conseguiu
descrever tais concepções com a Análise de

Discurso Crítica (ADC), método
empregado neste estudo. São três

os efeitos do discurso: contribui para a
construção de identidades
sociais, influencia a construção das relações

sociais entre as pessoas e
impacta na construção de “sistemas

de conhecimento e crença”.
Fairclough propõe um quadro

tridimensional como referência para esta
análise. A primeira
dimensão constitui a análise textual do discurso,
considerando quatro itens:
vocabulário, gramática, coesão e estrutura

textual. Na segunda dimensão,
denominada prática discursiva, é

identificada a relação entre discurso e
estrutura social. Neste
aspecto, é proposta uma análise de como os textos
(enquanto produções
discursivas) são produzidos, interpretados,

distribuídos e consumidos. Nesta
dimensão há reflexão sobre a
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coerência do discurso e sobre a ação
social realizada. Também são
analisadas as intertextualidades (diálogos com
outros textos) e as
interdiscursividades. A terceira e última dimensão

prevê a análise do
discurso como prática social, o que

contempla a identificação de relações de
poder e de ideologias.
Como resultado têm-se que o desafio para os

profissionais é a
aproximação com o fenômeno do sofrimento sem

que este seja limitado a
categorias pré-determinadas, de tal

maneira que haja flexibilidade e
diversidade na compreensão e na

definição de estratégias de intervenção.

V

Descrever
a

percepção de
adolescentes
infratoras submetidas
à ação

socioeducativa sobre
assistência à saúde
prestada.

Este

estudo foi
composto
por uma
amostra de
14
indivíduos
do sexo

feminino
com idades
entre 12 e
18 anos.

O presente estudo
fundamentou-se em uma abordagem qualitativa de

natureza descritiva e
exploratória, priorizando o levantamento de

informações que permitam
apreender o universo de significados -

motivos, crenças, valores e
atitudes. Através deste estudo,

percebe-se relevante a importância de
inserir o enfermeiro como
membro na atuação da equipe multiprofissional.

V
I

Descrever
as

leis, portarias,
resoluções, normas,
textos acadêmicos e

institucionais
que embasam e
constituem a política

O

artigo se
baseia na
experiência
do autor,
que integra
uma equipe

Este estudo conseguiu
descrever as as leis, portarias, resoluções e

normas, aqui chamadas de peças
jurídico-administrativas e
político-legislativas por meio de um levantamento
das mesmas, que embasam e
constituem as políticas da CGSAJ/Dapes/SAS/MS
mais diretamente
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de saúde

voltada aos
adolescentes
infratores no Brasil.

de
pesquisa que
tem
desenvolvid
o reflexões e
estudos
avaliativos

de
caráter
crítico-prop
ositivo para
a
Coordenaçã
o-Geral de

Atenção

à
Saúde do
Adolescente
e do Jovem,
do
Departament
o de Ações

Programátic
as e
Estratégicas
da
Secretaria
de Atenção
à

Saúde

do
Ministério
da Saúde –
denominada

relacionadas à consolidação da PNAISARI.
Igualmente, levantaram-se textos

acadêmicos e institucionais
correlacionados e considerados

pertinentes. Observou-se que há
assimetria entre as legislações e

normatizações e a realidade
das unidades socioeducativas, o que torna

urgente superar as
barreiras de preconceito e estigmatização via
investimento em recursos
humanos e parcerias governamentais
interinstitucionais.
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CGSAJ/Dap
es/SAS/MS.

V
II

Quantificar
a

prevalência de
transtornos
psiquiátricos em
adolescentes

infratores com idades
entre 14 e 17 anos.

Participaram

deste estudo
489
indivíduos
do sexo
masculino,
entre 14 e
17

anos.

Quantificou-a utilizando-se
de entrevistas estruturadas por sociólogos

qualificados, que possibilitaram
garantir a precisão e
confiabilidade do diagnóstico e coletaram
características
sociodemográficas. Foi utilizado o Mini
International
Neuropsychiatric Interview para determinar a
presença de distúrbios
psiquiátricos, que possibilitaram garantir a precisão

e confiabilidade do
diagnóstico. Os transtornos mais comuns

foram transtornos por uso de
substâncias (76%). Entre estes, o

transtorno de dependência de maconha
teve a maior frequência
(51%). Os transtornos disruptivos de
comportamento também tiveram

alta prevalência (38%), seguidos por
transtornos de ansiedade
(27%), transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade (26%) e
transtornos afetivos (21%).
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V
II
I

Analisar

como são atendidos
os adolescentes com
transtorno mental
autores

de ato
infracional em
cumprimento de
medida
socioeducativa de

internação.

Foi

aplicado
instrumento
de registro
documental
em 35
prontuários
de

adolescentes
com
transtorno
mental em
cumpriment
o de medida

socioeducati
va de
internação
que estavam
sendo
atendidos na

Unidade de
Internação
do Plano
Piloto
(UIPP) no
Distrito

Federal,
sendo 23
(66%) do
sexo
masculino e
12 (34%) do

Foi realizada entrevista
semidirigida com uma das psicólogas de

referência dos adolescentes da
UIPP para buscar informações

sobre dados colhidos nos prontuários. A
partir da análise da
entrevista foram elencados 3 tópicos: perfil desses
adolescentes, suas demandas
e a configuração do atendimento dessas demandas.

No que se refere à renda
familiar verificou-se que 31 (86%)

apresentavam renda familiar até 2 salários
mínimos.Os motivos mais
frequentes de encaminhamentos para esses serviços
foram: insônia 18 (25%),
tratamento para a dependência de drogas 12

(17%), ideação suicida 6 (9%),
automutilação 5

(7%) e depressão 5 (7%). O
medicamento psicotrópico foi prescrito

para 18 (51%) adolescentes
apenas em consulta psiquiátrica na

UIPP e para 10 (28%) em consultas na
rede externa de saúde
mental.Por não haver novas demandas, muitos
adolescentes permaneceram
meses sob o uso de medicação psicotrópica sem

nenhuma reavaliação.
Verificou-se que o atendimento em saúde

mental destinado aos
adolescentes com transtorno mental em

cumprimento de medida
socioeducativa consistiu em sua

medicalização quando realizado na
unidade socioeducativa ou na

rede externa de saúde mental.
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0

sexo

feminino.

I
X

Descrever
e

antever a Qualidade
de Vida (QV) de
jovens infratores
detidos

até um ano
após uma avaliação
inicial, e examinar se
a QV

difere-se
entre os jovens que
ainda estão detidos e
os que foram

liberados.

