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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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e-Tec Brasil

Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professora-autora

Prezado(a) aluno(a),

Seja bem-vindo(a) à disciplina O Agente Comunitário de Saúde: a promoção 

e a educação em saúde!

O propósito desta disciplina é trazer até você conhecimentos sobre a cons-

trução histórica da saúde, como ela se promove na atualidade e o papel da 

educação neste processo.

Falar sobre promoção de saúde e educação em saúde em um mesmo livro pode 

parecer um assunto extenso. Entretanto, você irá notar, assim como fizemos 

na construção deste material, que a educação é um meio muito eficaz de 

promoção da saúde, se tornando assim conteúdos complementares.

Buscamos destacar em cada aula informações relevantes, inseridas de forma 

a facilitar a transposição para o seu contexto sociocultural. O conteúdo foi 

estruturado atentando às necessidades da proposta pedagógica do curso, que 

prepara o Agente Comunitário de Saúde (ACS) para atuar em grupos sociais 

com realidades distintas.

O objetivo deste livro é facilitar sua compreensão sobre o tema, exercitar sua 

capacidade de busca e síntese, além de propor a inserção dos assuntos nas 

condições pessoais da sua comunidade. Mas como qualquer material didático, 

o assunto não se encerra aqui. É importante que você aproveite este momento 

de construção e reflexão ao máximo. Interaja com os colegas, estabeleça rela-

ções recíprocas, busque por informações fora do material e esteja atento aos 

acontecimentos que a mídia traz sobre este assunto. Esta é a melhor forma de 

tornar o aprendizado efetivo.

Bons estudos!

Profa. Maíra Menezes Penteado
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Apresentação da disciplina

A disciplina O Agente Comunitário de Saúde: a promoção e a educação em saúde é 

de grande importância para o futuro profissional da área da saúde pelo conhecimento 

teórico que será agregado à prática de suas atividades profissionais.

Iniciaremos a disciplina abordando as fases históricas do Processo saúde-doença e suas 

relações com a realidade atual. Veremos também o conceito atual de saúde-doença, 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Estudaremos também os determinantes e condicionantes do Processo saúde-doença, 

através da descrição e exemplos, habilitando dentro da prática do ACS a identificação 

das conseqüências e desigualdades sociais que estes fatores determinam.

Teremos a oportunidade de conhecer o conceito de promoção de saúde e suas 

principais estratégias, analisando a integralidade, a acessibilidade, a humanização do 

cuidado, a satisfação do usuário e do trabalhador e a equidade das ações que buscam 

a qualidade da atenção à saúde.

Na sequência, veremos a necessidade de identificar os principais indicadores que atuam 

no reconhecimento da existência dos problemas de saúde da população e as possíveis 

ações para solucionar esses problemas.

Você perceberá também a importância da informação, da educação e da comunicação 

para uma significativa promoção da saúde. Identificará o papel das mídias na transmissão 

de informação e compreenderá os mecanismos da comunicação, associados à educação 

no trabalho do ACS.

Por fim, verá que a saúde está inserida na educação e como as falhas nesse processo 

levam aos problemas de saúde. Reconhecerá a importância do conhecimento popular, 

compreendendo como as ações em educação auxiliam na promoção da saúde.

Esperamos que esses conteúdos contribuam para sua formação profissional com a 

qualidade e a sensibilidade necessárias ao ACS. Bons estudos!

Profa. Pricilla Careli de Nader Ávila
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Aula Objetivos Materiais Carga 
Horária

1. Processo saúde - doença Reconhecer o conceito atual de saúde e de doença.

Comparar e diferenciar a Teoria da Unicausalidade e a Teoria da Multicausalidade.

Distinguir as fases históricas do processo saúde-doença.

Relacionar as fases históricas do processo saúde-doença com a realidade atual.

Impresso 20h

2. Determinantes e 
condicionantes do processo 
saúde-doença

Descrever conceitos de determinantes e condicionantes do processo saúde-doença.

Reconhecer os fatores determinantes e condicionantes do processo saúde-doença.

Identifi car as consequências das desigualdades sociais no processo saúde-doença.

 Associar os fatores determinantes e condicionantes do processo 
saúde-doença à prática do Agente Comunitário de Saúde.

Impresso 22h

3. Promoção da saúde e 
outros conceitos

Conceituar a promoção de saúde.

Reconhecer as principais estratégias para a promoção de saúde.

Diferenciar efi cácia, efi ciência e efetividade.

Relacionar os conceitos de efi cácia, efi ciência e efetividade ao trabalho 
do Agente Comunitário de Saúde.

Compreender a necessidade da busca pela qualidade da atenção à saúde.

 Analisar a integralidade, a acessibilidade, a humanização do cuidado, a satisfação do 
usuário e do trabalhador e a equidade das ações que buscam a qualidade da 
atenção à saúde.

Impresso 22h

e-Tec Brasil13

Projeto instrucional

Disciplina: a promoção e a educação em saúde / carga horária total: 128h

Ementa: Processo saúde-doença; Principais problemas de saúde da população 

e os recursos existentes para o enfrentamento destes (seus determinantes e 

condicionantes); Promoção da saúde e prevenção de doenças: definindo termos; 

O Agente Comunitário de Saúde promovendo a saúde da comunidade; Cultura 

popular e processos educativos; O Agente Comunitário de Saúde como trans-

formador: falando de igual para igual; Aprender e ensinar em educação popular.

ACS Book_1.indb   13ACS Book_1.indb   13 29/08/14   16:2629/08/14   16:26



4. Principais problemas de 
saúde da população

Compreender a necessidade de se enfrentar os problemas da sociedade.

Conhecer os principais indicadores e problemas de saúde da população.

Identifi car a existência destes problemas em sua comunidade.

Discutir a situação da saúde no Brasil.

Projetar possíveis ações para solucionar estes problemas.

Impresso 20h

5. Informação, comunicação 
e educação

 Compreender a importância da informação, da educação e da comunicação para uma 
signifi cativa promoção da saúde.

Conceituar informação, educação e comunicação.

Identifi car o papel das mídias na transmissão de informação.

Compreender os mecanismos da comunicação.

Associar a educação ao trabalho do ACS.

 Identifi car as relações entre os conceitos de informação, educação e comunicação e a 
prática do Agente Comunitário de Saúde.

Impresso 22h

6. Educação e cultura 
popular em saúde

Conceituar educação em saúde.

 Compreender de que forma a saúde está inserida na educação 
e como as falhas neste processo levam aos problemas de saúde.

 Reconhecer a importância do conhecimento popular para a 
resolução de problemas de saúde.

 Compreender como as ações em educação popular auxiliam 
na promoção da saúde.

Conhecer alguns modelos pedagógicos úteis para a educação em saúde.

Estabelecer a importância da cultura para a educação popular em saúde.

Associar o papel da cultura à prática do ACS.

 Identifi car estratégias de utilização de elementos culturais para 
práticas de promoção da saúde.

Impresso 22h

e-Tec Brasil 14

ACS Book_1.indb   14ACS Book_1.indb   14 29/08/14   16:2629/08/14   16:26



Carlos Batistella
É odontólogo sanitarista, mestre 
em saúde pública, professor e 
pesquisador da Escola Politécnica 
da Fundação Oswaldo Cruz.

e-Tec BrasilAula 1 – Processo saúde–doença 17

Aula 1 – Processo saúde-doença 

Objetivos 

Reconhecer o conceito atual de saúde e de doença.

Comparar e diferenciar a teoria da unicausalidade e a teoria da 

multicausalidade.

Distinguir as fases históricas do processo saúde-doença.

Relacionar as fases históricas do processo saúde-doença com a 

realidade atual.

1.1 O Processo saúde-doença
Na vida, todos nós vivemos ou sobrevivemos em quase todos os tipos de 

ambientes, e sofremos mudanças transitórias ou permanentes para estarmos 

em sociedade. Através dessas mudanças é que nos deparamos com o processo 

saúde-doença, e nos perguntamos o real signifi cado de um e do outro.

Segundo Carlos Batistella (2007), nós cotidianamente expressamos compre-

ensões sobre saúde-doença. Quando organizamos nosso cotidiano em função 

do nosso bem-estar, ou ainda quando optamos por um determinado estilo 

de vida, estamos sempre nos referindo a uma determinada compreensão de 

saúde e de enfermidade.

Atualmente nos guiamos pelo conceito estabelecido pela OMS (Organização 

Mundial de Saúde), no qual a saúde é “o estado de mais completo bem-estar 

físico, mental e social e não apenas ausência de enfermidade”. Logo, podemos 

também defi nir a doença como sendo qualquer distúrbio desse estado pleno.

Mas sempre foi assim? O homem sempre viu a saúde dessa forma?

ACS Book_1.indb   17ACS Book_1.indb   17 29/08/14   16:2629/08/14   16:26



Panteão
 É um altar ou templo dedicado 

a todos os deuses; oratórios; 
relíquia.

Clérigo
É um membro integrante do 

clero; padre.

O Agente Comunitário de Saúde: a promoção e a educação em saúdee-Tec Brasil 18

Em busca da defi nição de saúde e doença, ao longo dos séculos, houve várias 

discussões. Diversos conceitos foram defi nidos através de especulações, estu-

dos e pesquisas científi cas, que levaram à implantação de variadas políticas de 

promoção à saúde.

Para Gutierrez e Oberdiek (2001), desde os primordiais agrupamentos nôma-

des até a civilização contemporânea praticou-se, culturalmente, várias políticas 

de saúde, cada qual na sua época, defi nindo-se pelo imenso panteão de 

fi lósofos, clérigos, estudiosos e pessoas comuns que praticavam a medicina.

Figura 1.1: Filósofo David Hume
Fonte: Allan Ramsay (1766) / Galeria Nacional da Escócia.

Para que possamos fi car por dentro e facilitar o entendimento do processo saú-

de e doença, vamos vê-lo através das fases de acordo com a evolução histórica 

e científi ca. As fases mais antigas são pautadas na teoria da unicausalidade, 

enquanto a fase mais atual se refere à multicausadilade.

Figura 1.2: Diferença na quantidade de fatores determinantes das doença
Fonte: Maíra M. Penteado. Adaptado por Carol Costa.

Unicausalidade

Doença

Multicausalidade

Doença
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Cosmos
Ordem, organização, harmonia; 
é a totalidade de todas as 
coisas desse universo.

A sabedoria dos feiticeiros 
e curandeiros indígenas 
acerca de fl ora, além do seu 
poderoso efeito psicológico, 
foi responsável pela maior 
parte da cura no Brasil colônia    
(SCLIAR, 2002).

Devemos sempre respeitar as 
opções culturais e religiosas 
eleitas por cada indivíduo, 
nos profi ssionais de saúde 
devemos reconhecê-las e 
agregar valores visando sempre               
promover a saúde.

e-Tec BrasilAula 1 – Processo saúde–doença 19

1.2 Fases pautadas na teoria 
da unicausalidade

Na teoria da unicausalidade, observamos fases que têm como principal deter-

minante das doenças um único agente causador (no qual somente um fator 

determina a causa das doenças).

1.2.1 Fase sobrenatural
A fase sobrenatural também é conhecida como fase mística ou fase da magia. 

Nessa fase, o povo da antiguidade considerava que a saúde era uma bênção, uma 

dádiva divina. Os fatores que determinavam as doenças eram relacionados às forças 

sobrenaturais do bem ou do mal, podendo estar interligadas a crenças religiosas.

A cura das doenças estava relacionada aos curandeiros, pajés, líderes espirituais 

etc., que utilizavam diversos recursos, dentre eles danças, plantas medicinais, 

cânticos, rezas entre outros.

Com um forte enraizamento histórico, nas mais diferentes culturas, a visão 

mágico-religiosa remete à era antes de Cristo e, segundo Carlos Batistella 

(2007), ainda exerce muita infl uência na forma de pensar saúde e doença na 

sociedade contemporânea. 

Figura 1.3: Papa João Paulo II é um exemplo de líder espiritual
Fonte: José Cruz / Agência Brasil. Disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/PapaJCruz_
Brazil.jpg> Acesso em: 25 fev. 2014.

1.2.2 Fase do miasma
Nessa fase, próxima a Idade Média, a saúde estava relacionada com o homem, 

com os aspectos da natureza e do ambiente em que vivia. A vida humana em 

equilíbrio com a natureza e cosmos.

Aspectos da natureza: calor, frio, chuva etc. 
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Miasma
Emanação de substâncias 
nocivas à saúde originada 

de matérias pútridas, 
sendo a suposta causa de                  

várias doenças.

Hipócrates
É considerado o “pai da 

medicina”, fez descrições 
clínicas de doenças como 

a malária, pneumonia e 
tuberculose. 

Endêmicas
Grau de prevalência de doenças 

localizadas numa determinada 
população e região geográfi ca 

devido a fatores como clima, 
água, nutrição etc.

Quarentena
É a reclusão de indivíduos ou 
animais pelo período máximo 

de incubação da doença.

O Agente Comunitário de Saúde: a promoção e a educação em saúdee-Tec Brasil 20

Figura 1.4: Aspecto da natureza
Fonte: Ilustrado por Carol Costa.

Aspectos do ambiente: locais de moradia e trabalho 

Nesse momento, as condições sanitárias precárias fi zeram, junto com as re-

ações físico-químicas, com que o miasma fosse um fator determinante de 

doenças por um grande período de tempo.

Figura 1.5: Lixão – aterro sanitário em condições inapropriadas
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

A medicina grega contribuiu de forma bem intensa nesse período para que 

se alcançasse a cura das doenças. Hipócrates já chamava de endêmicas as 

doenças relacionadas ao clima, água, alimentação e modo de vida.

Marcada pela peste bubônica e a lepra, que fi zeram muitas vítimas fatais, 

essa foi a fase em que também surgiram os tratamentos em isolamentos e 

quarentenas. Neles, todos que estavam contaminados eram afastados do 

convívio social.
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A dengue é um problema de 
saúde pública no Brasil. No 
site do Ministério da Saúde 
encontramos diversos materiais 
sobre o assunto: <www.
combatadengue.com.br>. 

Louis Pasteur, cientista francês 
precursor da microbiologia, é 
o responsável pela criação da 
primeira vacina contra a raiva. 
Ficou mundialmente conhecido 
por descobrir um método 
para impedir que leite e vinho 
causem doenças, processo que 
conhecemos como pasteurização. 

Imunidade
Proteção contra a enfermidade, 
mais objetivamente a            
enfermidade infecciosa.

e-Tec BrasilAula 1 – Processo saúde–doença 21

As doenças endêmicas como a malária, dengue, leishmaniose, febre 

amarela entre outras, ainda fazem parte da historia do nosso país, muitas 

vezes ainda relacionadas às precárias condições sanitárias e de higiene que 

nossa população vive.

Figura 1.6: O mosquito pode ser vetor de inúmeras doenças
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. 

1.2.3 Fase microbiológica
Nessa fase, no fi nal da Idade Média, nos séculos XV e XVI, com o surgimento 

das universidades, o avanço tecnológico e o estudo da microbiologia desco-

briram a atuação dos vírus e das bactérias, e os efeitos que estes causam ao 

nosso organismo, sendo considerados os determinantes das doenças.

Assim, a saúde se resumiu nas pesquisas científi cas de como tratar, curar e 

prevenir tais doenças, a exemplo de Louis Pasteur, que foi um dos responsáveis 

pela produção de vacinas através de cepas.

Figura 1.7: Injeção e vacina
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Depois da descoberta da imunidade, começou uma corrida para identifi car 

seus processos, o que refl etiu na criação de vários laboratórios científi cos em 

todo o mundo. Essa “corrida” fez com que a taxa de mortalidade diminuísse, 

erradicando doenças como tétano, poliomielite, difteria, processo tifóide etc.
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A fase da unicausalidade permitiu 
avanços na prevenção de muitas 

doenças, porém restringiu as 
ações de prevenção e promoção 

de saúde a somente  um      
agente causador.

Estatística
Utiliza-se através das teorias 

probabilísticas, para explicar a 
frequência de fenômenos e para 

possibilitar a previsão desses 
fenômenos no futuro.
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Figura 1.8: Representação de um vírus
Fonte: Banco de imagens PublicDomainPictures.net.

1.2.4 Fase da abordagem multicausal
Nessa fase, no século XX, estudos e novos conhecimentos, criam uma visão 

multicausal do processo saúde-doença, os fatores determinantes estão rela-

cionados aos fatores biológicos, químicos e físicos.

Fatores biológicos determinantes do processo saúde-doença são basicamente: 

o ambiente, o agente, e o hospedeiro.

O estudo do surgimento das mazelas, usando métodos de investigação científi ca, 

permitiu a prevenção e a diminuição das manifestações clínicas de várias doenças. 

Existem diferentes formas de investigação, mas na área das ciências naturais, 

trabalhamos com a metodologia por verifi cação de hipóteses, geralmente 

respaldada por análises minuciosas como a taxonomia (análise morfológica 

de um organismo) e a estatística (análise matemática de dados).