186

jovens e
jovens
adultos com
idades que
variam entre
14.75 a
24.45

anos
recrutados
de 5
instituições
de justiça
juvenil da

Holanda.

A análise do modelo misto
mostrou o aumento em média, a QV ao

longo do tempo foi significativa
desde o primeiro até o terceiro

acompanhamento. Na primeira, segunda,
e terceira medições de
acompanhamento, 101 (54,3%), 78 (41,9%), e
33(17,7%) participantes na
respectiva avaliação de acompanhamento ainda se
encontravam detidos. A QV
diferiu significativamente para jovens que foram

detidos versus
libertados: participantes em detenção pontuaram

em média menos do que
os participantes libertados

X

Destacar
a

importância da
comparticipação
internacional para
definir uma

direção para melhorar
o atendimento forense
de jovens e somar

nossas forças

É

uma
continuação
do curso
estabelecido
por
Doreleijers e
Fegert

(Child

A partir destas
declarações, vários temas em comum surgiram,

conduzindo às seguintes
disposições: Os cuidados forenses à

juventude devem ser vistos numa
perspectiva sócio-política mais

ampla: uma sociedade segura deve ser
atenciosa e inclusiva.
Investimento suficiente em cuidados e pesquisas
para expandir os conhecimentos
sobre prevenção e estratégias de intervenção.

Colaboração a nível
nacional e internacional: A conversa
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e superar nossos
desafios.

Adolesc
Psychiatry
Ment Health
5:20,

2011), em
seu editorial,
destacaram
a
importância
da
colaboração

e
apresentara
m uma visão
geral do
estado da
arte da
assistência

forense a
jovens em
oito países
europeus (e
na Rússia).

cruzada entre profissionais,
cientistas e políticos deve ser

fundamental. Integrar a prevenção e as
estratégias de intervenção
nos sistemas educativos e assegurar oportunidades

educacionais iguais para
todos os jovens. O envolvimento dos

jovens e dos seus
pais/responsáveis deve ser um princípio geral:

os jovens e os seus
pais/responsáveis devem ser envolvidos em

todos os aspectos dos cuidados
forenses aos jovens, torná-los

parte da solução, em vez de apenas o
problema.

X
I

Analisar
a

utilização de
medicamentos
psicoativos por
adolescentes

infratores em
unidades
socioeducativas
(USES) no Brasil.

Estudo

dos
casos do Rio
grande do
Sul, com
184
adolescentes
internados, e

O artigo utilizou
estratégias combinadas de coleta de informação

primária e secundária
para descrever o padrão de atenção em

saúde mental nas unidades
socioeducativas de internação (USES).

As diretrizes nacionais, em
consonância com estudos acadêmicos e

guias clínicos propõem, nas
situações de privação de
liberdade, condutas cautelosas em relação à
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de
Minas
gerais, com
215
adolescentes
onde, 173
(80%) são
do sexo

masculino e
42 (20%) do
sexo
feminino.

medicação. As psicoterapias e
as ações de reabilitação devem ser usadas como

intervenções de
primeira linha. O manejo farmacológico deve ser

utilizado após
constatação da insuficiência destas

intervenções. Os estudos apresentam uma
confluência em relação à
prevalência de transtornos mentais em populações
de adolescentes em
situação de privação de liberdade por conflito

com a lei. Cabe ainda
assim considerar a possibilidade de existir

uma ampliação de sintomas face
à situação de aprisionamento.

As situações de adolescentes
extensivamente medicados, como

observado no modelo de atenção
verticalizada, dificultam a
detecção de transtornos.

X
II

Verificar
a

efetividade da
Entrevista
Motivacional (EM)
em adolescentes que

cometeram
ato infracional,
usuários de drogas.

48

adolescentes
entre 12 e
19 anos
atendidos
entre abril
de 2004 e

novembro
de 2008 em
uma clínica
escola de
uma
faculdade de

psicologia

Neste estudo a intervenção
com EM consistiu em cinco sessões

estruturadas, baseadas no
Cannabis Youth Treatment (DIAMOND

et al.,
2002), um programa de tratamento realizado nos
Estados Unidos para
adolescentes infratores. O grupo da EM diminuiu o
consumo de maconha e
tabaco, e não houve redução significativa do uso de

álcool. O grupo da
Psicoeducação diminuiu o consumo de maconha

e álcool. Com relação
aos estágios motivacionais,

independente do grupo, observou-se
redução na média da
pré-contemplação. As técnicas apresentaram
resultados positivos em
relação à diminuição do consumo de drogas e da

média de
pré-contemplação, entretanto, não houve diferença
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em porto
alegre,
sendo 27 no
grupo da
entrevista

motivaciona
l e 21 no
grupo da
psicoeducaç
ão.

significativa entre as
duas.

X
II
I

Investigar
as

ações socioeducativas
oferecidas aos
adolescentes
infratores

em
regime de
semiliberdade, bem
como, apreender
opiniões e

sugestões desses
jovens para mudanças
no planejamento das
ações

socioeducativas
desenvolvidas por
essas unidades de
atendimento

Participaram

30
adolescentes
do sexo
masculino
que se
encontravam
no

cumpriment
o de medida
socioeducati
va de
semiliberdad
e nos meses
de

julho a
setembro de
2009 na
Fundação de
Atendiment

Faz-se necessário entender o
contexto de vida dos jovens, os quais se

caracterizam por sua ousadia,
suas inovações, pelo desejo de ir

além, encontrando em sua realidade,
permeada por dificuldades,

oportunidades de superação dos desafios...
Dentro desse contexto,
deve-se privilegiar os aspectos sócio-culturais e as

vivências destes
adolescentes em regime de semiliberdade, de modo

a ampliar os olhares e,
assim, (re)pensar as ações,

oportunizando espaços de integração e
socialização, assumindo
responsabilidades e superando posturas de
acomodação, com o
desenvolvimento de atividades alicerçadas no
respeito, no direito, na
autonomia e na participação.
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o

Socioeducati
vo
(FUNASE)

Fonte: Os autores

Durante a apuração dos artigos, é possível notar que ainda há diversas barreiras à

respeito do atendimento aos jovens privados de liberdade, como a falta de conhecimento de

profissionais da saúde sobre especificidades no atendimento ao adolescente, difícil acesso à

serviços rede SUS, falta de comunicação com os gestores do sistema socioeducativo e

deficiência no atendimento de transtornos mentais e usuários de drogas (CONASS, 2013).

Também tornou-se perceptível nos artigos I, III, V e IX a necessidade de uma

mudança no tratamento dos jovens pela justiça, percebendo uma baixa na qualidade de vida

dos detidos comparado com os ainda liberados, demandando uma melhor qualificação do

direito à saúde, superação de preconceitos e estigmatização (MOORE et al. 2016;

PERMINIO et al. 2018; MONTEIRO et al. 2011; RUIGH et al. 2019).

Assim como associação do comportamento dos jovens infratores com distúrbios

psiquiátricos e dependência química, tendo em vista como os direitos desses adolescentes não

são garantidos de forma efetiva, tão pouco quando nessas condições. Entrevistas

motivacionais e psicoeducação se mostraram bem eficazes, sendo necessário também

entender o contexto em que os jovens se encontram, como observado nos artigos II, VI, VIII,

XII e XIII (GAETE et al. 2018; FERNANDES et al. 2015; VILARINS, 2013; ANDRETTA;

OLIVEIRA, 2010; MONTEIRO et al. 2011 ).

Além de ainda ser possível constatar nos artigos III, IV, VII, X e XI, a pouca voz que

o adolescentes em internatos socioeducativos para expor diretamente suas necessidades, a
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demanda de uma atuação integrada da equipe multiprofissional na atenção à saúde deles, não

oferecendo de forma efetiva atenção aos direitos daqueles sofrendo de transtornos mentais

(PERMINIO et al. 2018; STEPHANIE et al. 2018; GAETE et al. 2014; SOUVERAIN et al.

2019; COSTA; SILVA, 2016).

DISCUSSÃO

Diante dos resultados obtidos, pode-se afirmar que adolescentes infratores tiveram

considerável vulnerabilidade diante de diversos aspectos sociais, como dificuldades

financeiras, evasão escolar ou acesso reduzido a uma educação de qualidade, convivência

familiar conturbada, escassez de integração à saúde, dentre outras adversidades que os

tornaram suscetíveis à prática criminal.

Esses adolescentes, posteriormente ao início de sua delinquência, ao serem

submetidos ao cumprimento de medidas socioeducativas, podem ser julgados por elevada

parcela da sociedade, de forma discriminatória, como inúteis, sem perspectiva de vida e

merecedores de severa penalização. Porém, é essencial prover atitudes que tornem as

instituições de medidas socioeducativas benéficas e produtivas, a fim de favorecer o processo

de ressocialização dos púberes, não só propiciando a punição deles, mas incrementando um

trabalho humanizado e respeitando os direitos desses indivíduos, inclusive o direito à saúde,

previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Logo, mostra-se fundamental que a

promoção à saúde do adolescente estabeleça elementos indissociáveis das práticas

socioeducativas (MONTEIRO et al., 2011).

A atenção integral à saúde do adolescente infrator no Brasil é um dos grandes desafios

enfrentados no País, pois se trata de um problema de saúde pública, afetando não só os

próprios infratores mirins, mas também aos indivíduos que participam de seu cotidiano.
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Dessa forma, compreende-se que é necessária uma implementação efetiva da Política

Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei (PNAISARI),

visto que tal política frisa a garantia do direito à saúde de púberes infratores. A efetivação

dessa prerrogativa é fundamental para a inserção do adolescente no meio social, pois ao obter

atendimento médico, serão diagnosticadas suas enfermidades físicas e mentais. Assim,

poderá receber o devido tratamento de seus transtornos mentais, vícios, dentre outras

adversidades psicológicas que afligem grande parcela dos adolescentes infratores (BRASIL,

2014).

Pode-se afirmar que a PNAISARI é um elemento indispensável para a modificação do

modelo de atenção à saúde, visto que o objetivo é o reconhecimento, garantia ao atendimento

e cuidados do Sistema Único de Saúde (SUS), fatores essenciais para que seja efetivada a

ampliação do acesso de adolescentes infratores ao seu direito fundamental. Vale destacar a

importância e necessidade de melhores mecanismos de gestão e aperfeiçoamento em análise e

estudos na área com foco na população assistida: os adolescentes. Ademais, a Psicoterapia e

as ações de reabilitação são intervenções de primeira linha, assim como também são úteis as

estratégias de inserção e integração social, como a participação em oficinas terapêuticas,

rodas de conversas, atividades técnicas e profissionalizantes (PERMÍNIO et al., 2018).

Os resultados dessa pesquisa apresentam artigos científicos dos últimos 10 anos, além

disso, há a Nota Técnica Política de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito

com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória (PNAISARI), que afirma ser

fundamental a responsabilidade do poder público diante da garantia dessa prerrogativa em

questão e cita formas e requisitos mínimos quanto a recursos nas unidades de saúde públicas,

a fim de tornar essa implementação possível. Acerca dessa literatura, temos o artigo III dos

resultados da pesquisa, que deixa clara a relevância da PNAISARI diante da garantia do

direito à saúde de adolescentes infratores, porém denota a dificuldade de formas de melhorar

esse processo. Logo, pode-se dizer que esses dois materiais possuem conteúdos pertinentes

em relação ao foco temático da pesquisa, visto que integrados oferecem uma visão de



SUS: financiamento, controle social e ferramentas de diagnóstico em saúde coletiva

Anais do I Seminário sobre análise e situação em saúde do curso de fisioterapia da UFC – I SEMAS 2021

11

7

valorização não só da PNAISARI, mas também de sua efetiva execução, demonstrando

formas de possibilitá-la.

Acerca da detenção de jovens, pode-se afirmar que é uma preocupação também

internacional, pois interfere amplamente na saúde pública dos países envolvidos, dado o

visível padrão problemático, presente na taxa de transtornos psicológicos por exemplo, dos

jovens infratores que lá se encontram. Pesquisas mostram que encarceramentos extensos não

reduzem as taxas de reincidência criminal, uma vez que é ineficaz e contraproducente, visto

que durante esses encarceramentos não existe um interesse em tratar da saúde psicológica

desses jovens, podendo até mesmo ampliar a probabilidade de envolvimento criminal do

jovem no futuro. Vale salientar que os jovens minimizam ou encerram práticas criminosas à

medida que atingem a maturidade psicológica. A Sociedade de Saúde e Medicina do

Adolescente (SAHM) sugere que os sistemas de justiça foquem maior atenção e recursos na

identificação e redução dos antecedentes de condutas criminais, com o intuito de reduzir o

número de infratores, considerando os direitos dos jovens envolvidos no sistema de justiça

juvenil, buscando criar ambientes sociais saudáveis e apoiadores. Intervenções precoces para

os jovens e suas famílias são fundamentais, visto que o bem-estar da juventude é um

indicador-chave do bem-estar de seu ciclo familiar e, assim, da comunidade. O sistema de

justiça juvenil deve ser formado em paradigmas educacionais, de apoio social e de saúde

pública, que sejam multiníveis, preventivos, multidisciplinares e baseados em evidências

(MOORE; PHILIPPE; WEST, 2016).