Entretanto, essa fase recebeu muitas críticas, pois trata do indivíduo quando 

ele já esta doente. Ou então, cuida para que a doença não se instale, não 

atuando nas suas causas.

Segundo Palmeira (2004), a crítica que se faz à doença reside no fato de tratar 

todos os fatores da mesma forma (ou seja, naturalizar as relações entre o 

ambiente, o hospedeiro e o agente), esquecendo que o ser humano é inserido 

tanto social quanto historicamente, e justamente por isso, em certos mo-

mentos, podem ocorrer doenças diferentes com intensidades e manifestações 

também diferentes.

É nessa fase que os indivíduos que moravam na periferia, em pequenas mo-

radias, eram os menos favorecidos com esse modelo de promoção de saúde.

ACS Book_1.indb   22ACS Book_1.indb   22 29/08/14   16:2629/08/14   16:26



Aqui, ao falarmos de moradores 
da periferia, nos referimos 
aos cidadãos que residiam 
em condições precárias de 
saneamento e renda, o que 
os afastava da qualidade             
de vida ideal.

O programa de saúde da família 
é uma das mais importantes 
estratégias para a melhora 
da promoção da saúde no 
Brasil. Visite o site do governo: 
<http://saude.gov.br>.

Equidade
leva em consideração que as 
pessoas são diferentes, têm 
necessidades diversas. Uma 
assistência equitativa dá ‘a cada 
um segundo suas capacidades, 
a cada um segundo suas 
necessidades’ (MARX, 1875, 
s/d). Sendo assim, o princípio 
de equidade estabelece uma 
distribuição heterogênea”. [...] 
Já “[...] Igualdade signifi caria 
a distribuição homogênea, em 
que cada pessoa recebe uma 
mesma quantidade de bens ou 
serviços”.  (ESCOREL, 2009, 
[documento online, 
não paginado]).
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Viu-se então, que o processo saúde-doença também se caracteriza por avaliar 

o individuo tanto de forma individual quanto coletiva. Assim, ocorre a busca 

de recursos técnicos, científi cos e políticos, visando às necessidades tanto 

individuais quanto coletivas.

Assim nasce, no século XXI, com a 1ª Conferência Mundial sobre Promoção 

de Saúde, no Canadá (em que foram defi nidos os fatores determinantes e 

condicionantes do processo saúde-doença), uma nova visão do processo 

saúde-doença, que está relacionada aos fatores biológicos, químicos e físicos 

associados aos aspectos psicológicos, culturais, econômicos e sociais. 

A concepção do processo saúde-doença, relacionados acima, estão incluídas na 

Constituição Brasileira de 1988, no que se refere a políticas publicas de saúde.

Diferencie a teoria da unicausalidade da teoria da multicausalidade.

1.3 Fase Atual: o processo 
saúde-doença no século XXI

Agora estudaremos o processo saúde-doença, seus determinantes e condicio-

nantes (saiba mais sobre os agentes condicionantes e determinantes do processo 

saúde-doença a seguir, na Aula 2), na nossa realidade atual.

O Brasil é um país que se encontra em desenvolvimento, sua estrutura socioe-

conômica ainda enfrenta problemas de difícil solução. E esse processo se refl ete 

nas condições de vida da população e consequentemente na sua saúde. 

No Capítulo II da Seguridade Social Seção II – Da Saúde, Artigos 196 a 200 da  

Constituição Brasileira têm como principal função propiciar uma melhora na 

promoção da saúde no Brasil. Por isso o SUS prioriza uma rede de serviços regio-

nalizada, hierarquizada e descentralizada, de caráter público e em todas as esferas 

do governo, com controle dos usuários através de participação popular. Assim, 

entende-se que a saúde depende, sobretudo, de ações mais democráticas.

A promoção de saúde com fundamentos na democracia é a grande esperança 

de que haverá uma melhora da qualidade de vida e saúde da população brasi-

leira. Com o exercício da cidadania, com a equidade e a esperança, o sonho 

se tornará realidade.
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A fase atual do processo  
saúde-doença caracteriza 

a própria população como 
atuante direta nas estratégias 

de promoção de saúde. 
Prega-se a equidade dos 
agentes determinantes e 

condicionantes. A palavra de 
ordem é democracia.
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Resumo

O processo saúde-doença sofreu modifi cações ao longo dos anos, bem como 

a forma de tratar e prevenir as doenças. A Teoria da Unicausalidade dizia 

que somente um fator era causador de todas as doenças, tratando somente 

o indivíduo doente. A Teoria da Multicausalidade pregava que o processo 

saúde-doença estava relacionado aos fatores biológicos, químicos e físicos, mas 

ainda tratava-se somente o indivíduo doente. Atualmente, compreendemos 

que os condicionantes e determinantes do processo saúde-doença não estão 

relacionados somente a fatores físicos, químicos e/ou biológicos, mas também 

a fatores sociais, psicológicos, econômicos e culturais. Identifi cá-los a fi m de 

promover melhoras na saúde da população é o grande desafi o do nosso país, 

e o programa Estratégia de Saúde da Família, através do Agente Comunitário 

de Saúde, é uma ação do governo para tentar vencer esse desafi o.

Atividades de aprendizagem

1. Identifi que a principal característica de cada uma das fases descritas aci-

ma e diga quais dessas características você pode observar na comunida-

de em que vive, e poste no ambiente virtual de ensino e aprendizagem.

2. Selecione uma reportagem ou um artigo que lembre uma das fases do 

processo saúde-doença vistos nesta unidade. Explique resumidamente de 

que forma esse material fala sobre o assunto. Poste seu resumo e o link 

no ambiente virtual de ensino e aprendizagem. 
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Cúpula do milênio
Foi o maior encontro de chefes 
de Estados e de Governo de 191 
países, realizada no ano 2000, 
que defi niu os objetivos que 
deverão ser atingidos até 2015.
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Objetivos

Descrever conceitos de determinantes e condicionantes do processo 

saúde-doença.

Reconhecer os fatores determinantes e condicionantes do processo 

saúde-doença.

Identifi car as consequências das desigualdades sociais no processo 

saúde-doença.

Associar os fatores determinantes e condicionantes do processo 

saúde-doença à prática do Agente Comunitário de Saúde.

2.1 Defi nição de determinantes
e condicionantes do processo
saúde-doença

A ONU, na cúpula do milênio, constituiu 8 objetivos, com ações prioritárias 

para melhoria das condições de vida da maioria da população mundial, de-

fi nindo ações conjuntas para enfrentar as adversidades. Você já ouviu falar 

desses oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio? Observe a Figura 2.1, 

ela explica cada um deles.

Figura 2.1: Os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)
Fonte: <http://www.ufmg.br/boletim/bol1636/4.shtml>. Acesso em: 21 ago. 2012.

Aula 2 – Determinantes e condicionantes 
do processo saúde-doença
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Democracia política efetiva
É a participação nos bens 

coletivamente criados, com 
igualdade para todos, vai além 

do simples direito ao voto.

A ONU é uma instituição 
formada por vários países para 
manter a paz e a segurança no 

mundo e promover progresso 
social. Site da ONU Brasil: 

<www.onu-brasil.org.br>.

lei nº 8.080/1990
Dispõe sobre as condições 

sobre a promoção, proteção 
e recuperação da saúde; a 

organização e o funcionamento 
de serviços correspondentes; e 

oferece outras providências.

A CNDSS, criada em 2006, é 
integrada por especialistas da 

vida social, econômica, cultural 
e científi ca do país. Acesse: 

<www.determinantes.fi ocruz.
br/comissao.asp>.
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Porém, esses objetivos serão atingidos somente quando vivermos num país 

totalmente democrático, enfrentando os problemas de saúde, os compreen-

dendo e interferindo nos seus determinantes e condicionantes.

Segundo Coutinho (2002), não há uma real democracia na qual exista exces-

siva desigualdade material entre os cidadãos. E essa desigualdade material, 

econômica, impede inclusive que haja uma democracia política efetiva. 

O entendimento dos determinantes e condicionantes do processo 

saúde-doença e a busca por solucioná-los é o que nos levará a viver num país 

democrático. E quais são esses determinantes e condicionantes? Seus conceitos 

e características? É o que veremos nesta aula.

Atualmente, existem vários conceitos para defi nir os determinantes e condi-

cionantes do processo saúde-doença em indivíduos e grupos da população. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) tem a seguinte defi nição para os 

determinantes e condicionantes: eles são as condições sociais em que as pes-

soas vivem e trabalham.

Segundo Tarlov (1996), os determinantes e condicionantes são as característi-

cas sociais dentro das quais a vida transcorre.

Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS) 

eles são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e 

comportamentais que infl uenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus 

fatores de risco na população.

Em verdade, as defi nições que encontramos dos determinantes e condicionan-

tes apresentam sempre um caráter social, que considera as posturas individuais 

e coletivas como possíveis fatores. 

A lei nº 8.080/1990, no art. 3, determina: “A saúde tem como determinan-

tes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o 

lazer e acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população 

expressam a organização social e econômica do país.”

Analisando todos esses conceitos, podemos concluir o que defi ne os determi-

nantes e condicionantes do processo saúde-doença:

ACS Book_1.indb   26ACS Book_1.indb   26 29/08/14   16:2629/08/14   16:26



e-Tec BrasilAula 2 – Determinantes e condicionantes do processo saúde-doença 27

• condições socioeconômicas, culturais e ambientais de uma população;

• condições de vida e trabalho, em redes sociais e comunitárias.

Vamos compreender melhor cada um desses determinantes e condicionantes? 

Observe o esquema da fi gura 2.2 para melhor orientar-se nessa questão.

Figura 2.2: Esquema de Infl uência em Camadas, de Dahlgren e Whitehead (1993)
Fonte: <http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_fi le/0018/103824/E89384.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2012.

2.2 Determinantes e condicionantes
Vejamos agora, com mais detalhes, cada um dos determinantes e condicionan-

tes do processo saúde-doença, para podermos identifi cá-los no nosso cotidiano 

enquanto Agente Comunitário de Saúde.

2.2.1 O indivíduo
Existem fatores individuais que podem constituir determinantes de doenças e 

devem ser levados em conta nessa análise:

Idade: Algumas doenças podem ocorrer com maior incidência em determina-

das idades; observe o quadro:
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INCA é um órgão auxiliar do 
Ministério de Saúde que visa 
à prevenção e o controle do 
câncer no Brasil. Para mais 
informações acesse o site: 

<www.inca.gov.br>.
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Figura 2.3: Mulher idosa
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Sexo: Determinadas doenças estão relacionadas ao homem ou a mulher:

• Homem: câncer de próstata, disfunção erétil, andropausa etc.

• Mulher: câncer de útero e ovário, menopausa, endometriose etc.

Estudos realizados no Instituto Nacional do Câncer (INCA) dizem que vários 

são os fatores identifi cados para o risco de câncer de útero, mais os principais 

são as baixas condições socioeconômicas, início precoce da atividade sexual, 

vários parceiros sexuais, o tabagismo, a má higiene íntima e o uso prolongado 

de contraceptivos orais.

Fatores hereditários: Em relação ao indivíduo, ainda temos as doenças que 

são transmitidas de geração em geração, ou seja, de pais para fi lhos, que 

podem ou não se manifestar em nossa vida. 

Exemplos: Obesidade, alergias, hemofi lias, diabetes, hipertensão e etc. 

Quadro 2.1: Doenças predominantes por faixa etária

Faixa etária          Exemplos de doenças mais comuns

Infância Poliomielite, sarampo, catapora etc.

Adolescência Doenças de pele (cravos e espinhas), alterações posturais, distúrbios hormonais etc.

Adulto Hipertensão, diabetes, dislipidemias etc.

Idoso Catarata, infarto, osteoporose, acidente vascular cerebral (derrame) etc.

Fonte: Pricilla Careli.
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O ministério da saúde 
produziu vídeos curtos sobre 
o tabagismo, acesse o link 
<http://www.inca.gov.br/
tabagismo/frameset.asp? 
item=multimidia&link=videos.
swf> e assista a algum deles. 
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Figura 2.4: Nosso DNA carrega os fatores genéticos
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. Adaptado por Carol Costa.

Analise os indivíduos que convivem diretamente com você, membros 

da sua família, amigos etc. e liste alguns destes determinantes individuais 

apresentados por eles. 

Estilo de vida dos indivíduos: O estilo de vida tem um conceito amplo, 

observando o indivíduo como um todo. Ele é a forma pela qual esse indivíduo 

vivencia o mundo, como se comporta e faz escolhas. Esses aspectos combina-

dos infl uenciam a saúde em todas as áreas: física, mental, espiritual e social.

Existem vários hábitos de estilos de vida adotados que infl uenciam os deter-

minantes de doença. Esta infl uência ocorre conforme a escolha individual ou 

em grupo de indivíduos. Vejamos alguns exemplos:

Alimentação: alguns indivíduos são vegetarianos, outros carnívoros, uns pro-

curam fazer uma alimentação saudável etc.

Figura 2.5: O alimento também infl uencia os determinantes
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Atividade física: Alguns indivíduos praticam atividades regularmente, outros 

não, ainda temos aqueles indivíduos que são atletas profi ssionais etc.

Consumo de substâncias nocivas: uso de drogas tanto as lícitas (álcool, cigarro, 

medicações etc.), como as ilícitas (cocaína, maconha etc.).

Pesquise e relate ao menos uma doença que se relacione à alimentação, à 

atividade física e ao consumo de substâncias nocivas. 
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Hoje encontramos inúmeras 
redes sociais na internet, que 

também infl uenciam na forma 
de agir e pensar dos indivíduos.
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2.2.2 Redes sociais e comunitárias
As redes sociais e comunitárias são agrupamentos de indivíduos que se unem 

com um objetivo comum, adotam hábitos, realizam atividades que podem 

infl uenciar direta e/ou indiretamente nas condições de saúde desses indivíduos.

Podemos citar como exemplo: família, amigos de um mesmo grupo, indivíduos 

de um mesmo bairro, indivíduos de uma mesma religião ou crença, indivíduos 

que frequentam o mesmo clube etc.

Figura 2.6: As redes sociais interligam inúmeras pessoas
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Cite as redes sociais e comunitárias presentes na sua vida, e faça um breve 

relato de como elas estão infl uenciando sua saúde.

2.2.3 Condições de vida e de trabalho
Estudaremos a seguir os que foram citados no esquema da Figura 2.2, e que 

estão relacionados às condições de vida e de trabalho.

Habitação: Vimos anteriormente que as condições de moradia infl uenciam 

de forma considerável na saúde do indivíduo. Temos aqui alguns exemplos de 

aspectos habitacionais que causam algumas doenças:

• a localização

• o material utilizado na construção

• a forma com que a moradia é dividida

• as condições de higiene

• etc. 
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No Ceará, a doença de Chagas 
tem maior incidência onde 
as casas são feitas de barro 
batido ou taipa, que servem de 
moradia para o Barbeiro, inseto 
transmissor da doença.

Veja que gracinha o cordel da 
FIOCRUZ sobre a doença de 
chagas acessando <http://
www.fi ocruz.br/chagas/
cgi/cgilua.exe/sys/start.
htm?sid=105>.

Migração
É trocar de domicílio, região, 
estado ou país. No Brasil, o 
maior exemplo é o êxodo rural, 
a saída do campo para os 
centros urbanos.
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Figura 2.7: Casa
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Que outros exemplos de aspectos habitacionais você acredita que podem 

causar alguma doença?

No Brasil, milhões de famílias não possuem habitação adequada, e um dos 

fatores responsáveis por isso é a migração do meio rural para o urbano, 

causando um crescimento desordenado de muitas cidades, gerando um 

grande número de favelas, cortiços, indivíduos morando na rua, levando-os a 

condições de saúde precárias.

O gráfi co da Figura 2.8 faz uma relação dos domicílios da população brasileira 

em meios urbano e rural, no período de 1980 a 2000, e mostra muito bem a 

migração citada acima.

Figura 2.8: Proporção da população por situação de domicílio – 1980-2000
Fonte: IBGE, Censo Demográfi co 1980, 1991 e 2000 e Contagem da População 1996. Adaptado por Carol Costa.

A Constituição Brasileira e a Declaração Mundial dos Direitos Humanos têm 

a moradia como base essencial para melhores condições de vida, e prevêem 

a promoção de programas de habitação e saneamento básico em todas as 

esferas do governo.
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O Governo Federal tem um 
programa de habitação, veja 

como funciona no site <http://
www.caixa.gov.br/habitacao/

mcmv/index.asp>.

É a atividade relacionada ao 
abastecimento de água potável, 

o manejo da água pluvial, a 
coleta e o tratamento do esgoto 

e a limpeza urbana, visando à 
saúde das comunidades.

Gastroenterite
É uma infecção que atinge 
o sistema gastrointestinal 

ocasionando sinais e sintomas 
como diarreia, cólicas 
intestinais e vômitos.
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Saneamento básico: O acesso ao saneamento básico é necessário para que 

o indivíduo tenha uma vida saudável longe de doenças. Ele é tão fundamental 

quanto a moradia, saúde e educação.