Além da lógica do estudo anterior, que denota a importância das instituições

socioeducativas melhorarem significativamente, tem-se que em alguns países ocidentais,

como a Europa, a delinquência juvenil está sendo reduzida, pois se prioriza a implantação de

medidas de prevenção, como maior acessibilidade à educação, à saúde de qualidade e a

estruturas que buscam assegurar aos jovens seus direitos fundamentais. Entretanto, ainda

podemos perceber que os adolescentes do sistema de justiça prisional juvenil estão entre os

cidadãos que mais sofrem vulnerabilidade, como o convívio com a violência e o isolamento

nos centros de detenção. A busca por estratégias de justiça juvenil, prevenção e intervenção
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precisam ser concretas e estabelecidas, haja vista que são muitas as necessidades de auxílio à

saúde mental de jovens infratores, nem sempre sendo agregados, devido aos desafios

econômicos, demográficos e sócio-políticos que os países enfrentam. A Convenção das

Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (UNCRC) estabelecida em 1989, que visa

proteger os direitos básicos e as necessidades especiais dos jovens, é o tratado mais

reconhecido em todo o mundo, servindo de base para a criação de leis e de sistemas que

assegurem aos jovens suas necessidades, que vão desde o acesso à educação até a criação de

sistemas prisionais saudáveis. Destarte, fica clara a importância de projetos como a UNCRC

e a PNAISARI no processo de atendimento e acolhimento dos jovens infratores (DEKKERS,

2019).

Esse estudo apresenta limitações no quesito tamanho da amostra, visto que nem todos

os resultados são referentes ao Brasil e à implementação da PNAISARI, alguns deles sequer

focam na saúde do adolescente infrator, abordando apenas essa parcela da população em

temáticas à parte. Devido a elevada amplitude focal da pesquisa, alguns achados excederam a

temática principal do estudo. Entretanto, foi abordado grande contingente de informações

acerca da PNAISARI e sua importância no cumprimento do direito à saúde de adolescentes

infratores, cumprindo os objetivos da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adolescência é uma fase de profundas mudanças físicas e psíquicas, além de ser um

período que tem função primordial na formação do caráter social de um indivíduo. É

importante salientar, notadamente, que o contexto adolescência e juventude, traz referências

imediatas aos conflitos com a lei. Nesse sentido, é válido uma análise conclusiva sobre os
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diversos fatores determinantes no envolvimento de adolescentes com o crime (MONTEIRO,

2011).

Sendo assim, as principais causas dos atos infracionais efetuados por adolescentes são

a ausência de uma estrutura familiar, insuficiência de políticas públicas, desigualdade social e

fácil acesso às drogas. Uma base familiar é de fundamental importância para construção de

uma personalidade saudável. A ausência familiar em conjunto com um comportamento

crítico, conflituoso e repressor, por parte dos pais, em diversas situações, acaba tornando o

jovem inseguro, carente de valores e afeto, e sendo assim um agente contributivo para entrada

na criminalidade. O fácil acesso às drogas, aliado às más influências e a desigualdade social,

também são fatores de risco que contribuem para inserção do jovem na vida do crime. Muitas

vezes o adolescente utiliza do ato infracional de roubo para sustentar o seu vício nas drogas,

por não usufruir de uma renda financeira adequada ou sistema educacional que possa

educá-lo de maneira correta, ele acaba cometendo o delito. Além disso, o adolescente, nesta

situação de vulnerabilidade, fica exposto a indivíduos de má índole que recrutam menores

para a criminalidade. Desta feita, as dificuldades que o jovem tem de adaptação social e do

cumprimento de regras, ocasionado por todo esse conjunto de fatores, acabam piorando o

prognóstico e levando a atitudes criminosas e antissociais (NERY, 2011).

Dessa forma, muitos desses adolescentes envolvidos com a criminalidade são

mantidos em centros socioeducativos, que tem a finalidade de proporcionar um tratamento

que construa novas perspectivas nas vidas desses indivíduos. Embora seja de direito receber

todos os cuidados e orientações em relação à saúde, ainda existem lacunas nos serviços

ofertados por esses centros, que dificultam o acesso a esses direitos por parte desses jovens.

(RAPOSO, 2009). Isso se deve, sobretudo, a questões como os preconceitos sofridos por essa

parte da sociedade, a carência de profissionais capacitados para lidar com esse tipo de

demanda, e a falta de investimentos nesse campo. Logo, são constantes nos adolescentes

infratores não só enfermidades físicas como DST, problemas nutricionais e doenças bucais,

mas também comprometimentos psicológicos como problemas de ansiedade e depressão,

além da frequente ocorrência de abuso de drogas lícitas e ilícitas (KARNIK, 2009).
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Sob esse viés, é importante que as autoridades estejam atentas para os jovens

portadores de necessidades mentais que, atualmente, não recebem uma atenção especializada

necessária e, muitas vezes, são tratados com psicofarmacológicos sem antes passar pelas

terapias adequadas que constatem a necessidade do uso desses medicamentos (VILARINS,

2013). Assim, é válido ressaltar que a PNAISARI é de extrema importância para a melhoria

do acesso à saúde por parte dos adolescentes privados de liberdade, uma vez que essa política

tem como principais objetivos expandir os serviços de saúde voltados para esse público,

incentivar a comunicação entre projetos terapêuticos especializados, promover o apoio

psicossocial a esses indivíduos, incentivar a criação de campanhas de conscientização sobre

álcool e outras drogas e auxiliar na reintegração de adolescentes com transtornos mentais e

outras adversidades (BRASIL, 2014). No entanto, ainda existem lacunas que impedem uma

atuação completa dessa política, que devem ser resolvidas. Além disso, outras questões

pertinentes são as nuances que interferem nas vidas pessoais desses indivíduos e que podem

contribuir para a reinserção nas práticas criminosas, logo, para que essas problemáticas sejam

tratadas da melhor forma possível, é importante que as autoridades invistam no

acompanhamento psicológico desses adolescentes.
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RESUMO