Alguns procedimentos para o saneamento básico:

• tratamento de água;

• canalização e tratamento de esgotos;

• limpeza pública de ruas e avenidas;

• coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados);

• coleta e tratamento de materiais (através da reciclagem).

Figura 2.9: Reciclagem
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

O Brasil ainda apresenta difi culdades na realização de programas satisfatórios 

e abrangentes de saneamento básico. Grande parte da rede de esgoto não é 

tratada e a limpeza das ruas é inadequada (assim como o destino da coleta de 

lixo), o que impede o acesso a uma vida saudável.

Em meio à população de baixa renda, que vivem nas periferias e favelas, é 

que encontramos a maior difi culdade de acesso ao saneamento básico. Isso 

aumenta a incidência de doenças de pele, gastroenterites e proliferação de 

vetores nessa população.
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A febre amarela, a dengue 
e a malária são doenças 
verdadeiramente relacionadas 
à falta de saneamento básico, 
que auxilia a proliferação dos 
mosquitos causadores da doença.

Assista “Saneamento básico, 
o fi lme” e veja como a 
população de Linha Cristal 
resolve de forma cômica seus         
problemas de esgoto.

O cuidado com a saúde de 
uma família esta diretamente 
ligada ao nível de escolaridade 
e instrução do chefe dessa 
família, especialmente a     
saúde das crianças.
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Segundo Alceu Castro Galvão Junior (2009), o que explica o défi cit em sanea-

mento básico no Brasil é a fragmentação das políticas públicas e as carências de 

instrumentos de regulação, uma vez que a Constituição Federal não defi ne se 

a responsabilidade do problema cabe ao município, ao estado ou à federação.

Fonte: <http://www.cinedica.com.br/Filme-Saneamento-B%C3%A1sico---O-Filme-454.php> Acesso em: 7 abr. 2014.

Escolaridade: A escolaridade é de suprema importância para a observação dos 

determinantes e condicionantes de saúde, pois o grau de instrução de um indi-

víduo é o que determina a visão que ele terá de cuidado com a sua saúde e a de 

sua família, e como ele buscará meios para ter uma condição de vida saudável.

Figura 2.10: Cuidados com a criança
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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Tabela 2.1: Taxa de analfabetismo

Grandes 
Regiões

Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade (%)

Total
Sexo Situação do domicílio

Homens Mulheres Urbana Rural

Brasil 11,0 11,3 10,8 8,4 25,0

Norte 11,5 12,8 10,4 8,9 20,0

Nordeste 21,9 24,0 20,0 16,4 36,4

Sudeste 6,5 5,8 7,2 5,7 17,2

Sul 5,9 5,2 6,5 5,1 9,8

Centro-Oeste 8,9 8,7 9,1 7,9 15,4

Fonte: IBGE

O PDE objetiva melhorar 
a educação, identifi cando 

e solucionando problemas 
sociais que inibem o ensino e o 

aprendizado. Acesse: <http://
portal.mec.gov.br/arquivos/

livro/index.htm>.

A LDB (Lei nº 9394/96) é a 
legislação que regulamenta o 

sistema educacional público ou 
privado, desde a educação básica 

até o ensino superior no Brasil. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) é baseada no direto universal 

que rege educação para todos, pois um país, para se desenvolver, precisa 

que seu povo saiba lutar por melhores condições de vida, e isso só é possível         

através de informação.

A evolução social, econômica e cultural é determinada pela situação educacional.

O principal índice que expressa a situação educacional de um país é a taxa de 

analfabetismo, que no Brasil ainda é muito alta. A Tabela 2.1 nos mostra essa 

taxa nas diferentes regiões do Brasil, considerando indivíduos com 15 ou mais 

anos de idade:

Com o objetivo de melhorar a educação no Brasil, o governo federal criou o 

PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação), em 2007, para que todos os 

indivíduos tenham educação básica de qualidade.

Devemos nos lembrar que a responsabilidade da educação de qualidade não 

é exclusiva do governo. É preciso que a população realize um trabalho em 

conjunto, no qual pais, alunos, professores e governo visem o sucesso e a per-

manência do aluno na escola, para que se consiga acabar com o analfabetismo 

no Brasil, assim obtendo uma evolução da educação no país.

Ambiente de trabalho: As condições de trabalho de um indivíduo infl uen-

ciam direta ou indiretamente na sua qualidade de vida, podendo gerar fatores 

determinantes e condicionantes de alguns problemas de saúde.
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A CLT (Lei nº 5.452/43) é a 
lei que unifi ca toda legislação 
trabalhista existente no 
Brasil. Seu principal objetivo 
é a regulamentação das 
relações individuais e                  
coletivas do trabalho. 

QVT
São várias ações aplicadas por 
empresas que visam melhorias 
e inovações no ambiente de 
trabalho.

O tétano é uma doença grave 
causada por uma bactéria 
que entra no organismo por 
meio de ferimentos, cortes 
ou perfurações decorrentes 
de acidentes com objetos de 
metal (mesmo que não estejam 
enferrujados), madeira, vidro e 
outros. Todo trabalhador está 
sujeito a acidentes que facilitam 
essa contaminação. 

e-Tec BrasilAula 2 – Determinantes e condicionantes do processo saúde-doença 35

Nos anos 60, 70 e 80 os trabalhadores lutaram muito por seus direitos. Em 

busca de melhores condições de trabalho, eles conseguiram maior participação 

nas empresas e implantaram a QVT (Qualidade de Vida no Trabalho).

Figura 2.11: Trabalhador
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Essas ações têm que estar voltadas para condições ergonômicas saudáveis 

de trabalho, para a utilização de equipamentos de proteção adequados, a 

assistência e promoção da saúde, entre outros, conforme a CLT (Consolidação 

das Leis do Trabalho).

Doenças que podem ser adquiridas no ambiente de trabalho: transtornos men-

tais, neuropatias, anemias, tétano, doenças respiratórias, leucemias, neoplasias.

Essas doenças nem sempre são identifi cadas como sendo do trabalho, por isso 

é necessário uma vigilância constante do trabalhador, sempre que observar 

algum sinal ou sintoma diferente do habitual, procure o local responsável pela 

saúde do trabalhador em sua empresa, cidade ou estado.

Figura 2.12: Segurança no trabalho é fundamental
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Existem alguns programas do governo voltados para saúde do trabalhador:
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• O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) que atua 

em níveis estaduais e federais, visando ações que promovam melhores 

condições de trabalho e qualidade de vida do trabalhador por meio da 

prevenção e vigilância. 

• E a Rede Sentinela, que é composta por unidades (as sentinelas), que 

quando identifi cam e confi rmam os casos de doenças, agravos e/ou aci-

dentes relacionados ao trabalho, os investigam e os notifi cam ao governo.

Acesse o link: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.
cfm?idtxt=29723&janela=1> e encontre o CEREST mais próximo de você. 

Acesse: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.
cfm?idtxt=29736&janela=1> e encontre a Sentinela mais próxima de você.

Todavia, nem todos os brasileiros têm acesso a condições dignas de trabalho. 

Muitos não têm seus direitos garantidos conforme a CLT, colocando constante-

mente em risco sua saúde, a dos demais colegas de trabalho, a de sua família, 

e até mesmo a saúde de toda a população da região onde trabalha.

Desemprego: O desemprego de uma população provém de vários fatores 

em conjunto. O principal deles é o défi cit da educação, que leva às condições 

precárias de saúde, como já vimos anteriormente.

Dados do Portal do Investidor do Governo Federal mostram que a taxa de 

desemprego no Brasil, no período de 2003 a 2006 vem diminuindo, porém 

está longe de ser a ideal.

Figura 2.13: Taxas de Desemprego – 2003-2007
Fonte: <http://www.ibge.gov.br/brasil_em_sintese/trabalho07.htm>. Acesso em: 21 ago. 2012. Adaptado por Carol Costa.
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O esforço físico excessivo 
leva ao cansaço e desrespeita 
a integridade física do 
trabalhador, como também 
a garantia dos sistemas de 
segurança, provocando mais 
tensão a cada dia de trabalho. 

Globalização
Diz respeito à forma como os 
países interagem e aproximam 
pessoas, ou seja, interliga o 
mundo, levando em consid-
eração aspectos econômicos, 
sociais, culturais e políticos.

A FAO (Food and Agriculture 
Organization, em inglês) 
apoia projetos no Brasil que 
visam contribuir para a melhoria 
da renda e do bem-estar das 
populações rurais, em particular 
dos agricultores familiares. 
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A globalização permite que novas empresas invistam mais nos países 

subdesenvolvidos, onde consequentemente geraria novas vagas de empre-

go. No entanto, a população brasileira se depara com a falta de qualifi cação 

profi ssional. O baixo índice de escolaridade acarreta a falta de mão de obra 

qualifi cada para preencher as vagas do mercado de trabalho.

As baixas de postos de emprego, o aumento das jornadas de trabalho e a 

demissão em massa sobrecarregam as pessoas que permanecem no emprego 

fazendo com que sua saúde sofra oscilações.

Figura 2.14: Fila de desempregados
Fonte: The Noun Project / Sarah Abraham (entrevista); MarkBult (porta); Irene Hoffman (fi la). Sob licença <http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/us/>. Acesso em: 11 mar. 2014. Adaptado por Carol Costa.

A taxa de desemprego ainda é pior no que diz respeito ao gênero feminino, a di-

ferença fi ca em torno de 5% a mais de mulheres desempregadas do que homens.

Faça uma relação das pessoas que você conhece e veja quantas delas estão em-

pregadas, e se alguma apresenta algum problema de saúde derivado do trabalho.

Apresentar carteira de trabalho é importante para assegurar todos os direitos 

enquanto trabalhador. 

Produção agrícola e alimentação: A Organização das Nações Unidas pra 

Agricultura e Alimentação (FAO), em estudos realizados em 2002, que teve 

como foco o panorama mundial da agricultura, conclui que no período de 

2015 a 2030, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, milhões de pes-

soas ainda sofrerão com a fome.

CENTRAL DE EMPREGOS
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Figura 2.15: Plantação
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Figura 2.16: O Brasil é um grande produtor de carne
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

A fome no Brasil esta mais relacionada com o acesso aos alimentos do que com 

a produção de fato. Produzimos mais que o sufi ciente para suprir a demanda da 

população, porém a distribuição dos alimentos não ocorre de forma igualitária.

Alimento não nos falta, falta distribuição adequada.

Figura 2.17: O Brasil também é um grande produtor de alimentos vegetais
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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Erradicar
Signifi ca arrancar pela raiz, 
desenraizar, acabar.

A Cúpula Mundial de 
Alimentação foi promovida 
pela FAO e pela OMS e 
realizada em Roma, em 1996, 
para garantir a segurança                    
alimentar e nutricional         
para um mundo melhor.

Demanda
É a quantidade, ou procura por 
um bem ou serviço.

A OMS recomenda, para a 
população em geral, que os 
bebês recebam exclusivamente 
leite materno durante os 
primeiros seis meses de idade. 

O SISVAN é responsável 
pela obtenção de dados e 
monitoramento do estado 
nutricional e do consumo 
alimentar das pessoas que 
frequentam as Unidades   
Básicas do SUS.
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 “Todos devem ter condições de acesso a alimentação saudável e nutritiva.”

Cúpula Mundial de Alimentação

O Brasil também esteve representado na Cúpula Mundial de Alimentação e 

assumiu, junto a outros países participantes, o compromisso de erradicar 

a fome. A meta principal é reduzir à metade o número de pessoas atingi-

das pela desnutrição até o ano de 2015, atendendo a um dos ODM citados 

no inicio da aula.

Os bebês são os primeiros a apresentar problemas relacionados à desnutrição, 

muitos não chegam a ser amamentados, às vezes por falta da informação 

sobre a importância do leite materno e outras vezes pela falta de produção 

devido ao estado nutricional da mãe.

Figura 2.18: A amamentação é muito importante para o desenvolvimento do bebê
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

A OMS sugeriu a criação de um sistema de informação para a vigilância do 

estado nutricional e da situação alimentar. Assim surgiu o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN) no Brasil, ao qual está vinculado o programa 

Bolsa Família, que é mais uma estratégia do governo para tentar controlar a 

desnutrição no país.

Serviços sociais de saúde: O acesso aos serviços de saúde tem apresentado 

uma melhora nos últimos tempos. Algumas Políticas Públicas têm contribuído 

para redução e prevenção de doenças: Saúde da Família, Mais Saúde, Combate 

a Dengue, Farmácia Popular entre outros. Mas o processo ainda é lento e 

desigual, e o sistema de saúde no Brasil ainda apresenta algumas difi culdades, 

como: o uso indevido dos recursos público; a falta de supervisão dos adminis-

tradores; a grande demanda de atendimento etc.
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Tabela 2.2: Iniquidades no Brasil

Porcentagem das que realizam o 
exame de mamografi a

Porcentagem das que fazem preventivo de 
câncer do colo do útero

Mulheres com baixa 
escolaridade.

23% 51%

Mulheres com mais de 
15 anos de estudo.

63% 91%

Fonte: PNAD

O Japão é o país com maior 
expectativa de vida do mundo 
porque é um dos países mais 

igualitários no que se refere à 
distribuição de renda. 
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Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) dizem que as 

iniquidades no Brasil são mais visíveis quando se tratam de serviços específi cos, 

associados à baixa escolaridade e baixa renda. Observe a tabela:

PNAD é a pesquisa realizada pelo IBGE, que colhe dados relacionados à edu-

cação, saúde, renda, migração, trabalho etc.

A distribuição dos profi ssionais de saúde também ocorre de forma desigual no 

Brasil, a maior parte de médicos, enfermeiros, dentista etc. se concentram nas 

regiões sul e sudeste do país, levando assim a uma carência de profi ssionais 

nas outras regiões, o que difi culta o acesso a saúde.

A região sudeste tem uma proporção de 13,2 médicos por 10 mil habitantes, já 

na região norte, a proporção é de 2,3 médicos por 10 mil habitantes, conforme 

dados da UFMG.

2.2.4 Condições socioeconômicas, 
culturais e ambientais gerais

A distribuição econômica de um país é determinante na condição de vida e 

saúde da população, porém no Brasil essa distribuição ocorre de forma irregu-

lar, favorecendo mais uns do que outros. Aqui, a renda dos 26% da população 

mais rica é 26 vezes maior do que a renda dos 20% mais pobre.

Figura 2.19: A distribuição de renda ocorre de forma desigual no Brasil
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. Adaptado por Carol Costa.
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A cultura também é um fator importante, pois mostra como nosso 

povo se relaciona com o processo saúde-doença, concepções e forma 

de tratamento e prevenção.

Promoção e cultura de saúde são conceitos ainda mal assimilados pela popu-

lação, até mesmo por alguns profi ssionais de saúde. Assim é preciso realizar 

atividades educativas para desmistifi car e facilitar este entendimento.

2.3 Determinantes e condicionantes 
no trabalho do ACS

Os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença apontados 

nesta aula fazem parte do cotidiano de trabalho da atenção à saúde. 

Em seu dia a dia (no acompanhamento das famílias), os Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) reconhecerão situações e poderão perceber alguns outros 

determinantes e condicionantes desse processo: as circunstâncias de desem-

prego, a desestruturação familiar, o baixo grau de comunicação comunitária 

e a falta de perspectiva e desesperança.

É importante destacar que o ACS vai se deparar com esses fatores constante-

mente e justamente por isso ele deve aprender a articular tais conhecimentos 

para o ensino das práticas saudáveis de forma mais afetiva e efetiva.

Resumo

As condições socioeconômicas, culturais e ambientais, as condições de vida e 

trabalho de uma população e as redes sociais e comunitárias das quais partici-

pam interferem no processo saúde-doença e determinam os condicionantes e 

determinantes deste processo. Os determinantes e condicionantes do processo 

saúde-doença fazem parte do cotidiano de trabalho da atenção à saúde. É 

importante destacar que o agente de saúde vai se deparar com estes fatores 

constantemente, reconhecerão situações e poderão perceber alguns outros 

determinantes e condicionantes deste processo: a desestruturação familiar, o 

baixo grau de comunicação comunitária, a falta de perspectiva e a desespe-

rança. E justamente por isso ele deve aprender a articular estes conhecimentos 

para o ensino das práticas saudáveis de forma mais efetiva.
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Atividades de aprendizagem

1. Compartilhe com o grupo um caso que você tenha presenciado envol-

vendo um dos fatores vistos nesta aula e de que forma o ACS pode atuar 

sobre o mesmo.

2. Qual dos fatores determinantes e condicionantes você acredita que ne-

cessita de maior atenção? Justifi que sua resposta.
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A Carta de Ottawa foi 
apresentada na Primeira 
Conferência Internacional 
sobre Promoção da Saúde, no 
Canadá, em 1986.
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Aula 3 – Promoção da saúde               
e outros conceitos 

Objetivos

Conceituar a promoção de saúde.

Reconhecer as principais estratégias para a promoção de saúde.

Diferenciar efi cácia, efi ciência e efetividade.

Relacionar os conceitos de efi cácia, efi ciência e efetividade ao 

trabalho do Agente Comunitário de Saúde.

Compreender a necessidade da busca pela qualidade da atenção à saúde.

Analisar a integralidade, a acessibilidade, a humanização do cuidado, 

a satisfação do usuário e do trabalhador e a equidade das ações que 

buscam a qualidade da atenção à saúde.

3.1 Promoção de saúde
A promoção de saúde surgiu com mais ênfase após a publicação da Carta de 

Ottawa, que busca contribuir com as políticas de saúde em todos os países, de 

forma equânime e universal. Esta Carta defende a promoção de saúde como 

fator principal para a melhoria da qualidade de vida através da paz, habitação, 

educação, alimentação, renda, justiça social e equidade.

Figura 3.1: Promovendo a saúde
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. Adaptado por Carol Costa.
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A promoção de saúde esta 
relacionada a valores como vida, 

saúde, solidariedade, equidade, 
democracia, cidadania, 

desenvolvimento, participação 
e parceria. E a efetivação dessa 

promoção é responsabilidade 
de todos: governo, sistemas de 

saúde e indivíduos.
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Vários conceitos são usados para defi nir promoção de saúde:

A Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde de Ottawa diz: é um 

processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qua-

lidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle desse 

processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social.

Para Gutierrez (2001), promoção de saúde é o conjunto de atividades, pro-

cessos e recursos, de ordem institucional, governamental ou da cidadania, 

orientados a propiciar a melhoria das condições de bem-estar e acesso a bens e 

serviços sociais, que favoreçam o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes 

e comportamentos favoráveis ao cuidado da saúde e o desenvolvimento de 

estratégias que permitam à população maior controle sobre sua saúde e suas 

condições de vida, a níveis individual e coletivo.

Para Lefrévre (2004), a promoção de saúde é o conjunto de ações, interven-

ções, propostas, processos e movimentos que, atacando as causas mais básicas 

das doenças e apontando para novas formas ou condições de trabalho, de 

vida e de relacionamento do homem consigo mesmo, com seus semelhantes 

e com o meio ambiente.

Todos esses autores, entre outros, vêm buscando ao longo do tempo uma de-

fi nição para promoção de saúde e assim contribuíram para que ações fossem 

efetuadas de maneira mais expressiva buscando realmente a promoção da saúde.

Figura 3.2: Saúde
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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Leia o documento original do 
PNS para ver as descrições das 
estratégias para promoção de 
saúde. Acesse o link <http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/politica_nacional_
promocao_saude_3ed.pdf> e 
veja esse documento na íntegra.

A integralidade do cuidado 
no SUS está relacionado ao 
atendimento integral visando 
à promoção de saúde tanto do 
individuo, quanto do grupo, 
priorizando suas necessidades. 

Essas áreas de atenção e suas 
linhas de cuidado serão temas 
de aulas futuras deste curso.
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3.2 Estratégias para a promoção da saúde
Para se promover saúde é necessário a criação de estratégias e ações de polí-

ticas públicas saudáveis, através de legislações, medidas fi scais, taxações para 

que ocorra equidade em saúde.

Em 2006, o Ministro do Estado da Saúde, Saraiva Felipe, aprovou a Política 

Nacional de Promoção de Saúde (PNS), que em acordo com os princípios do 

SUS, determinou estratégias e ações para promoção de saúde. Essas estratégias 

e ações de promoção de saúde são de responsabilidade conjunta dos governos 

federal, estadual e municipal.

O documento também nos mostra que algumas ações específi cas foram adota-

das para o biênio 2006-2007, que prevalecem até hoje, e nós também vamos 

priorizá-las em nosso estudo.

3.2.1 Divulgação e implementação da Política 
Nacional de Saúde

A PNS deve ser adotada por todos os governos: federal, estadual e municipal, 

através de uma mobilização nacional.

Todos os profi ssionais ligados à saúde devem ser capacitados, a promoção de 

saúde deve fazer parte das grades curriculares desses profi ssionais.

A PNS visa implementar programas voltados a áreas de atenção de saúde, 

visando integralidade do cuidado, integrando ações de promoção, vigilância, 

prevenção e assistência, de indivíduos ou grupos, a partir de suas necessidades.

As áreas de atenção terão linhas de cuidado, podendo ser divididas 

da seguinte forma:

• Fases da vida: da criança (recém-nascido, infância, adolescente etc.), 

da mulher (adulta, gravidez, menopausa e etc.) do idoso.

• Por doenças: diabetes, hipertensão, câncer, AIDS etc.

• Por especialidades: saúde bucal, mental, do trabalhador etc.
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Acesse o Guia Alimentar 
<http://www.saude.sp.gov.br/
resources/cidadao/destaques/

guia_de_bolso_sobre_
alimentacao.pdf> e veja os 10 

passos para uma alimentação 
saudável, recomendado pelo 

Ministério da Saúde. 
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Figura 3.3: Fases da vida – infância
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

3.2.2 Promoção da alimentação saudável
A promoção de práticas de alimentação saudável, a prevenção e o controle 

de distúrbios e doenças relacionados à alimentação e nutrição fazem parte da 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e integra a PNS.

O desenvolvimento de ações de combate à fome, facilitação ao acesso a ali-

mentação saudável, credito para o fi nanciamento da agricultura familiar e a 

divulgação através dos meios de comunicação de uma cultura de alimentação 

saudável são critérios para qualidade de vida saudável.

Figura 3.4: Frutas sempre fazem parte de uma alimentação saudável
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Alimentações saudáveis nos locais de trabalho, espaço favorável pra amamen-

tação, merendas escolares com alimentação nutricional adequada, também 

fazem parte das políticas de promoção de saúde.

O ACS tem papel fundamental nesse aspecto, orientando a população sobre 

as práticas para uma alimentação saudável.
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A OMS recomenda 30 minutos 
de exercícios físicos, na maior 
parte dos dias da semana, 
visando à prevenção de doenças 
e a manutenção de uma       
vida saudável.

O programa de tabagismo do 
governo federal, como auxílio 
para incentivar o fumante a 
parar de fumar, recomenda 
o uso de adesivos com 
pequenas doses de nicotina, 
que ajudam a diminuir as                         
crises de abstinência.
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3.2.3  Promoção de práticas 
corporais/atividade física

A OMS recomenda que os indivíduos adotem práticas de atividades físicas 

adequadas por toda a vida. Assim, se faz necessário políticas públicas que 

ofertem práticas corporais e atividades físicas na rede básica de atenção.

Figura 3.5: Corrida é uma excelente atividade física
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

A promoção de prática corporal e atividade física devem atingir os três âmbi-

tos de governo. Tais âmbitos devem divulgá-la e incentivá-la, melhorando as 

condições dos espaços públicos voltados para realização dessas atividades.

 

A participação de portadores de defi ciência nas atividades físicas e de práticas 

humaniza a promoção de políticas publicas de saúde e atende à inclusão social.

3.2.4 Prevenção e controle de tabagismo
As políticas de promoção de saúde na prevenção e controle do tabagismo 

visam reduzir a aceitação social do fumo, cortando os estímulos para que os 

jovens não iniciem a pratica de fumar.

O incentivo a parar de fumar deve ser constante, de maneira a conven-

cer o fumante dos malefícios causados pelo tabagismo e dos benefícios                             

de parar de fumar.

O tabagismo passivo, é um dos grandes problemas de saúde publica no Brasil, 

com a intenção de diminuir os males causados aos tabagistas passivos, criou-se 

a Lei Federal n.º 9.294/96 que proíbe o fumo em recintos coletivos fechados 

em todo território nacional.

ACS Book_1.indb   47ACS Book_1.indb   47 29/08/14   16:2629/08/14   16:26



Segundo a OMS, o tabagismo 
passivo é a terceira maior causa 

de morte evitável no mundo. 

Morbimortalidade
É a morte causada por     
fatores externos, como 

acidentes e violência.

A “lei seca” proíbe dirigir 
após o consumo de qualquer 

quantidade de bebida alcoólica.
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Figura 3.6: Exalando 4.700 substâncias químicas
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. Adaptado por Carol Costa.

O PNS controla e monitora a comercialização e propaganda da indústria de 

tabaco, a fi m de diminuir o incentivo ao seu uso.

3.2.5  Redução da morbimortalidade 
decorrente do uso abusivo de 
álcool, drogas e acidentes de trânsito

Os altos índices de morbimortalidade no Brasil se devem a acidentes 

decorrentes de uso abusivo de álcool e ou outras drogas. A partir dis-

so, viu-se a necessidade de priorizar ações de promoção de saúde que 

reduzissem esses índices. 

Campanhas de trânsito instruindo quanto à consequência da direção alco-

olizada, com ênfase na mídia, divulgando os riscos e danos envolvidos na 

associação entre o uso abusivo de álcool e outras drogas e acidentes.

Figura 3.7: Acidente de trânsito
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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No portal “violência contra 
mulher”, encontramos inúmeras 
reportagens sobre o assunto, 
desde campanhas até textos 
e legislação. Vale a pena 
conferir em <http://www.
violenciamulher.org.br/index.
php?option=com_content&vie
w=article&id=1213&Itemid>.
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Ações educativas e sensibilizadoras para crianças e adolescentes, sobre 

o uso abusivo de bebidas alcoólicas e suas consequências auxiliam na                           

promoção de saúde.

3.2.6 Prevenção da violência e 
estímulo à cultura de paz

Ampliação e fortalecimento da rede nacional de prevenção à violência e pro-

moção de saúde, incentivando os planos estaduais e municipais.

Nas situações de violência intrafamiliar e sexual, os profi ssionais de saúde 

devem ser capacitados e sensibilizados para identifi cação e encaminhamentos 

adequados, visando o bem-estar e a integridade física dos usuários.

Figura 3.8: Promova a paz
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

3.2.7 Promoção do desenvolvimento sustentável
Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que engloba aspectos de 

desenvolvimento ambiental, como suprir as necessidades de um povo sem 

comprometer as futuras gerações. Segundo a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, é o desenvolvimento não esgotar os recursos 

para o futuro.

O desenrolar de um desenvolvimento sustentável depende do reconhecimento 

de que os recursos estão relacionados não somente à existência humana e a 

diversidade biológica, mas também com o crescimento econômico.

É necessário que se criem centros colaboradores que desenvolvam iniciativas 

de desenvolvimento sustentável, que sugiram, de fato, qualidade em vez de 

quantidade, redução do uso de matérias-primas e o aumento da reutilização 

e da reciclagem.
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Para obter mais conhecimento 
sobre desenvolvimento 

sustentável acesse o link <http://
www.wwf.org.br/informacoes/

questoes_ambientais/
desenvolvimento_sustentavel/>.
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Planos de ações nos vários âmbitos de governo, visando ações integradas que 

gerem o desenvolvimento sustentável, devem ser criados inserindo neles o 

apoio a entidades não governamentais que desenvolvam políticas públicas de 

promoção de saúde. 

Figura 3.9: Desenvolvimento sustentável – ajudando a manter o planeta
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. Adaptado por Carol Costa.

O ACS trabalha em prol de um desenvolvimento sustentável através das ações 

de educação em saúde (que será tema da Aula 5), visando um mudo saudável 

para as gerações que estão por vir.

3.3 Efi cácia, efi ciência e efetividade
Após vermos as estratégias para a promoção da saúde, podemos seguir a 

diante em nossos estudos, focalizando agora na maneira mais adequada de 

trabalhá-las. Para nos guiar, vamos compreender três conceitos fundamentais: 

efi cácia, efi ciência e efetividade.

A princípio, efi cácia, efi ciência e efetividade parecem ser meros sinônimos, mas 

não são. E, como veremos a seguir, é importante saber diferenciar bem esses 

três conceitos, pois é a refl exão pautada neles que leva o ACS a construir uma 

ação pró-ativa e positiva em seu trabalho.

O que viria a ser efi cácia?

Vejamos o conceito do dicionário Houaiss:

Efi cácia: “virtude ou poder de (uma causa) produzir determinado efeito; [...] 

segurança de um bom resultado; validez, atividade, infalibilidade; [...] efeito 

útil” (HOUAISS, 2001, p. 1102).
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Assim, efi cácia diz respeito aos resultados, à produção decorrente de uma ati-

vidade qualquer. Dentro do contexto desta disciplina, a efi cácia seria a medida 

da realização das ações das quais o ACS é encarregado.

E efi ciência?

Já a efi ciência, diz respeito à metodologia, ao modo correto de fazer as coisas. 

Observe o conceito do dicionário Houaiss.

Efi ciência: 

poder, capacidade de uma causa produzir um efeito real; [...] virtude 

ou característica de (uma pessoa, um maquinismo, uma técnica, um 

empreendimento, etc.) conseguir o melhor rendimento com o mínimo 

de erro e/ou de dispêndio de energia, tempo, dinheiro [...] fato de ser 

apropriado ou ideal para determinada função, operação, objetivo etc. 

(HOUAISS, 2001, p. 1102).

Para o ACS, efetividade seria a medida da utilização proveitosa das ferramen-

tas de trabalho para realizar as ações planejadas.

Figura 3.10: Poupar tempo é uma forma de ser mais efi ciente
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Tudo certo até aqui? Se não, releia os conceitos de efi cácia e efi ciência e tente 

diferenciá-los com exemplos mais reais. Se sim, vamos ao próximo ponto: O 

que seria efetividade?

Busque o signifi cado dessas palavras em outras fontes bibliográfi cas (pode 

ser outro dicionário ou texto) e compare as diferentes formas de explicação.
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A efi cácia é capacidade de fazer 
as coisas ‘certas’; a efi ciência 

é a capacidade de fazer as 
coisas ‘certo’; e a efetividade 

é a capacidade de fazer as 
coisas ‘certas’ de forma a serem 

utilizadas para um fi m.

As resoluções e ações públicas 
sempre estão direcionadas 

à efetividade dos servidores 
(incluindo o ACS). Mesmo que 

existam empecilhos, o objetivo é 
sempre promover a melhoria das 
condições de vida da população 

para assegurar seu bem-estar. 
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Consultando mais uma vez o dicionário.

Efetividade: “capacidade de atingir seu objetivo real; [...] realidade verifi cável; 

existência real; incontestabilidade; [...] possibilidade de ser utilizado para um 

fi m.” (HOUAISS, 2001, p. 1102).

Segundo Rodrigo de Castro (2006), a literatura especializada resolveu in-

corporar um conceito mais complexo que efi ciência e efi cácia. Justamente a 

efetividade. Ele cita que “a efetividade, na área pública, afere em que medida 

os resultados de uma ação trazem benefício à população”.

A efetividade se assemelha muito à efi cácia. Mas não confunda! A efi ciên-

cia engloba a efi cácia uma vez que a efi cácia indica se o objetivo foi atin-

gido, enquanto a efetividade demonstra se esse objetivo trouxe benefícios 

para a população.

Vamos mostrar um exemplo: O Estado quer erradicar uma doença X e confere 

ao ACS parte dessa tarefa. Os inúmeros documentos do ministério da educa-

ção dizem o que deve ser feito (as principais ações) para que o ACS alcance 

esse objetivo. Quando o ACS promove as ações esperadas, dizemos que ele foi 

efi caz (diz respeito à sua efi cácia). Quando ele utiliza as ferramentas corretas e 

para promover tais ações, dizemos que ele foi efetivo (diz respeito à sua efi ciên-

cia). Quando os dados mostram que o ACS contribuiu de forma relevante para 

erradicar a doença X, podemos dizer que os resultados dessas ações trouxeram 

melhorias à população. Assim, se aquele objetivo trouxe benefícios para a 

população, o ACS foi efetivo em seu trabalho (diz respeito à sua efetividade).

Assim, no seu dia a dia, enquanto ACS, você deve sempre se perguntar se as 

ações que você pratica estão voltadas para desenvolver ao máximo a efi cácia, 

a efi ciência e a efetividade do seu trabalho.

Elabore outro exemplo que explique a efi cácia, a efi ciência e a efetividade. 
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A integralidade visa o diálogo, 
a troca, o trabalho de equipe 
junto à população. É a junção 
dos saberes formais e informais 
na busca de ações de 
promoção de saúde. 

Segregação
Signifi ca separação, ruptura, 
desmembramento.

Foi na 11ª Conferência Nacional 
de Saúde, em 2000, que os 
princípios da integralidade, da 
humanização e da equidade 
foram defi nidos.
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3.4 Qualidade da atenção à saúde
O processo de promoção de saúde requer um olhar atencioso para sua quali-

dade, tanto na perspectiva dos usuários, quanto dos profi ssionais dessa área 

(como o ACS), das instituições e dos serviços de saúde.

Vários são os critérios que devem ser adotados pelo ACS (e pelos demais pro-

fi ssionais do ramo) para que a qualidade da atenção em saúde seja satisfatória 

e vise promover qualidade de vida saudável.