Introdução: A População em Situação de Rua (PSR) têm seus direitos violados diariamente,

principalmente no requisito de acesso a atenção básica no Brasil. São pessoas com situação

vulnerável, que tem sua própria identidade debilitada, a mercê de preconceitos e exclusão

social na porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), apesar do princípio de

universalidade. Objetivo: Explorar na literatura o acesso da PSR à saúde na atenção básica,

no Brasil. Metodologia: Foi realizada uma revisão integrativa, os artigos foram selecionados

nas bases de dados: Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde, usando os descritores na base

Scielo: moradores de rua AND saúde, situação de rua AND saúde, consultório AND rua, e o
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seguinte descritor na base BVS: “pessoas em situação de rua” AND “atenção primária à

saúde”. Aplicando os critérios de inclusão, foram selecionados 12 artigos. Resultados: Com

a análise dos 12 artigos foi possível descrever e delimitar os acessos das PSR à atenção básica

no Brasil, evidenciou-se o predomínio de estudos transversais e de casos. A maioria dos

artigos ressaltou a presença dos Consultórios de Rua (CR) e dos Consultórios na Rua (CnR)

como necessária. Conclusão: As evidências mostram que é um desafio significativo o acesso

dessa população vulnerável a atenção primária de saúde, e que se faz necessário um maior

investimento nesse setor e um maior número de profissionais atuantes a fim de garantir os

direitos dessa população.

ABSTRACT

Introduction: Homeless people have their rights violated daily, mainly in the requirement of

access to primary health care in Brazil. They are people in a vulnerable situation, which it is

has your identity injured by prejudices and social exclusion at the entrance of the Unified

Health System (SUS), despite the principle of universality. Objective: To explore in the

literature, the access of homeless people to primary health care in Brazil. Methodology: An

integrative review was carried out, the articles were selected in the databases: SciELO and

Virtual Health Library (BVS), using the descriptors in the SciELO database: moradores de

rua AND saúde, situação de rua AND saúde, consultório AND rua, and the following

descriptor in the BVS base: “pessoas em situação de rua” AND “atenção primária à saúde”.

Applying the inclusion criteria, 12 articles were selected. Results: With the analysis of the 12

articles, it was possible to describe and delimit the accesses of homeless people to primary
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health care in Brazil. It was evidenced the predominance of cross-sectional and case studies.

The majority of the articles emphasized the presence of the Offices of Rua (CR) and the

Offices in Rua (CnR) as required. Conclusion: Evidence shows that access of this vulnerable

population to primary health care is a significant challenge and that more investment is

needed in this sector and to increase a number of professionals working in order to guarantee

the rights of this population.

Palavras-chave: População em Situação de Rua, Atenção Primária à Saúde, Acesso aos

Serviços de Saúde.

INTRODUÇÃO

No período anterior à Constituição Federal de 1988, apenas os trabalhadores

vinculados à Previdência Social tinham assistência do sistema público de saúde e as entidades

filantrópicas eram responsáveis pelo atendimento dos demais cidadãos. Em 1988, por ocasião

da promulgação da Constituição Cidadã, foi instituído no país o SUS, um dos maiores e

melhores sistemas de saúde público do mundo, proporcionando um acesso à saúde universal,

sem discriminação. Com o SUS, em conjunto com as demais políticas, passou-se a atuar na

promoção da saúde e na prevenção de doenças. Devido essa abrangência de serviço, o SUS é

dividido em setores chamados de “Atenção.’’. (Ministério da Saúde, 2012)

A Atenção Primária conhecida também como Atenção Básica caracteriza-se por um

conjunto de ações que abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, a manutenção

da saúde e o âmbito individual e coletivo. É considerada a porta de entrada do SUS. Além da
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promoção da saúde e prevenção de doenças, a Atenção Primária atua também na proteção

específica, a vacinação. (PNAB, 2012)

A Atenção Básica considera o paciente em sua singularidade e inserção sociocultural,

ou seja, observa o indivíduo holisticamente, complexo, entendendo sua subjetividade, suas

crenças, analisando o paciente dentro do seu contexto. Orientando-se pelos princípios do

SUS, como Integralidade, Universalidade e a Equidade, como também pela responsabilidade,

humanização, acessibilidade, participação social, dentre outros. (PNAB, 2012).

A população em situação de rua, muitas vezes chamados de “vagabundos”, excluídos

e mendigos, que a sociedade muitas vezes ignora, esconde realidades e sofrimentos, assim

acabando por adotar as ruas como refúgio. Estudos de perfis dessa população apontam que a

maioria são do sexo masculino, jovens adultos, “não brancos” e analfabetos, que se afastaram

dos familiares devido problemas e desavenças e convivem com outras pessoas nas ruas sem

parentesco. Em questão de saúde, a população em situação de rua é atingida por doenças

respiratórias, doenças sexualmente transmissíveis e uso de substâncias psicoativas, sendo que

a procura aos postos de saúde é considerada bem reduzida. (Cad. Saúde Pública, 2017).

Em 2005, foi realizado o I Encontro Nacional sobre População em Situação de Rua,

no qual o objetivo era discutir os desafios e as estratégias para a formulação de Políticas

Públicas para o citado grupo populacional. Para orientar a elaboração e implementações de

políticas publicas, são necessários estudos que quantifique e autorize a sua caracterização

socioeconômica, diante disso, foi formulado a Pesquisa Nacional sobre a população de rua.

Os levantamentos dos dados dessa pesquisa foram compostos por pessoas com 18 anos

completos ou mais, vivendo em situação de rua, englobou 71 cidades brasileiras,

identificando 31.992 adultos vivendo em calçadas, praças, becos, etc.(Ministério do

Desenvolvimento Social e combate á fome, 2008)

Os cuidados com a vida e a saúde das populações em situação de rua têm sido

evidenciados por várias experiências. Entre elas, educação popular de rua, projetos de

redução de danos em cidades, Programa Saúde da Família (PSF) sem domicílio, além das
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equipes de saúde para a população em situação de rua, como o Banco de Rua e o Consultório

de Rua, sendo esse uma estratégia de atenção à saúde, no qual busca oferecer suporte social,

afetivo e perspectivas de mudanças para a população atendida, tentando enfrentar as barreiras

que existem entre a população em situação de rua e o acesso aos serviços públicos. (Cad.

Saúde Pública, 2017)

A população em situação de rua retrata condições sociais e de saúde bastante

debilitadas, inclusive no que concerne ao acesso aos direitos sociais básicos e constitucionais.

A expropriação das classes pobres se concretiza pela falta de acesso à educação de boa

qualidade, ao mercado de trabalho formal, aos serviços de saúde e a outros serviços públicos.