Figura 3.11: Atenção à criança
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Vejamos a seguir alguns desses critérios e seus conceitos:

3.4.1 Integralidade
A integralidade na saúde pode ser vista como uma unifi cação. É dar uma 

cara para todas as ações e planos governamentais que abrangem atualmente 

o nosso país. É caracterizar as ações públicas, estejam elas acontecendo no 

Amazonas ou Rio Grande do Sul. É a organização dos serviços e das práticas 

de saúde contra a segregação das práticas de saúde pública.

Por isso, a integralidade é um dos critérios determinantes do SUS e faz parte 

da Constituição Brasileira. Seu conceito vai além, é uma bandeira que deve ser 

adotada pelos profi ssionais de saúde, uma mudança na prática e na visão dos 

profi ssionais na promoção de saúde.

A integralidade está voltada ao cuidado de indivíduos, grupos e da coletividade, 

através da escuta, acolhimento, tratamento digno e respeitoso, substituindo 

o foco da atenção à doença pra a atenção ao usuário. Ampliar a atenção ao 

indivíduo, colocando-o no centro, articulando seu contexto familiar, social, 

político, o meio ambiente e a sociedade na qual ele esta inserido.
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O Laboratório de Pesquisas de 
Práticas de Integralidade em 

Saúde (LAPPIS) é um programa 
de estudos que auxilia na 

identifi cação e construção de 
práticas de atenção integral 
à saúde. Conheça o espaço 

visitando o site <http://www.
lappis.org.br/cgi/cgilua.exe/

sys/start.htm?sid=2>.
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Figura 3.12: Integralidade estimula um trabalho em conjunto
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

É importante também que se capacite esse indivíduo para cuidar de si mesmo 

e de sua família. Assim, ele aprende a visar por ações que promovam saúde 

para toda a comunidade em que ele está inserido. 

Cabe ao ACS colocar em prática no seu dia a dia, os princípios da integralida-

de, promovendo sempre ações que façam que a população tenha atenção à     

saúde de qualidade.

3.4.2 Acessibilidade
Para que todos possam usufruir dos serviços de saúde é necessário que a 

população tenha condições de acessibilidade, que é direito de todos, segundo 

a Constituição Brasileira.

Por muito tempo a acessibilidade estava somente relacionada ao direito dos 

cidadãos de ir e vir e com a inclusão de pessoas com incapacidades físicas e 

mentais no meio social, cultural e econômico. 

Atualmente, a visão de acessibilidade ganhou novos rumos, agora também se 

trata do estudo social e cultural das áreas de atuação e condições de acesso aos 

serviços de saúde. O Plano de Saúde Familiar (PSF) é um exemplo de estratégia 

do SUS para facilitar o acesso aos serviços de saúde.

Figura 3.13: Cadeira de rodas 
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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O ACS é uma forma de garantir 
o acesso da população à saúde.

Voltado para interpretação 
cultural e religiosa, um dos 
princípios da humanização do 
cuidado está nos mandamentos 
de Cristo: “Amar ao próximo 
com a si mesmo”.
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O ACS tem papel fundamental no que se diz respeito à acessibilidade, pois 

ele atua como uma ponte até os serviços de saúde, facilitado pelo vínculo 

criado com a comunidade, pela convivência no cotidiano, pelo território de 

abrangência e pela unidade de saúde.

A informação e a cultura em saúde também são formas de promover a aces-

sibilidade do usuário aos cuidados com sua saúde, assim é necessário políticas 

publicas nesses setores.

3.4.3 Humanização do cuidado
Diante de todos os obstáculos que encontramos hoje para promover qualidade 

à saúde, a tarefa de humanizar os cuidados é um dos mais difíceis de resolver.

Humanizar depende de atitudes individuais, do querer de cada um de sobre-

por os meios técnicos do cuidado, e deixar que atitudes e sentimentos sejam 

associados ao conhecimento científi co.

Figura 3.14: Humanizar é preencher de carinho o seu trabalho
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

O cuidado requer uma interação afetiva do profi ssional com o indivíduo, indo 

além do conteúdo técnico. Inclui valores como respeito e dignidade pelo indi-

viduo e seus familiares.

Porém, para que a humanização do cuidado aconteça de maneira efetiva 

é necessário que se desenvolvam políticas de saúde voltadas para capa-

citação do profi ssional, fazendo com que ele entenda a importância do                                  

cuidado humanizado.

O trabalho do ACS no PSF faz com que o profi ssional crie vínculos com os 

usuários, o que facilita o processo de humanização do cuidado. Porém, é 
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Acesse o link <http://
portal.saude.gov.br/portal/

arquivos/pdf/doc_base.pdf> 
e veja o documento base do 

Humaniza SUS para gestores e 
trabalhadores do SUS.

Em 2003 e 2005 foram 
realizadas duas pesquisas 
para avaliar nosso sistema 

de saúde, o que possibilitou 
o desenvolvimento das 

ações de promoção de saúde            
nesse período.

O controle social das ações de 
saúde será tema da próxima aula.

O conselho gestor das unidades 
de saúde é composto por 

usuários da comunidade e 
profi ssionais de saúde que 

atuam na unidade. Seu objetivo 
é discutir as atividades, as 

difi culdades, e buscar soluções 
para os problemas em conjunto.
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importante que o ACS não deixe que esses vínculos ultrapassem os objetivos 

de promoção de saúde.

O governo federal, através do ministério da saúde, criou o Humaniza SUS, com 

intenção de ampliar o debate e sensibilizar todos os segmentos da saúde, e 

principalmente tornar a humanização uma política pública de saúde. 

3.4.4 Satisfação do usuário e do trabalhador
O Ministério da Saúde tem recomendado várias pesquisas de satisfação do 

usuário para avaliar a qualidade dos serviços de saúde no Brasil e melhorá-los, 

promovendo de maneira mais real a saúde.

Nos critérios a serem avaliados devem ser considerados o acesso aos serviços, 

à estrutura física e organizacional das unidades de saúde, a relação do profi s-

sional de saúde com o usuário, entre outros.

Outra forma de avaliação contínua da qualidade dos serviços de saúde pelos 

usuários é a participação no controle social das ações de saúde, como:

• Redes sociais de saúde

• Conferências municipais, estaduais e federais

• Conselhos municipais de saúde em todos os âmbitos do governo

• Conselhos gestores nas unidades de saúde, principalmente nas 

unidades do PSF

• etc.

A satisfação do ACS (e dos demais profi ssionais de saúde) em relação aos 

métodos para a promoção de saúde e sua efetividade também devem ser 

constantemente avaliados, para que se obtenham melhores resultados nas 

ações de saúde.

O ACS deve, portanto, compreender a necessidade das constantes avaliações 

e conhecer o seu processo mais a fundo, principalmente quando fi zer parte 

da equipe que estiver avaliando.
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Não importa sua idade 
ou cor, todos nós temos 
os mesmos direitos.
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A reportagem “Como iniciar uma pesquisa de satisfação?” escrita por Carlos 

Alberto de Faria é muito interessante e pode ser adaptado ao trabalho do ACS. 

Ela está disponível em <http://www.merkatus.com.br/10_boletim/63.htm >

Leia a reportagem “Como iniciar uma pesquisa de satisfação?” e construa um 

texto, de no máximo uma página, explicando como adaptar as dicas oferecidas 

ao seu trabalho como ACS.

3.4.5 Equidade
A Constituição Brasileira diz que todos têm os mesmos direitos, independente 

de nossa origem, classe social, sexo, grau de escolaridade etc. Nossas diferen-

ças individuais devem ser respeitadas, considerando as necessidades e dando 

espaço para manifestá-las de forma democrática.

Figura 3.15: Direitos iguais
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Portanto, equidade é ter nossos direitos coletivos respeitados e também nossas 

necessidades individuais, assim obtendo igualdade de oportunidades.

No Brasil existem muitas diferenças sociais, econômicas e culturais, que variam 

de região para região. Assim, as necessidades de saúde também variam. Por-

tanto, é mais importante lutar pela equidade do SUS, do que por sua igualdade.

"Temos direito a reivindicar a igualdade sempre que a diferença nos 

inferioriza e temos direito de reivindicar a diferença sempre que a 

igualdade nos descaracteriza."

Boaventura Souza Santos
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Resumo

Reconhecer e identifi car os determinantes e condicionantes do processo 

saúde-doença é fundamental para melhorarmos nossa qualidade de vida e 

termos mais saúde. E atingir esse objetivo é conseguir promover saúde. A 

promoção de saúde surgiu com mais ênfase após a publicação da Carta de 

Ottawa, que a defende como fator principal para a melhoria da qualidade de 

vida através da paz, habitação, educação, alimentação, renda, justiça social 

e equidade. Para se promover saúde é necessária à criação de estratégias e 

ações de políticas públicas saudáveis, através de legislações, medidas fi scais, 

taxações, para que ocorra equidade em saúde.  O governo federal criou a 

Política Nacional de Saúde (PNS), que em acordo com os princípios do SUS, 

determina estratégias e ações para promoção de saúde. No dia a dia, o agente 

de saúde deve sempre se lembrar de que as ações que pratica estão sempre 

voltadas para desenvolver ao máximo a efi cácia, a efi ciência e a efetividade 

do seu trabalho; e que a integralidade, a acessibilidade, a humanização do 

cuidado, a satisfação do usuário e do trabalhador e a equidade das ações 

buscam a qualidade da atenção à saúde. Assim, o agente deve compreender 

a necessidade da busca pela qualidade da atenção à saúde.

Atividade de Aprendizagem

Dos critérios para a qualidade da atenção à saúde vistos nesta aula, qual você 

julga ser o mais difícil de alcançar? Justifi que sua resposta em um texto de no 

máximo 20 linhas.

ACS Book_1.indb   58ACS Book_1.indb   58 29/08/14   16:2729/08/14   16:27



Volte à Aula 2: Determinantes 
e condicionantes do 
processo saúde-doença 
e relembre quais são os 
condicionantes e determinantes 
desse processo.
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Aula 4 – Principais problemas de      
saúde da população

Objetivos

Compreender a necessidade de se enfrentar os problemas da sociedade.

Conhecer os principais indicadores e problemas de saúde da população.

Identifi car a existência desses problemas em sua comunidade.

Discutir a situação da saúde no Brasil.

Projetar possíveis ações para solucionar esses problemas.

4.1 Problemas de saúde da população
Para que uma sociedade possa viver de maneira digna, é preciso enfrentar os 

problemas de saúde da população e buscar ações que levem a sua resolução 

ou minimização. As políticas públicas de saúde têm esse objetivo, por isso sua 

implementação se faz necessária.

Nas aulas anteriores, tivemos a oportunidade de estudar os determinantes 

e condicionantes do processo saúde-doença, e a PNS, e isso nos facilitará 

no estudo desta aula, pois muitos dos determinantes e condicionantes estão 

englobados nos principais problemas de saúde da população.

Os problemas que serão aqui estudados fazem parte do dia a dia do tra-

balho da atenção em saúde, e o ACS é parte fundamental para auxiliar a 

resolução deles.

No site do Ministério da Saúde, podemos acessar os indicadores municiais de 

saúde de cada município. Acesse o link <http://portalsaude.saude.gov.br/
portalsaude/texto/7638/909/indicadores-_-municipios.html> e confi ra 

os dados de sua cidade!
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Resultados parciais das 
pesquisas do censo 

demográfi co do IBGE de 2010 
dizem que o Brasil tem 185 

milhões habitantes, segundo 
o site do jornal Estadão:     

<www.estadao.com.br>.

Concomitante
Quer dizer que as ações 

ocorrem ao mesmo 
tempo, juntas.

Taxa de natalidade
É a relação do número 

de nascidos vivos, a cada 
mil habitantes, numa       

determinada área.
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Após conferir os dados dos indicadores municiais de saúde, poste no fórum 

do AVEA suas impressões sobre os dados de seu município.

Vejamos agora os principais problemas de saúde enfrentados pela população 

brasileira e os recursos existentes para o enfrentamento desses problemas:

4.2 Problemas referentes à habitação
Nos últimos 10 anos, a população brasileira aumentou signifi cativamente. 

Concomitante ao aumento da expectativa de vida da população, esse aumen-

to gera uma necessidade de mudanças no setor de urbanização e habitação.

Figura 4.1: Aumento da expectativa de vida da população
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

O aumento da estimativa de vida dos brasileiros provém do maior número de ido-

sos, se comparado há 10 anos, e da taxa de natalidade que continua crescendo.

Todo esse aumento da população contribui para o problema da habitação no 

Brasil. Inúmeras pessoas hoje vivem em condições precárias de moradia, gerando 

vários determinantes e condicionantes de doenças, como vimos na Aula 2.

Figura 4.2: Moradia precária
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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Implantar
Signifi ca introduzir ou 
estabelecer algo.

O Brasil ainda tem 14,1 
milhões de analfabetos entre 
a população com mais de 15 
anos, segundo o PNAD 2010.

Conforme a LDB, o ensino 
fundamental deve ser 
obrigatório e gratuito, mesmo 
para os que não tiveram acesso 
na faixa etária adequada.

Faixa etária
É o período de tempo 
determinado, relacionado com a 
idade cronológica do individuo.
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Alguns recursos vêm sendo implantados para tentar mudar esse qua-

dro, como programas de planejamento familiar e programas de melhores 

condições de habitação.

O planejamento familiar é um direito assegurado na Constituição Federal. 

O programa de planejamento familiar do governo consiste num conjunto 

de ações que auxiliam o casal que deseja ter fi lhos ou ainda, na preven-

ção da gravidez. O programa distribui preservativos e anticoncepcionais, 

entre outros recursos.

Relacione algumas enfermidades que você julga estar relacionada aos proble-

mas de moradia. Redija um texto justifi cando sua escolha e poste no ambiente 

virtual de ensino aprendizagem.

4.3 Problemas referentes à escolaridade
Colocamos anteriormente que o índice de analfabetismo no Brasil é muito 

alto, e que o nível de escolaridade está totalmente relacionado aos cuidados 

de saúde que o indivíduo apresentará consigo mesmo e com sua família. 

Além do analfabetismo, o Brasil também esbarra com a difi culdade de manter 

a continuidade do estudo dos indivíduos, e em fazer com que a faixa etária 
seja adequada para o ano escolar.

Figura 4.3: Crianças na escola
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Na fase escolar, em que a oferta é obrigatória, encontramos um índice de 

quase 100% das crianças na escola. Porém, quando a escolaridade passa a 

não ser uma obrigatoriedade, ocorre uma imensa evasão escolar (Brasil, 2006).
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O cidadão não consegue agir 
de forma adequada à sua saúde 

se não tiver o conhecimento 
para tal. E o conhecimento se 

alcança através do ensino.

O Brasil Alfabetizado é voltado 
para a alfabetização de jovens, 

adultos e idosos em todo o 
território nacional, sendo uma 

porta de acesso à cidadania. 

Dados do IBGE indicam que 
quase 12% da população 

brasileira se encontrava 
desempregada em 2007.

Segundo dados das Nações 
Unidas, em 2005, o Brasil 

situava-se entre os dez países 
com maior desigualdade de 

renda do mundo.
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Assim, o conhecimento necessário para a compreensão sobre sua saúde e 

sobre hábitos que ocasionam certas doenças fi ca perdido ou mal construído. 

Muitos problemas de saúde são consequências da falta de informação, que 

por sua vez é um resultado de uma educação precária (ou inexistente).

Ações para promoção da educação e erradicação do analfabetismo têm sido 

algumas prioridades do governo federal, que implantou o Brasil Alfabetizado, 

um programa que visa acabar com analfabetismo no Brasil.

4.4 Problemas referentes 
ao emprego e a renda

Em consequência dos problemas na educação relacionados acima, muitos in-

divíduos não adquirem uma profi ssão e o Brasil acaba não tendo a quantidade 

necessária de profi ssionais capacitados para atuarem no mercado de trabalho. 

Assim, aumenta o índice de desemprego e de trabalhadores informais.

Figura 4.4: Carteira de trabalho
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego.

Sabemos que a taxa de desemprego no Brasil é alta. Isso infl uencia direta-

mente na renda da população brasileira e, sem emprego ou com baixa renda, 

os cuidados com a saúde fi cam mais precários, o que gera risco a todos os 

dependentes dessa renda familiar.

Quando falamos de renda, o ponto mais preocupante no Brasil é a desigual-

dade de sua distribuição. A renda fi ca muito concentrada em uma (pequena) 

parte da população, a das classes média/alta e alta, e a população de classes 

média e baixa fi ca sempre com uma menor concentração.
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Leia o texto de Luiz Augusto 
Caldas Pereira sobre Institutos 
Federais de Educação Ciência e 
Tecnologia, disponível no link: 
<http://portal.mec.gov.br/
setec/arquivos/pdf3/artigos_
ifet_jornal.pdf>

Conforme estudo da 
Coordenação de Pós-graduação 
e Pesquisa em Engenharia da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 68% das internações 
nos hospitais públicos no 
Brasil são decorrentes de 
doenças provocadas por água 
contaminada.

Para ler na íntegra a lei 
n° 11.445, acesse o link: 
<http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/lei/l11445.htm>.
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Ações de políticas públicas voltadas para melhores oportunidades de trabalho 

e capacitação técnica da população são propostas do governo federal para 

tentar controlar a desigualdade de renda, porém muito ainda deve ser feito 

para mudar esse quadro.

Um exemplo foi a criação dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecno-

logia por todo o território nacional. Segundo o MEC, esses institutos respon-

dem à necessidade da institucionalização defi nitiva da Educação Profi ssional e 

Tecnológica como política pública.

4.5 Problemas referentes                           
ao saneamento básico

O problema de saneamento básico no Brasil afeta a saúde diretamente, pois 

favorece o aparecimento e a proliferação de doenças, além de elevar os gastos 

com o tratamento dessas enfermidades.

Já discutimos que o Brasil apresenta difi culdade para realizar programas abran-

gentes e satisfatórios para acabar com o problema de saneamento básico, e 

que com isso vemos a desigualdade prevalecer mais uma vez. A parcela da 

população que sofre as consequências é a de baixa renda, que vive na periferia 

em moradias com condições precárias.

Figura 4.5: Esgoto aberto
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

E isso não deveria ser assim, afi nal a Lei n°11.445 (2007), que estabelece 

as diretrizes para o saneamento básico no Brasil, diz em seu artigo 2, que o 

saneamento básico deve ter como um dos seus princípios fundamentais a 

universalização de acesso.
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Alguns programas do governo, 
como o Saúde da Família, 

recebem verbas federais, mas 
a administração é municipal. 
Às vezes isso gera problemas 
administrativos e funcionais.
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Relate no ambiente virtual de ensino aprendizagem algum tipo de experiência, 

sua ou de conhecidos, sobre problemas de saúde acarretados por falta de 

saneamento básico. Não se esqueça de contar as consequências do ocorrido 

(se o problema foi solucionado ou não, se a pessoa afetada melhorou, etc.).

4.6  Problemas referentes ao 
acesso aos serviços de saúde

Já estudamos que o acesso aos serviços de saúde obteve uma melhora nos 

últimos anos. Porém, algumas iniquidades ainda ocorrem em nosso país e o 

sistema de saúde ainda encontra difi culdades.

A criação de projetos e programas que muitas das vezes não saem do papel, 

ou começam e depois são interrompidos. Além disso, ainda ocorre desvio de 

verbas para outros setores públicos, fazendo com que os recursos fi nanceiros 

não sejam aplicados corretamente. Tudo isso causa um défi cit considerável no 

acesso aos serviços de saúde!

Figura 4.6: Clinica especializada em emergência, estilo UPA
Fonte: Erasmo Salomão - ASCOM/Ministério da Saúde. Sob licença <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
deed.pt_BR>. Acesso em: 17 mar. 2014.

Outro fator que também gera problemas no acesso aos serviços de saúde é 

a falta de supervisão da administração pública – a nível municipal, estadual e 

federal – acarretando em serviços de baixa qualidade e até mesmo em falta 

de materiais específi cos para realização dos atendimentos, fazendo com que 

eles sejam precários. 

Apesar das difi culdades relacionadas acima, a maior difi culdade do acesso 

aos serviços de saúde é a imensa demanda existente. Os serviços de saúde 

que hoje fazem parte do quadro brasileiro não tem sido sufi ciente para co-

brir a carência de atendimentos, ocasionando superlotação e quase sempre 

a ausência de atendimento.
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Na região sudeste existe uma 
proporção de 5,1 enfermeiros 
por 10 mil habitantes, já na 
região norte, a proporção é 
de 2,3 enfermeiros por 10 mil 
habitantes, conforme a UFMG.

As doenças crônicas 
degenerativas têm em sua 
classifi cação algumas doenças 
cardiovasculares, neurológicas, 
pulmonares e neoplasias.
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Figura 4.7: Hospital vazio
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

E isso ocorre também pela falta de profi ssionais especializados em algumas 

regiões do país, fazendo com muitos indivíduos não tenham acesso a alguns 

serviços específi cos.

Estratégias como o Programa de Saúde da Família foram criadas para tentar 

suprir essa demanda e gerar mais acesso aos serviços de saúde para a popula-

ção. É justamente nessa tarefa de facilitação ao acesso e de acompanhamento 

das ações de saúde que o ACS se faz fundamental.

4.7 Problemas intensifi cadores 
da morbimortalidade

As principais causas de mortes e internações no Brasil atualmente estão 

relacionadas às doenças crônicas degenerativas, aos acidentes e às diver-

sas formas de violência (que hoje são consideradas problemas de saúde                                         

da população brasileira).

As doenças cardiovasculares, as neoplasias e as mortes violentas são responsá-

veis por 60% dos óbitos no Brasil, segundo Silva Junior et al (2003).

Figura 4.8: Esfi gnomanômetro, o famoso aparelho de pressão
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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O Programa de Humanização 
no Pré-natal e Nascimento 
visa diminuir os índices de 

mortalidade materno e infantil, 
com atenção ao período 

pré-parto, per-parto e pós-parto.

As doenças não-infecciosas 
podem ou não estar associadas 

ao estilo de vida do indivíduo. No 
quadro dessas doenças, podemos 

encontrar as cardiovasculares, 
neurológicas e pulmonares.

Contágio
É a contaminação passada de 

um indivíduo para outro, através 
de contato físico com o agente 
contaminador, podendo ser por 

via oral, venosa, sexual etc.
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Porém isso não signifi ca que as doenças infecciosas e parasitárias não apresen-

tam índices elevados de morbimortalidade. O que ocorreu foi um declínio na 

mortalidade por essas doenças, mas ainda representam um grande numero 

de internações nos hospitais públicos.

Outro índice que obteve um declínio foi a mortalidade materna e infantil, graças a 

programas de incentivo ao acompanhamento do pré-parto, per-parto e pós-parto.

Vários programas têm sido desenvolvidos para tentar reduzir as taxas de morbi-

mortalidade no Brasil (inclusive alguns fazem parte do PNS, como vimos na Aula 

3) por acidentes e violências, que hoje também se encontra em alto índice.

Pesquise na web e liste um programa que vise à redução da morbimortalidade 

no Brasil ou no mundo. Poste-o e redija um comentário sobre ele no ambiente 

virtual de ensino aprendizagem

4.7.1 Doenças não-infecciosas
As doenças não-infecciosas não são transmitidas para outro individuo através 

de contágio, elas são adquiridas somente geneticamente. Muitas vezes os 

sinais são apresentados em sintomas no decorrer da vida, e podem aparecer 

mais rapidamente se combinados com determinados hábitos adquiridos ao 

longo do tempo.

A hipertensão arterial, diabetes, infarto e acidente vascular cerebral (derrame), 

são as principais doenças não-infecciosas apresentadas na população brasileira. 

A prevenção dessas enfermidades está totalmente relacionada ao estilo de 

vida do indivíduo.

A obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, entre outros, são con-

siderados fatores de risco para o desenvolvimento das doenças não-infecciosas.

Figura 4.9: A pessoa obesa, que apresenta acúmulo de gordura localizada no abdômen 
tem grandes chances de ter problemas cardiovasculares.

Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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Vulnerabilidade
É o conjunto de fatores que pode 
aumentar ou diminuir o risco a 
que estamos expostos em todas 
as situações de nossa vida.

Uma vida sem atividades físicas 
é a principal causa do aumento 
da ocorrência de hipertensão 
arterial, diabetes, obesidade, 
aumento do colesterol e 
infarto do miocárdio.

Vimos na Aula 3 algumas 
das estratégias determinadas 
pelo governo brasileiro para 
prevenção e controle dos 
fatores de risco das doenças 
não-infecciosas. Vá até lá e 
relembre quais são elas.

O tabagismo é a principal 
causa de câncer de pulmão, 
boca e esôfago.

No Brasil, 23 brasileiros morrem 
por hora devido ao tabagismo, 
cerca de 200 mil por ano 
(Livreto Informativo Sobre 
Drogas Psicotrópicas, 2010).
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As políticas públicas de saúde que motivam a prática de atividade física regular 

e que combatem os fatores de risco são algumas das estratégias que devem 

ser tomadas para o controle e prevenção das doenças não-infecciosas.

4.7.2 Neoplasias (câncer)
Segundo o site do INCA, o câncer é a segunda causa de morte da população 

brasileira desde 2007, por isso são necessárias ações que diminuam esse quadro.

Figura 4.10: É proibido fumar em ambientes fechados
Fonte: Domínio Público.

Ainda não existem estudos que determinam a vulnerabilidade dessa doença, 

podendo tanto estar relacionada à genética quanto aos hábitos e estilo de vida. 

Mas existem alguns fatores de risco, como: tabagismo, alcoolismo, obesidade, 

sexo inseguro, carga genética, exposição ao sol, pouca ingestão de frutas e 

legumes, poluição do ar urbano.

Os fatores de risco, associados entre si, criam um aumento na vulnerabilidade 

de se adquirir a doença, e um dos principais fatores de risco de vários tipos de 

câncer é o tabagismo.

Figura 4.11: Alcoolismo também é um fator de risco
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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Segundo o INCA (2009), 
estimou-se que em 2010 seria 
registrado um total de 52.350 

novos casos de câncer de 
próstata e 49.240 novos casos 

de câncer de mama.

Colorretal
É um termo médico usado para se 

referir à região fi nal do intestino 
(intestino grosso e reto).

Para saber mais sobre os 
programas nacionais de 

prevenção e controle do câncer, 
coordenados pelo INCA, 

acesse o link: <http://www1.
inca.gov.br/conteudo_view.

asp?id=234>.

Os acidentes e as violências 
representam um alto índice de 

morbimortalidade brasileira.
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Outro ponto importante dos fatores de risco é que eles também podem estar 

associados. Um exemplo: o indivíduo que faz uso de álcool, tabaco, chimar-

rão e cozinha os alimentos no fogão a lenha (fumaça) está mais vulnerável a 

apresentar câncer da cavidade bucal.

Muitos são os tipos e locais nos quais a doença pode ser identifi cada, porém 

a maior incidência no Brasil é o câncer de próstata nos homens e o câncer de 

mama nas mulheres.

Porém, também identifi camos, no Brasil, outras formas de câncer, como a 

leucemia, câncer de boca, pulmão, colo do útero, colorretal, estômago, entre 

outros, que também atingem tanto homens, quanto mulheres em todas as 

faixas etárias.

Os programas de prevenção e controle do câncer no Brasil são coordenados 

pelo INCA. Veja alguns exemplos de programas desenvolvidos pelo Instituto: 

a Expansão da Assistência Oncológica (Projeto Expande), o Programa Nacional 

de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama e o Programa Nacional 

de Controle do Tabagismo.

4.7.3 Acidentes e violência
De acordo com a visão mais atual de saúde, devemos enxergar o bem-estar 

do indivíduo além da doença. Por isso, os acidentes e as ações violentas são 

considerados grandes problemas de saúde de nosso país. 

Algumas formas de violência: agressão física, abuso sexual, violência psicoló-

gica e violência institucional.

A violência pode ser realizada por um único indivíduo, por grupos, por classes 

sociais, por nações, e podem causar danos físicos, emocionais, morais e/ou 

espirituais, ao próprio individuo ou a outros indivíduos. 

Figura 4.12: A violência pode ser tanto física quanto psicológica
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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A violência contra mulher, 
ocorrida no âmbito doméstico ou 
familiar, é considerada crime, e 
faz com que o agressor seja preso 
ou tenha sua prisão preventiva 
decretada, com base na Lei Maria 
da Penha n° 11.340/06.

As doenças que tem por meio 
de contágio o contato físico 
podem ocorrer através do 
contato com pêlo ou urina de 
animais doentes, ferimentos, 
contato com água contaminada, 
insetos e carrapatos.

A varíola está erradicada no 
Brasil desde 1978.

Acesse o link e veja o estatuto 
do idoso <http://www.
assistenciasocial.al.gov.br/
legislacao/legislacaofederal/
est.%20de%20idoso.pdf>.
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Já o acidente pode ocorrer em âmbito doméstico ou em outros am-

bientes sociais, como: no trabalho, no trânsito, na escola, na prática de                                    

esportes e no lazer.

Figura 4.13: Respeito às placas de trânsito ajuda a evitar muitos acidentes
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

O acidente também pode ser considerado não intencional e evitável, ocasio-

nando lesões físicas e/ou emocionais.

Então, podemos classifi car acidentes e violências como uma série de agravos 

à saúde, que podem ou não levar à morte. Incluindo as causas consideradas 

acidentais: impactos, quedas, envenenamentos, afogamentos e outros. E as 

causas intencionais: agressões e lesões autoprovocadas.

Muitas ações públicas têm sido implantadas visando promover ações que 

diminuam os acidentes e as violências, através de programas e leis como o 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), a Delegacia 

da Mulher, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, 

a Lei Seca, entre outros.

4.7.4 Doenças infecciosas
As doenças infecciosas são aquelas que são transmissíveis através de vírus, 

bactérias etc. Sua forma de contágio pode ser por via oral, nasal, sexual e por 

contato físico.

Apesar de hoje as doenças infecciosas não serem a principal causa de morte no 

Brasil, ainda são responsáveis por muitos casos de adoecimento e consideradas 

um grande problema de saúde da população.

Algumas doenças infecciosas são consideradas erradicadas no Brasil, como 

a poliomielite e a varíola. Outras estão em processo de erradicação, como a 

rubéola, a raiva (adquiridas pelos animais domésticos) e o sarampo.
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Mutação genética
É uma alteração no código 

genético (DNA ou RNA) de uma 
célula ou vírus, podendo alterar 

sua função.

Segundo dados do DATASUS 
(DATASUS é o departamento 

que informatiza e descentraliza 
as atividades do SUS, 

viabilizando o controle social 
sobre a utilização dos recursos 
disponíveis), as regiões Norte 

e Centro-Oeste do Brasil 
ainda são consideradas áreas 

endêmicas da hanseníase.

A migração da população 
do meio rural para urbano 

causa a urbanização 
descontrolada, gerando favelas, 

cortiços, moradores de rua, 
ocasionando o aparecimento de            

doenças infecciosas.
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Figura 4.14: Vírus
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Muitas doenças apresentam uma grande diminuição da incidência de casos, 

entre elas podemos citar: varíola, doença de chagas, hanseníase, coqueluche e 

rubéola. Porém, em algumas regiões consideradas endêmicas, ainda podemos 

encontrar um grande número de infectados.

A agressão ao meio ambiente, através da urbanização descontrolada, também 

contribui para incidência de doenças infecciosas como: febre amarela, hepati-

tes virais, malária, tuberculose, leptospirose etc.

Hoje, o maior problema de saúde do Brasil, são doenças infecciosas novas, que 

nunca antes foram descritas, ou doenças causadas por agentes contamina-

dores que sofreram alguma mutação genética, ou que eram apresentadas 

apenas em animais e agora se apresentam no homem.

Figura 4.15: Use camisinha e evite contrair o vírus da AIDS
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. Adaptado por Carol Costa.

Entre essas doenças, podemos citar a AIDS, que nos últimos anos apresentou 

um grande número de portadores em todas as faixas etárias e em ambos os 

gêneros sexuais. A gripe H1N1 também é um exemplo. Considerada uma 

mutação de várias outras gripes (espanhola, suína e aviária), ela provocou um 

grande número de mortes em todo mundo.
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Desde 2004, o Ministério da 
Saúde tem um calendário 
de vacinação para criança, 
adolescente, adulto e idoso, 
visando prevenir várias doenças.

Acesse o link: <http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/
cart_vac.pdf> e veja a cartilha 
de vacinas do Ministério 
da Saúde e oriente melhor 
as pessoas quanto ao uso 
adequado da vacinação.
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Figura 4.16: Lavar bem as mãos foi uma das orientações para se prevenir do vírus da 
gripe H1N1

Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Estratégias para garantir um melhor acesso aos serviços de saúde, as vastas 

campanhas de vacinação e o melhor acesso à medicação adequada para o 

tratamento das doenças têm contribuído para erradicar algumas doenças 

infecciosas no Brasil.

Como podemos ver, muitos são os problemas de saúde enfrentados pela popu-

lação brasileira. Vimos também que as diferenças sócias, econômicas, culturais 

e ambientais estão diretamente relacionadas a esses problemas, e que ações de 

prevenção e promoção de saúde são primordiais para mudança desse quadro.

O ACS, junto de suas atribuições, será um dos fatores principais na identifi ca-

ção desses problemas, sendo de extrema importância que ele esteja sempre 

monitorando a população e atento a mudanças apresentadas pela comunidade 

na qual atua. Só assim as ações de saúde serão aplicadas de forma resolutiva.