(Cad. Saúde Pública, 2017). Para promoverem a saúde da PSR, é importante saber o retrato

da saúde dessa população. Para isso, a Pesquisa Nacional sobre População em Situação de

Rua abordou sobre a saúde e alguns resultados são relatados: 29% dos entrevistados tem

problemas na saúde, dentre esses hipertensão, problemas psiquiátricos/mentais, HIV/AIDS e

problemas de visão/cegueira. (Saúde População em Situação de Rua, 2012)

Em primeiro lugar, é imprescritível para as PSR, recuperar a sua própria identidade.

Após isso, precisam afirmar essa identidade à sociedade e ao Estado, e começar a observar

que essas pessoas em situação precária, tem direitos e que são cidadãos iguais aos demais. O

reconhecimento como cidadãos de direito para as PSR é muito recente, foi no século XXI que

se instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial

de Acompanhamento e Monitoramento. (Saúde População em Situação de Rua, 2012). A

política tem como objetivo ampliar o acesso e a qualidade da atenção integral à saúde dessa

população e como princípios, além de igualdade e equidade, tem também a assistência

humanizada e universalizada, e o respeitando tanto para com suas diferenças e condições

sociais como também à cidadania e à dignidade dessa população. Então para essa efetivação,

são instruídos pela Política de Atenção Básica, os Consultórios na Rua (CnaR), que buscam

atuar nas diferentes necessidades e problemas de saúde dessa população vulnerável. (Manual

Cuidado População Rua, 2012).



SUS: financiamento, controle social e ferramentas de diagnóstico em saúde coletiva

Anais do I Seminário sobre análise e situação em saúde do curso de fisioterapia da UFC – I SEMAS 2021

12

8

Outros êxitos conquistados pelas PSR foi a Inclusão no Programa Minha Casa Minha

Vida e a instituição do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em

Situação de Rua. É válido ressaltar que todas as políticas públicas destinadas a essas

populações, precisam ser intersetoriais para obterem maiores chances de sucessos, ou seja,

que se associem à Assistência Social.(Saúde População em Situação de Rua, 2012)

OBJETIVO

Explorar na literatura o acesso da População em Situação de Rua (PSR) à saúde na

atenção básica, no Brasil.

METODOLOGIA

Essa pesquisa trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa. Foi realizada

em maio de 2018, sendo usadas as seguintes bases de dados: SciELO e Biblioteca Virtual em

Saúde (BVS), foram utilizados os seguintes descritores na base SciELO: moradores de rua

AND saúde, situação de rua AND saúde, consultório AND rua, e o seguinte descritor na base

BVS: “pessoas em situação de rua” AND “atenção primária à saúde”. Os idiomas

pré-estabelecidos foram o português e o inglês.

Critérios de inclusão: Artigos publicados nos referidos bancos de dados nos últimos

quinze anos; Estudos publicados em português; Estudos publicados no Brasil; Estudos

referentes à saúde pública; Artigos na íntegra que retratem a temática referente ao acesso à

saúde de pessoas em situação de rua;

Critérios de exclusão: Artigos que apresentaram duplicidade nas bases de dados;

Artigos que não foram disponibilizados na íntegra; Artigos que não respondiam a temática do

acesso;

Coleta de dados: Inicialmente, os artigos foram avaliados com vista a identificar a

temática central do estudo. Em seguida, foram analisados os títulos e os resumos dos artigos



SUS: financiamento, controle social e ferramentas de diagnóstico em saúde coletiva

Anais do I Seminário sobre análise e situação em saúde do curso de fisioterapia da UFC – I SEMAS 2021

12

9

selecionados para uma segunda exclusão. Após avaliação, os artigos foram lidos na íntegra e

selecionados os quais atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos.

A partir dessa apuração, diferentes abordagens temáticas foram formadas a fim de

constituir um resumo em forma de quadro expondo os resultados encontrados contendo os

seguintes itens: Autores, Tipo de estudos, Idioma e Resultados Encontrados.

RESULTADOS

No processo de pesquisa nas bases de dados eletrônicas foram encontrados 4830

artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão, foram excluídos 4647 artigos. Após a

leitura dos títulos, excluiu-se mais 153. Posteriormente a leitura dos resumos, excluiu-se 16.

Por fim, foram selecionados 14 artigos que se adequavam aos critérios de inclusão, porém,

após a leitura na íntegra, 12 artigos foram elegíveis, sendo 8 da SciELO e 4 da BVS.

Figura 1. Modo de seleção dos artigos para a revisão

Fonte: Dados de pesquisa

Os resultados encontrados dos estudos selecionados estão dispostos no quadro 1.

Quadro 1. Resumo das informações contidas nos artigos selecionados.

Autor(es),

ano de
publicação e
país

Tipo

de
estudo

Idioma Objetivos
Resultados

encontrados

BORYSOW, Estudo Portugu
ês

Compreender
e

avaliar o trabalho de

De
acordo com

o estudo, foi
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Igor da
Costa;
FURTADO,
Juarez Pereira,
2014, Brasil.

de
caso (BR) e

Inglês

assistência sobre o
fluxo de PSR, com

transtorno
mental grave, nos
serviços públicos de
Saúde Mental

possível observar
que a equipe

socioassistencial
torna-se única
responsável em
garantir o

acesso dos
usuários.

CANÔNICO,

Rhavana Pilz
et

al,

2007,
Brasil.

Estudo

de
caso

Portugu
ês

(BR) e
Inglês

Demonstrar
como

o Centro de Saúde
Escola Geraldo
Honório de Paula
Souza

atende à
população do
território adjacente e
contribui para a

formação
acadêmica na área
da saúde

O
estudo

afirma que a
inserção do
morador em
situação de rua no

centro de
saúde se dá por
demanda
espontânea

CARNEIRO

JUNIOR,
Nivaldo

et al,

2006,
Brasil.

Estudo

de
caso

Portugu
ês

(BR)

Apresentar
uma

experiência de
organização da
atenção primária em
saúde

norteada
pelo conceito de
equidade, para
grupos
populacionais em

O
estudo

afirma que a
melhor forma de
entrada dessa
população no

serviço foi por
meio do uso do
pronto-

atendimento
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situação de
exclusão social na
região central da
cidade de São

Paulo

ENGSTROM,

Elyne
Montenegro;
TEIXEIRA,
Mirna Barros,
2016, Brasil.

Estudo

exploratóri
o

Portugu
ês

(BR) e
Inglês

Discutir
as

práticas de uma
equipe Consultório
na Rua (eCnaR)
para PSR e

usuários de álcool,
crack e outras
drogas

De
acordo com

o estudo, as
equipes de CnR
desempenham o
papel de

acolher e promover
a inclusão e o
acesso das PSR aos
serviços de

saúde

FERREIRA,

Cíntia
Priscila da
silva;
ROZENDO,
Célia Alves;
MELO,
Givânya

de
Bezerra, 2016,
Brasil.