Resumo

Os principais problemas de saúde enfrentados pela população brasileira são: 

problemas referentes à habitação; problemas referentes à escolaridade; pro-

blemas referentes ao emprego e a renda; problemas referentes ao saneamento 

básico; problemas referentes ao acesso aos serviços de saúde; problemas inten-

sifi cadores da morbimortalidade. Todos os problemas citados têm a atenção do 

governo, que implementa recursos e programas que visam acabar ou atenuar 

alguma situação de risco à saúde da população. Estes programas contribuem 

com vários setores da sociedade como: de planejamento familiar, de melhores 

condições de habitação, promoção da educação, criação de institutos para 

melhor capacitação técnica da população, atendimento à população que vive 

em condições precárias de saneamento, mais acesso aos serviços de saúde para 
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a população e estratégias para diminuir taxas de mortalidade por doenças, 

acidentes e violência. As diferenças sociais, econômicas, culturais e ambien-

tais estão diretamente relacionadas aos problemas de saúde enfrentados pela 

população brasileira. O monitoramento da comunidade na qual o agente de 

saúde atua é primordial para a identifi cação desses problemas e para que ações 

de prevenção e promoção de saúde sejam aplicadas de forma resolutiva.

Atividade de Aprendizagem

1. Faça uma relação de 5 problemas de saúde apresentados em sua comu-

nidade. Que tipos de ações podem ser desenvolvidas para sanar tais pro-

blemas? Construa um texto e desenvolva ações que visem solucioná-los.

2. Leia o artigo “Pnud: AIDS e desigualdades são os principais problemas 

de saúde”, disponível em <http://noticias.terra.com.br/mundo/
interna/0,,OI658894-EI294,00.html>, e explique com suas palavras o 

motivo de a AIDS e as desigualdades serem consideradas os principais 

problemas de saúde no mundo. Poste seu texto no AVEA.
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Interseção
É o ponto em comum entre 
duas áreas.
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Aula 5 – Informação, comunicação     
e educação

Objetivos

Compreender a importância da informação, da educação e da 

comunicação para uma signifi cativa promoção da saúde.

Conceituar informação, educação e comunicação.

Identifi car o papel das mídias na transmissão de informação.

Compreender os mecanismos da comunicação.

Associar a educação ao trabalho do ACS.

Identifi car as relações entre os conceitos de informação, educação e 

comunicação e a prática do Agente Comunitário de Saúde.

5.1 Estudar informação, educação e 
comunicação, pra quê?

Figura 5.1: Pra quê?
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. Adaptado por Carol Costa.

Para responder a esta pergunta, precisamos estabelecer a importância de 

situar a saúde na interseção deles. Então, para amarrar esses três aspectos, 

comecemos pela saúde do indivíduo.

ACS Book_1.indb   73ACS Book_1.indb   73 29/08/14   16:2729/08/14   16:27



Angariar
é fazer o possível para          

reunir ou obter.

Muitas vezes, quando buscamos 
informações, nós a convertemos 

em conhecimento aplicável     
em nossas vidas.

O papel da família é importante 
nas fases iniciais da vida, pois é a 
família que decide a que tipo de 

informação a criança terá acesso.
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A saúde do indivíduo começa com o conhecimento do mesmo sobre o mundo 

que o cerca. E expande-se para o seu conhecimento das formas corretas de agir 

para evitar transtornos à sua saúde. Nesse caso, conhecimento é informação.

Figura 5.2: Autoconhecimento
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. 

A promoção da saúde da população começa com o conhecimento coletivo, 

obtido através do contato cotidiano com as pessoas que conhecemos. E assim, 

angariamos informações sobra a mais diversa variedade de coisas.

Na sociedade em que vivemos, a maior parte da informação que nos alcança 

provém da mídia (jornais, rádio, televisão, revista), um canal muito poderoso 

de comunicação. E, assim como tudo criado pelo homem, a mídia pode ser 

manipulável, tanto para benefício quanto malefício das pessoas que ela atinge.

Figura 5.3: O jornal é uma mídia que perdura (durar por muito tempo)
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. 

Nós direcionamos a informação à criança e ao jovem em desenvolvimento, e 

esse grande conjunto de informação irá caracterizá-lo quando adulto. Depois 

de certa idade, a busca por informação se torna uma motivação interna. O 

indivíduo passa a escolher sobre o que quer se informar: se quer ler um livro ou 

assistir um fi lme, se prefere novela ou futebol, se vai ou não assistir ao jornal, 

se vai navegar na internet, entre outras coisas.
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A informação é objetivo, a 
educação é o caminho e a 
comunicação é a tecnologia.
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A partir do momento em que a informação passa a ter um signifi cado para o 

indivíduo, ela passa a ser um conhecimento internalizado, fazendo parte desse 

indivíduo. A educação aparece aqui como um dos caminhos para se alcançar 

a informação e trabalhá-la para que ela se torne um conhecimento. 

Seja qual for o grupo foco (jovens, idosos, mulheres etc.), devemos nos preo-

cupar com os conhecimentos prévios desse grupo para poder sanar as possíveis 

falhas da informação que levam a um estado enfermo.

Vamos, a seguir, entender um pouco sobre Informação, educação e comuni-

cação, para posteriormente podermos estabelecer melhor a relação dos três 

com a área de saúde.

5.2 Informação

Figura 5.4: Informação é um dado que pode ser transmitido
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. 

É importante entendermos que informação é um conjunto de dados específi -

cos sobre um determinado assunto (alguém ou alguma coisa). E, justamente 

por isso, ela é um elemento poderoso para infl uenciar e moldar os destinos 

das sociedades nos dias atuais. Afi nal, ao selecionarmos quais dados serão 

transmitidos e quais não serão, estamos direcionando o conhecimento que 

uma pessoa pode ter.

O poder da informação pode ser medido quando se observa que os países 

que têm conhecimentos específi cos possuem o poder econômico perante 

outros que necessitam dessas informações e dos bens oriundos desses países. 

A informação se torna uma arma estratégica não só para economia, como 

também para os diversos âmbitos da sociedade.
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Figura 5.5: Livros são registros da informação
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. 

Atualmente, vivemos numa era informacional. Alguns pesquisadores afi rmam 

que houveram mudanças signifi cativas nos últimos tempos, em que se passou 

de um era tipicamente industrial, baseada na produção incessante, para uma 

era da informação, na qual adquirir informações constantes se torna a primeira 

necessidade das pessoas. Por isso, pode-se dizer que informação é uma arma 

estratégica no mundo globalizado.

As mídias eletrônicas, como o rádio, a televisão e a internet se apresentam 

como instrumentos para disseminarem as variadas informações para quem 

quiser. As ferramentas que essas mídias carregam podem ser utilizadas para 

disseminar o conhecimento para um número muito maior de pessoas. Se antes 

se fazia necessário a presença física dos indivíduos para acontecer o processo 

de troca de informações, hoje, através dos meios eletrônicos, todas as pessoas 

tem acesso ao conhecimento. As palavras de ordem desse novo momento são 

fl exibilidade e rapidez na disseminação da informação.

Figura 5.6: A internet é uma mídia recente na história da humanidade
Fonte: Banco de imagens SXC.HU. 

Nesse mundo onde se valoriza o poder da informação é importante que os 

profi ssionais de quaisquer áreas de conhecimento estejam atentos e a procura 

de informação constante. Só assim poderão desenvolver seu trabalho de forma 

adequada e atualizada.
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Feedback
É a resposta, a reação 
a alguma coisa, é um                          
processo de retroalimentação.
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Em todos os setores da sociedade, os profi ssionais devem conhecer profun-

damente o ambiente em que atuam; nisso consiste o seu diferencial. É claro 

que tudo isso inclui o ACS, pois em seu futuro trabalho isso fi ca mais evidente, 

tendo em vista seu papel mais do que importante na difusão de conhecimento.

Explique com suas palavras de que forma as mídias mais modernas (ele-

trônicas) infl uenciam na quantidade de pessoas que o ACS pode atingir 

com seu trabalho. 

5.3 Comunicação
Comunicação é a capacidade de trocar ou discutir ideias. Nos comunicamos 

para nos fazer entender e assim podermos conviver melhor.

Qualquer processo de comunicação envolve alguns conceitos:

Emissor – pessoa que produz, emite e dirige a mensagem.

Receptor – pessoa que recebe a mensagem e a quem a mesma foi dirigida.

Canal – o meio pelo qual a mensagem será enviada.

Mensagem – é a informação transmitida nesse processo.

Feedback – informação cedida a uma pessoa sobre seu próprio desempenho 

ou conduta, cujo objetivo é orientar ou estimular ações de melhoria.

Ruídos – distorções na transmissão da mensagem que podem gerar problemas 

durante o processo de comunicação.

Figura 5.7: Principais conceitos sobre comunicação
Fonte: Ilustrado por Carol Costa. Adaptado de Maíra M. Penteado.

Ruído

Canal

EMISSOR RECEPTOR

Feedback

Mensagem
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Saber se comunicar é uma 
competência necessária                
a todos os profi ssionais.
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Claude Shannon e Warren Weaver, dois engenheiros que trabalhavam para 

a Bell Telephone, nos Estados Unidos, criaram um modelo matemático de 
comunicação que tinha como  característica principal a “simplicidade” 

e a “fácil compreensão” devido à sua própria natureza, no processo de 

transmissão da informação 

Esse modelo matemático de comunicação funcionava da seguinte forma:

Uma fonte emissora de informação (emitente humano) seleciona, em 

um conjunto de mensagens possíveis, dada mensagem; um emis-

sor (mecânico) a codifi ca (converte em sinais), de acordo com as re-

gras e combinação de um código determinado; assim convertidos, 

esses sinais são transmitidos por meio de um canal específi co a um 

receptor (mecânico). Este capta os sinais e os decodifi ca, recuperan-

do a mensagem original e permitindo sua assimilação por parte de 

um destinatário humano. (POLISTCHUCK, 2003, p. 102).

Para melhor compreensão, observe novamente a Figura 5.7.

Construa dois exemplos de comunicação baseados no esquema acima: Em um, 

posicione o ACS como emissor e em outro como receptor. Não se esqueça de 

defi nir a mensagem, o canal, possíveis ruídos e um possível feedback. 

O cérebro humano se confi guraria na fonte emissora de informação. A voz 

humana seria o emissor, o transmissor de tal mensagem, enquanto que, o 

ouvido, o aparelho auditivo do outro indivíduo envolvido no processo, seria 

o receptor.

Figura 5.8: Cérebro humano
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Shannon e Weaver privilegiavam em sua teoria os problemas de ordem técnica, 

em que o conteúdo das mensagens não era de interesse em suas análises. 
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Preponderante
É aquilo que tem maior peso.
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Ou seja, o interesse aqui se restringia às “características morfológicas do                 

sinal/mensagem e na nitidez com que ocorra sua transmissão”.

Os autores inseririam em sua teoria a possibilidade de ruído semântico, 

“os sinais podem ser perturbados por ‘distorções de sentido’ que, 

embora não intencionais por parte da fonte emissora, afetarão o enten-

dimento do destinatário”. 

Por isso, a comunicação deve ser sempre levada em conta quando se pretende 

atingir o objetivo traçado ao disseminar uma mensagem a um grupo de pesso-

as. Levar em conta esse modelo é permitir pensar que a informação transmitida 

se destina a pessoas que decidirão o que fazer com ela. Assim, aquele que 

transmite a informação tem papel preponderante nesse processo e pode 

infl uenciar que tipo de sentido e o grau de importância que aquela mensagem 

terá perante as pessoas, os receptores.

Após ler a seção 5.3, responda: qual o papel da comunicação no trabalho do 

ACS? Redija uma resposta de no máximo um parágrafo com 10 linhas.

5.4 Educação

Figura 5.9: Sala de aula tradicional
Fonte: Elza Fiuza/Agência Brasil. Sob licença <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/>. Acesso em: 19 mar. 2014.

Como vimos no início desta aula, nós direcionamos a informação à pessoa em 

desenvolvimento para formá-lo como adulto. E isso se faz através da educação.

A educação não é um tema novo, afi nal ela existe há milênios, mesmo tendo 

mudado de forma algumas vezes. Por isso é importante que conheçamos a 

cara da educação no Brasil de hoje. Assim poderemos situar melhor o ACS 

como difusor de conhecimento.
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As mudanças nestes últimos anos no Brasil representam um refl exo das trans-

formações que já vinham ocorrendo nos países de primeiro mundo desde a 

década de 1950. Para Preti (1996), tais mudanças acabaram por gerar certo 

modelo de sociedade em que a educação tem papel chave no que diz respei-

to ao desenvolvimento e a produtividade, ocasionando alguma competição. 

Sendo assim, para o autor, os processos de formação humana devem primar 

pela continuidade e atualização constante, além de atingir o maior número 

de pessoas possíveis. 

Figura 5.10: Educação informatizada
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Temos, por outro lado, uma demanda crescente de formação de qualidade, 

devido ao avanço da tecnologia. Níveis mais elevados de escolaridade são 

exigidos e o conhecimento dessas novas ferramentas se torna imprescindível 

para uma boa colocação profi ssional. Sendo assim, é cada vez mais necessário 

proporcionar qualifi cação aos indivíduos para que tenham acesso aos conheci-

mentos requisitados nesse novo cenário de competição acirrada. E não apenas 

formá-los, mas estimular uma prática constante de reciclagem, pois diante das 

mudanças tecnológicas, as qualifi cações obtidas fi cam defasadas a um ritmo 

cada vez mais rápido, assim como a dinâmica da própria sociedade.

É importante a melhoria da formação dos jovens que adentram nesse mercado 

de trabalho extremamente fl uído e competitivo e, ao mesmo tempo, atualizar 

e melhorar as qualifi cações da mão de obra existente mediante uma educação 

e uma formação contínua e permanente. Por isso, precisamos estar atentos às 

mudanças, sob pena de nossos métodos se tornarem obsoletos. Atualização 

é a palavra chave. Acompanhar o ritmo das mudanças da sociedade signifi ca 

enriquecimento de conhecimento. Signifi ca também uma melhor atuação em 

seu ambiente de trabalho e melhor aproveitamento por parte daqueles que 

aprendem diretamente com esses profi ssionais.

ACS Book_1.indb   80ACS Book_1.indb   80 29/08/14   16:2729/08/14   16:27



e-Tec BrasilAula 5 – Informação, comunicação e educação 81

Figura 5.11: Uma formação contínua é necessária para reciclar nossos conhecimentos
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

A educação não está distante da área de saúde. Se observarmos a educação 

como processo de construção do indivíduo para pertencer e atuar em socie-

dade, podemos estabelecer uma conexão entre a saúde de uma população 

e seu grau de instrução. Quem não obteve escolaridade de forma adequada 

não compreenderá apropriadamente o mundo que o cerca. Esta falta de com-

preensão, por sua vez, pode levar o indivíduo a estados precários de saúde ou 

agravar situações preexistentes.

É papel do ACS saber articular os conhecimentos da comunidade em que atua 

com os aprendidos ao longo de sua carreira. E esse processo educativo não é 

nada fácil, pois ele sai das salas de aulas convencionais e passa a fazer parte 

de um convívio social já formado.

Cite cinco aspectos importantes da educação para seu futuro trabalho como ACS.

5.5 Informação, educação e comunicação 
para a área de saúde

O trabalhador da área de saúde deve estar preparado para educar a população 

para obter uma melhor qualidade de vida e ele faz isso através dos conceitos 

que vimos nesta aula. A união entre informação, educação e comunicação 

intensifi ca e melhora o trabalho do ACS.

Assim, o ACS desenvolve seu trabalho utilizando todas as possíveis ferramentas 

de informação e comunicação para alcançar uma educação em saúde apro-

priada para cada comunidade.

Mas, de que tipo de ferramentas estamos falando? Existem muitas, e elas vão 

desde os panfl etos educativos, passando pelas visitas domiciliares, até a pro-
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Intrínseco
É algo íntimo, que faz parte, 

que se passa no interior.
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paganda que passa na televisão. Ou seja, a prática diária do ACS e dos demais 

profi ssionais da saúde é uma forma de comunicar e informar a população. 

Podemos dizer que é intrínseco desse ramo.

Figura 5.12: Qualidade de vida
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

O SUS apresenta uma série de materiais provenientes do IEC (Política de infor-

mação, comunicação e educação). Esse material informativo, educativo e de 

comunicação tem como objetivo informar e promover ações para a saúde junto 

à população. É através dos inúmeros materiais que o ACS consegue disseminar 

informações sobre a transmissão e a prevenção de doenças como AIDS ou 

dengue, por exemplo. Observe o cartaz do Ministério da saúde na Figura 5.13.

Figura 5.13:  Cartaz do ministério da saúde – ferramenta para informar
a população sobre a tuberculose

Fonte: <http://portal.saude.gov.br/saude/campanha/cartaz_marco_2010.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2012.
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Através de uma boa comunicação, conseguimos infl uir na atitude das pessoas 

frente a certos problemas, criando condições para a adoção de práticas coti-

dianas mais seguras. Podemos esclarecer muitos mitos e preconceitos, divulgar 

melhor os serviços sociais, nos comunicar com nossos colegas de serviço e 

melhorar ainda mais nossa prática.