Estudo

transversal

Portugu
ês

(BR)

Avaliar
a

estratégia do
Consultório na Rua
em Maceió,
Alagoas, Brasil,

com base na
perspectiva de seus
usuários

O
estudo

aponta que, o
trabalho das
equipes de
consultórios na rua

possibilita
acesso aos serviços
de saúde

HALLAIS, Estudo Portugu
ês

Refletir
sobre

O
estudo
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Janaína Alves
da Silveira;
BARROS,
Nelson Filice
de, 2015,

Brasil.

transversal (BR)

o acolhimento e a
produção de
cuidado destinados
à

população
em situação de rua
numa perspectiva
social e

antropológica

aponta que a
equipe de CnR
oferece o acesso à
saúde às

PSR

MACERATA,

Iacã;
SOARES,
José
Guilherme
Neves;
RAMOS,
Júlia
Florêncio

Carvalho,
2014, Brasil.

Relato

de
experiênci
a

Portugu
ês

(BR)

Evidenciar
uma

linha de conexão
entre as práticas de
apoio, das equipes
de

Atenção
Básica e do cuidado
com a PSR no
âmbito do Sistema

Único de
Saúde (SUS)

Conforme
o

estudo, o acesso à
saúde da população
de rua vem
ganhando

espaço no SUS por
meio da instituição
das Equipes de

Consultório
na Rua

OLIVEIRA,

Roberta
Gondim,
2018, Brasil.

Estudo

transversal

Portugu
ês

(BR)

Acompanhar
as

práticas de saúde em
territórios
negligenciados e

vulnerabilizados na
cidade do Rio de
Janeiro

De
acordo com

o estudo, o acesso
da população em
situação de rua

à saúde se
dá, principalmente,
pela ação da equipe
do CnR



SUS: financiamento, controle social e ferramentas de diagnóstico em saúde coletiva

Anais do I Seminário sobre análise e situação em saúde do curso de fisioterapia da UFC – I SEMAS 2021

13

3

SANTOS,

Carla
Félix dos,
2013, Brasil.

Estudo

transversal

Portugu
ês

(BR)

Fazer
uma reflexão

crítica sobre as
práticas das
políticas públicas

para

população
de

rua, através da
produção em saúde
deste serviço

O
estudo

percebe que em
relação ao acesso à
rede de saúde, o

Consultório
na Rua trabalha
como efetiva
“porta

de entrada”
para a rede de
saúde

SILVA,

Carolina Cruz
da; CRUZ,
Marly
Marques da;
VARGAS,
Eliane Portes,

2015,
Brasil.

Estudo

de
caso

Portugu
ês

(BR)

Compreender
as

práticas de cuidado
de um Consultório
na Rua, em

Manguinhos/RJ

O
estudo

afirma que o
acesso das PSR ao
serviço de saúde se
dá

por meio da
equipe de CnR e
por demanda
espontânea.

SILVA,

Felicialle
Pereira da;

Estudo

exploratóri

Portugu
ês

(BR)

Conhecer
as

práticas de saúde
realizadas no
cotidiano das
equipes dos

Conforme
o

estudo, a equipe de
CnR realiza a
inserção da PSR na
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FRAZÃO,
Iracema da
Silva;
LINHARES,

Francisca
Márcia
Pereira, 2014,
Brasil.

o,
descritivo

CnR,
descrever as
estratégias de
atuação das equipes,
conhecer

o
entendimento das
equipes sobre
educação em saúde
e desvelar

os
sentimentos sobre o
processo de trabalho
na rua

rede de
saúde
prioritariamente

SIMÕES,

Tatiana
do Rego de
Bonis
Almeida et

al,

2017,
Brasil.

Relato

da
experiênci
a

Portugu
ês

(BR) e
Inglês

Apresentar
o

cotidiano do
trabalho, discutir
acerca da
efetividade do
cuidado

oferecido e construir
de consenso acerca
dessa temática

De
acordo com

o estudo, as
equipes de CnR
tem função de
cadastrar

esses usuários,
descrever sua
problemática e
produzir o cuidado

necessário,
a fim de incluí-los
nas UBS, principal
porta de

entrada do sistema.

Fonte: Análise de dados dos artigos
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DISCUSSÃO

Quanto aos cenários de prática, nove estudos foram realizados tendo como forma de

acesso Consultórios de Rua (CR) ou Consultório na Rua (CnR). Os três demais estudos foram

realizados por entidade filantrópica, por unidade estudantil e por Centro de Atenção

Psicossocial (CAPS).

Dentre as pesquisas analisadas, metade apresentou atendimento a nível de atenção

básica exclusivamente na rua. Em contrapartida dos estudos de Boryson e Furtado (2014) e

Carneiro Junior (2006), onde os utentes buscaram atendimento diretamente na unidade de

saúde, referente em cada estudo, e são acompanhados exclusivamente naquela unidade. Já os

pesquisadores Canônico et al. (2007) e Oliveira (2018) encontraram casos em que o

atendimento às PSR iniciavam na unidade básica, se estendendo depois para a rua.

Observou-se também que apenas nas pesquisas de Engstrom e Teixeira (2016) e

Santos (2013) as equipes do CnR apresentaram a UBS como forma de dar continuidade aos

tratamento e acompanhamento das PSR. O que já é bastante relevante, visto que todos os

autores relatam as dificuldades da população de rua em ser atendida na UBS. Dificuldades

relatadas também na revisão sistemática Silva et al. (2018), que aponta o número alto de

indivíduos constantemente transitando pelos espaços públicos e compartilhando locais

considerados das PSR, como um obstáculo para a identificação, localização e

acompanhamento para controle de transmissão de doenças.

Das escalas analisadas dentre a população atendida pelos consultórios, os pontos que

se assemelham são quanto ao atendimento nas unidades básicas e no acolhimento oferecido

pelos projetos. Quanto ao atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS), seu público-alvo

encontrou resistência no acolhimento, com exceção do estudo de Oliveira (2018) em que a

equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) trabalhou em conjunto com o CnR. Os

profissionais da unidade básica entraram em contato com a equipe do consultório após ter

ciência de que a usuária encontrava-se em situação de rua. Importante expor que o estudo
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ressalta que o caso da paciente é comum na vivência da equipe do CnR analisada no estudo,

portanto, essa integração das duas unidades faz parte da rotina da estratégia.

Outro ponto que converge nos estudos é o modelo de conduta profissional, o qual leva

a importância da escuta como pilar do atendimento, a fim de construir um vínculo e

potencializar uma maior eficácia na estratégia de cuidado aos pacientes. Todos os

pesquisadores analisados, que tinham por estudo o CR ou CnR, pregavam a criação de

vínculo como a primeira ação necessária para viabilizar o interesse da PSR com o cuidado

com a saúde.

Para isso, cada estudo contava com medidas e ações próprias para construir essa

relação profissional-paciente. Cinco estudos citam que usaram da distribuição de insumos

(preservativos, curativos, medicação, comida, protetores labiais, entre outros itens de saúde e

higiene) como meio de conquistar a confiança da população de rua.

O que chama a atenção nesta revisão é que apenas uma pesquisa data sobre uma ação

sem viés de promoção de saúde ou redução de danos, mas com objetivo único e exclusivo de

criar vínculos com as PSR, que foi o caso exposto pelos pesquisadores Engstrom e Teixeira

(2016), onde uma das ações era de cortar os cabelos das PSR.

Alguns estudos também citam o uso de abordagens sistemáticas pensadas para

favorecer criação de vínculo com a população em situação de rua, foi o caso de cinco

pesquisas e dentre elas, apenas os pesquisadores Hallais e Barros (2015) e Silva, Cruz e

Vargas (2015) apresentaram a mudança da vestimenta e adaptação da linguagem como forma

de estreitar a relação profissional-paciente e gerar uma maior confiança da PSR para com a

equipe.

Uma dificuldade enfrentada pelos CRs e CnRs é a pouca disponibilidade, em alguns

casos a ausência, de veículos para transporte das PSR e para identificação da equipe na região

cujo serviço é ofertado. O estudo de Ferreira, Rozendo e Melo (2016) relata a existência de

poucos carros para atender a grande demanda da população, o estudo de Santos (2013)

ressalta que o veículo utilizado pela equipe é compartilhado para outras finalidades da UBS e
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que nem sempre está disponível. Apenas os estudos de Silva, Frazão e Linhares (2014) e o de

Engstrom e Teixeira (2016) relataram a existência de veículos para identificação e transporte

de pacientes e insumos, sem críticas quanto à quantidade e à qualidade do serviço prestado.

Quanto à pesquisa de Boryson e Furtado (2014), foi visto que as PSR atendidas pela

equipe do CAPS estão localizadas no centro da cidade, que se situa distante da unidade,

inviabilizando a procura por atendimento. Uma possível saída para esse entrave seria equipe

da unidade utilizar de veículos como os que são utilizados nos estudos anteriormente

descritos. É possível que essa medida gere um resultado mais positivo do que o apurado no

final da pesquisa.

Quando se trata de encaminhar as PSR para atendimento especializados, das pesquisas

que mencionam esse serviço, quatro citam negligência por parte das unidades especializadas

quando recebem alguém que faz parte da população de rua. No estudo de Ferreira, Rozendo e

Melo (2016) ressalta que para garantir que a PSR seja atendida numa unidade de maior

complexidade, algum dos profissionais da equipe tem que acompanhá-la a fim de assegurar

esse direito que muitas vezes é omitido dessa população.

Após atendimento pelo CnR, no estudo de Hallais e Barros (2015), os profissionais

encontram dificuldades ao encaminhar os utentes quando há necessidade de internação, pois

existe uma resistência por parte das equipes especializadas, devido a ausência de endereço.

Porém, no estudo de Engstrom e Teixeira (2016), tais dificuldades não são encontradas, visto

que, a equipe do CnR acompanhava o quadro clínico, aguardando alta e posteriormente,

reencaminhando-as a serviços de atenção básica.

Em busca de facilitar o atendimento básico de saúde e o encaminhamento para

serviços especializados, cinco estudos apresentaram formas de armazenamento de dados ou

condutas de cadastramento, buscando viabilizar identificações individuais para cada usuário.

Dentre esses, o serviço de confecção do cartão do SUS é listado nas pesquisas de Hallais e

Barros (2015) como uma das formas de cadastramento realizadas. Outra medida é a
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disponibilidade de agentes comunitários da equipe do CnR para acompanhar as PSR no local

de confecção da carteira de identidade, como cita o estudo de Engstrom e Teixeira (2016).

Gráfico 1

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e combate á fome, 2008

Gráfico 2

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate á Fome, 2008

Gráfico 3

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate á Fome, 2008

Gráfico 4

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate á Fome, 2008

O perfil sexual dessa população é predominantemente masculina, como mostra o

gráfico 1; a porcentagem de declarados não brancos é substancialmente maior na população

em situação de rua do que a proporção observada no conjunto populacional
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brasileiro(38,4%); o perfil de escolaridade, gráfico 3,relata que 74% dos entrevistados sabem

ler e escrever, 17,1% não sabem ler e 8,3% só assinam o próprio nome; as características

socioeconômicas mostram que os principais motivos de ida para a rua é o alcoolismo/drogas,

desemprego e desavenças com familiares próximos.(Ministério do Desenvolvimento Social e

Combate á Fome, 2008)

CONCLUSÃO
Os achados dessa revisão integrativa a concluir que ainda é um desafio significativo o

acesso das pessoas em situação de rua à atenção básica no Brasil. Percebemos que o

Consultório na rua (CnR) é uma política de suma importância para a efetivação desse acesso.

Nas UBSs a PSR apresentam resistência no acolhimento na unidade, para isso, é fundamental

uma interação das equipes da ESF com as equipe da CnR, para a efetivação do acesso à

saúde. Vale ressaltar que o modelo da conduta do profissional tem que ser baseado na escuta,

para criar um vínculo a PSR, para incentivar o interesse dessa população vulnerável ao

cuidado à saúde, além disso, são determinantes algumas mudanças na vestimenta e/ou na

linguagem abortada para gerar uma maior confiança.

Ademais, se faz necessário um maior investimento nas políticas públicas direcionadas

a esse público, visto que, a quantidade de PSR é considerada elevada, e o número de

profissionais que atuam diretamente com esses grupos é relativamente pequeno, o que

acarreta a compreensão de que parte dessa população não tem seus direitos garantidos, uma

vez que, sem esses profissionais a maioria não tem acesso ao atendimento. Contudo, é

importante a concretização dos princípios dos SUS para as pessoas vulneráveis como as PSR,

onde os direitos dessa população estejam garantidos, sem nenhum preconceito ou barreiras.
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