A seguir, na Aula 6, vamos nos aprofundar um pouco mais no tema de 

Educação em Saúde e ver de que forma ela está atrelada às ações sociais que 

se desenvolvem com o auxílio do ACS.

Resumo

A saúde depende da informação que o indivíduo possui sobre as formas cor-

retas de agir para evitar transtornos à sua saúde. A educação é o caminho 

para alcançar essa informação e torná-la um conhecimento. A informação é 

o objetivo, a educação é o caminho e a comunicação é a tecnologia. Nós nos 

comunicamos para nos fazer entender e conviver melhor. Na comunicação 

temos a mensagem, o emissor, o receptor e o canal. Ruído são as distorções 

na transmissão da mensagem, que podem gerar problemas no processo de 

comunicação. Quem transmite a informação infl uencia o sentido e o grau 

de importância que a mensagem terá para os receptores. A educação é o 

processo de construção do indivíduo para atuar em sociedade. Quem não 

obteve escolaridade de forma adequada não compreende apropriadamente o 

mundo que o cerca, levando o indivíduo a estados precários de saúde. É papel 

do agente de saúdo saber articular os conhecimentos da comunidade em que 

atua com os conhecimentos que aprendeu. O agente só consegue desenvolver 

seu trabalho se estiver constantemente se atualizando e se souber utilizar todas 

as possíveis ferramentas de informação para se comunicar adequadamente. 

Através de uma boa comunicação, conseguimos divulgar os serviços sociais 

e infl uir na atitude das pessoas, criando condições para a adoção de práticas 

cotidianas mais seguras. 

Atividade de aprendizagem

Explique com suas palavras de que forma a informação, a educação e 

a comunicação participam do trabalho de um ACS. Poste um texto de no 

máximo 10 linhas.
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Aula 6 – Educação e cultura             
popular em saúde 

Objetivos

Conceituar educação em saúde.

Compreender de que forma a saúde está inserida na educação e 

como as falhas nesse processo levam aos problemas de saúde.

Reconhecer a importância do conhecimento popular para a resolução 

de problemas de saúde.

Compreender como as ações em educação popular auxiliam na 

promoção da saúde.

Conhecer alguns modelos pedagógicos úteis para a educação 

em saúde.

Estabelecer a importância da cultura para a educação popular 

em saúde.

Associar o papel da cultura à prática do ACS.

Identifi car estratégias de utilização de elementos culturais para 

práticas de promoção da saúde.

6.1 A educação em saúde
A educação, em seu sentido mais amplo, é um fenômeno social, constru-

ído em menor escala através de processos pedagógicos. A saúde, por sua 

vez, é um produto social que busca um equilíbrio entre o bem-estar men-

tal, físico e social. Assim, a educação em saúde seria a parte desse processo 

pedagógico-social que busca o bem-estar do indivíduo e da comunidade.
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Vamos defi nir melhor a educação em saúde? Observe o trecho extraído do 

documento da Funasa sobre as Diretrizes de Educação em Saúde:

é um processo sistemático, contínuo e permanente que objetiva a forma-

ção e o desenvolvimento da consciência crítica do cidadão, estimulando 

a busca de soluções coletivas para os problemas vivenciados e a sua 

“participação real” no exercício do controle social. (BRASIL, 2007, p. 21).

A educação em saúde tem por fi nalidade, então, a construção de um cidadão 

saudável através de uma transformação interna, a partir dos conhecimentos 

adquiridos. Ela deve conscientizar para o direito à saúde e capacitar as pessoas 

para a promoção da saúde.

Claro que a base da educação em saúde é um conjunto de conceitos científi cos, 

mas os conhecimentos não fi cam apenas restritos a conceitos biológicos de 

problemas de saúde. Esse conhecimento deve ser repassado para o cotidiano, 

através de normas de conduta. Tudo tem uma maneira adequada de ser feita, 

que pode poupar nosso organismo de certas enfermidades, como a alimenta-

ção correta (Figura 6.1), não se automedicar (Figura 6.2), entre outras coisas.

Figura 6.1: Cuidado com a alimentação
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Por exemplo, uma forma de contaminação bacteriana é a ingestão de verduras 

mal lavadas. Primeiro, o indivíduo precisa entender que há um organismo pre-

sente na verdura que pode causar a doença. Ok, a partir daí aquele indivíduo 

passa a lavar as verduras, mas fi ca doente novamente. Por quê? Porque faltou 

uma informação: Qual o procedimento adequado para higienizar as verduras? 

Faltou a explicação que a água apenas não mata vermes ou bactérias. Faltou 

entender que é necessário lavar as verduras com uma solução desinfetante 

(com água sanitária ou vinagre). Faltaram várias informações.
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Veja um exemplo de 
cartilha informativa no link 
<http://darwin.futuro.
usp.br/site/doprofessor/
cartilha_dengue.pdf>. Esta 
cartilha fala sobre os aspectos                 
epidemiológicos da dengue. 

A educação é um dos fatores 
mais signifi cativos para a 
promoção da saúde.
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Figura 6.2: Cuidado com a automedicação
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Figura 6.3: Uma boa educação para crianças pode garantir uma vida adulta mais saudável
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

A educação em saúde atua nessas falhas de informação que as pessoas podem 

apresentar. Ela, quando bem consolidada é uma excelente forma de prevenção. 

Mas deve alcançar a todos, desde as crianças até os idosos. Todos devem ter 

acesso à educação em saúde.

Então, como devemos encarar a educação em saúde? Quem são os respon-

sáveis por ela? O quanto podemos interferir neste processo?

Figura 6.4: Como? Quem? Quanto?
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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Para conhecer mais sobre 
a história da educação 
em saúde, leia o artigo 

“Educação e promoção da 
saúde: uma retrospectiva 
histórica”, disponível em                   

<http://www.saocamilo-sp.
br/pdf/mundo_saude/55/02_

restrospectiva_historica.pdf>.

Apêndice
É uma estrutura em anexo à 

outra maior ou principal. É uma 
parte acessória.

Cidadania
É desfrutar dos direitos civis 

e políticos de uma nação, no 
nosso caso, do Brasil.

Leia o livro “Ofi cinas de 
educação em saúde e 

comunicação”, disponível 
em <http://www.funasa.

gov.br/site/wp-content/
fi les_mf/ofi cina_comunicacao.

pdf> para ver os exemplos 
das ofi cinas realizadas no                           

Pará e no Amazonas.
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Devemos encarar a educação em saúde como uma questão de cidadania, 

um direito de todos. E todos nós somos responsáveis por ela, principalmente 

os profi ssionais da saúde. Devemos interferir no ensino da saúde sempre que 

possível e necessário.

O governo já estabelece inúmeras ações para promover a educação em saú-

de. Como forma de garantir uma mínima educação em saúde, foi exigida a 

inclusão da disciplina Programas de Saúde no currículo escolar através da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação n° 5.692, de 11 de agosto de 1971.

Figura 6.5: Primeiros socorros é um dos conteúdos abordados pela disciplina de 
Programas de Saúde

Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Esta disciplina deveria ser encarada como tema transversal. No entanto, muitas 

vezes ela é vista como um apêndice das aulas de ciências, se limitando a 

explicar o ciclo de vida de alguns agentes causadores de doenças.

Por isso encontramos, atualmente, muitas falhas nos conceitos da po-

pulação, o que leva a mais situações de problemas para a saúde, tanto                                       

coletiva quanto individual.

Você reconhece algum problema na saúde de sua comunidade, ou de al-

guém próximo, decorrente da falta de informação? Se não, busque algum. 

Relate para o grupo o problema postando-o no fórum do ambiente virtual                      

de ensino-aprendizagem.
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Retorne a Aula 1 e relembre 
as teorias da unicausalidade 
e multicausalidade e lembre-
se como é a visão delas do 
processo saúde-doença.

Muito cuidado para não ignorar 
o conhecimento popular, ele 
também será de grande valia 
para sua atuação profi ssional.

A Pastoral da Criança, pela igreja 
católica, realiza um excelente 
trabalho de educação popular 
em saúde. Acesse <www.
pastoraldacriança.org.br> e 
veja como funciona o projeto.
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6.2 Educação popular em saúde
Quando nos perguntamos sobre os conhecimentos dentro da educa-

ção em saúde, nos deparamos com pensamentos fortemente voltados 

a conceitos técnicos e profissionais do processo saúde-doença. É muito 

comum vermos pessoas associarem conhecimento a um conteúdo acadê-

mico, por isso muitos deixam de lado o conhecimento popular sobre esse 

mesmo processo, inclusive nós mesmos.

Figura 6.6: Conhecimento acadêmico
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Não é incomum encontrarmos profi ssionais de saúde que tendem a pensar que 

são os verdadeiros conhecedores do processo saúde-doença. Muitos acreditam 

que apenas conhecimento técnico é sufi ciente para resolver todos os proble-

mas de saúde apresentados pela população do local onde atuam.

As teorias da unicausalidade e multicausalidade acabam sobressaindo, quando 

não deveriam. Muitos profi ssionais acabam só vendo o processo saúde-doença 

na forma técnico-cientifi ca, esquecendo de todo o contexto envolvido.

Mesmo quando os profi ssionais atuam em cima dos fatores condicionantes e 

determinantes do processo saúde-doença, esquecem de relacioná-los com a 

visão popular.

Alguma vez você já parou pra pensar que o conhecimento popular pode aju-

dar na solução de muitos problemas de saúde da população? E que é muito 

importante conhecer os problemas pela visão popular para juntos buscarmos 

soluções para resolvê-los? Pois já é hora de parar para pensar nisso!

Basear-se no pensamento que a população tem sobre os problemas de saúde 

é muito importante para promover melhora da promoção de saúde, e, a partir 

disso, surgiram vários movimentos populares de saúde. Um bom exemplo são 

as pastorais da igreja católica, como a Pastoral da Criança, que era composto 

por ativistas sociais, profi ssionais e técnicos da área da saúde.
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Se a essa altura da aula você 
já está se perguntado “E 

como devem ser as ações de 
educação popular em saúde?!”, 

não se preocupe, esse é nosso 
próximo tópico!
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Assim, depois da reforma sanitária, de onde o SUS se origina, o Ministério da 

Saúde ampliou vários departamentos voltados para educação popular e im-

plantou projetos que tem como objetivo criar ações voltadas para a qualidade 

da atenção à saúde e do controle social.

O Ministério da Saúde defi niu uma Coordenação Geral de Ações Populares 

de Educação na Saúde, um Departamento de Gestão da Educação na Saúde 

(DEGES) e uma Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) 

com intuito de melhorar a aplicação das ações de educação popular em saúde.

Estimulando a educação popular em saúde, o Ministério da Saúde exerce 

as diretrizes e os princípios do SUS: universalidade, integralidade, equidade, 

descentralização, participação e controle social.

Assim, assume o pacto de desenvolver e fortalecer a participação da população 

na promoção de políticas públicas de saúde, participando no processo de 

formulação e controle das mesmas. 

6.2.1 Ações de educação popular em saúde
As ações de educação popular em saúde devem apresentar os problemas de 

saúde da população, através do diálogo e do compartilhamento do conheci-

mento popular e científi co.

Construindo, assim, uma sociedade em que a população seja mais atuante e 

auxilie diretamente na defi nição das políticas públicas de promoção de saúde, 

visando à melhoria social, cultural e econômica do país.

Figura 6.7: População
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Na arte de ensinar educação popular, o Brasil teve uma fi gura de extrema 

importância: Paulo Freire. O método adotado por Freire partia da situ-

ação problema da população, permitindo que ela própria analisasse e                                           

buscasse a resolução.
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Paulo Freire era brasileiro, 
professor e fi lósofo. 
Considerado um dos pensadores 
mais notáveis da pedagogia, 
foi destaque no mundo por seu 
trabalho em educação popular.

Leia o livro “Pedagogia da 
autonomia: saberes necessários 
à prática educativa” de Paulo 
Freire e compreenda mais sobre 
os saberes necessários para a 
prática educativa. 

Juan Díaz Bordernave era 
agrônomo e professor no 
Paraguai. Desenvolvia propostas 
educativas para ampliar 
a capacidade técnica e a 
consciência crítica de adultos.

A pedagogia da 
problematização colabora na 
relação entre os profi ssionais 
de saúde e a comunidade, e 
proporciona uma participação 
de todos na promoção 
da saúde.

Pedagogia
É o estudo da educação 
e do ensino.
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“A educação deve permitir ao educando fi car mais sabido, não só para ter saber, mas para 

usar este saber para tornar a sua vida e a dos outros melhor.”

Paulo Freire

Outro grande contribuinte para a ação da educação popular foi Juan Díaz 

Bordernave, que criou a pedagogia da problematização. Através dessa 

pedagogia, podemos analisar os problemas a partir dos seus diferentes as-

pectos. Assim, conforme a visão e conhecimento dos diferentes atores sociais 

ou participantes da situação, nós podemos atuar em conjunto, possibilitando 

a transformação social.

Bordernave se inspirou no “Método dos Arcos”, de Charles Maguerez 

(1970, apud BORDENAVE, 1982), que acredita que todos tem uma ex-

plicação a dar sobre qualquer problema encontrado, e que juntos podem                                       

chegar a uma solução.

Figura 6.8: Diagrama do Método do Arco, adaptado de Charles Maguerez
Fonte: Maíra Menezes Penteado.

O Método do Arco é dividido em diferentes fases:

1. Primeira fase: Nesta fase todas as pessoas envolvidas no problema po-

dem observar e expressar suas opiniões em base nos seus conhecimentos 

do assunto.

2. Segunda Fase: Na segunda fase são afastadas todas as especulações 

artifi ciais do problema. Identifi ca-se, então, os pontos principais do 

problema, o que é realmente importante.
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3. Terceira Fase: É a fase da teorização do problema, é a hora de buscar 

base técnica cientifi ca para conhecimento do problema, que na área de 

educação em saúde quem realiza são os profi ssionais de saúde. Para que 

essa fase seja bem sucedida é importante que seja relacionado o conheci-

mento técnico cientifi co com a realidade da população, proporcionando 

assim o crescimento de todos.

4. Quarta Fase: Agora são formuladas as hipóteses de solução do proble-

ma, em que se estimula a capacidade de todos para a sua resolução.

5. Quinta fase: Nesta última fase, se aplica a solução encontrada para re-

solução do problema, e o mais importante é que a realização deste é 

mérito de todos os envolvidos, constituindo assim ações de construção 

de educação coletiva.

“Educação popular é isso: uma troca de saberes, em que não há um que ‘sabe 

mais’ e outro ‘que sabe menos’”(MARTINS; STAUFFER, 2007, p. 60).

Para dar ênfase à educação popular, estratégias como o Programa Saúde da 

Família (PSF) foram implantadas. Assim, através das atividades conjuntas dos 

profi ssionais de saúde de cada equipe e sua comunidade correspondente, 

ações de promoção de saúde de qualidade são desenvolvidas.

Com isso, surgiu a proposta de que o ACS deve ser morador da comunidade 

onde atua, pois isso facilita a implementação das ações de saúde, já que há a 

convivência direta do agente com os problemas de saúde.

Figura 6.9: Exemplo de comunidade ribeirinha
Fonte: Antonio Cruz/Agência Brasil. Sob licença <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/>. Acesso em: 21 mar. 2014.

O ACS é um grande mediador na educação popular em saúde, devido 

ao contato direto com a comunidade. Será na maioria das vezes o pri-

meiro a identifi car problemas de saúde, cabendo a ele iniciar o processo                                                    

de educação popular.
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Não devemos permitir a 
banalização do trabalho do 
ACS, nem pelos colegas de 
trabalho, nem pela sociedade 
e, principalmente, nem               
por nós mesmos.

Legado
Legado é o valor ou o objeto 
que alguém deixa a outra pes-
soa) social que o indivíduo 
adquire do seu grupo.

Matriz
Matriz é o molde ou lugar no 
qual algo se gera ou cria) 
do comportamento.

e-Tec BrasilAula 6 – Educação e cultura popular em saúde 93

Infelizmente, muitas vezes o ACS assume o mero papel de marcador de con-

sultas, ou de entregador de remédios, e se esquece de suas reais competências 

como agente promotor de saúde.

Por isso, seja sempre o primeiro a integrar seu conhecimento popular com o 

conhecimento técnico cientifi co! Se capacite, deixe bem claro na equipe em 

que trabalha sua real função, faça parte desse movimento popular tão rico e 

transformador que é a educação popular em saúde.

6.3 Cultura popular em saúde
Ao se tentar defi nir cultura, encontramos variadas direções a percorrer. Existem 

diversas defi nições, como por exemplo:

• o modo de vida global de um povo

• o legado

• uma forma de pensar, sentir e acreditar

• uma abstração do comportamento

• uma teoria sobre a forma pela qual um grupo de pessoas se comporta 

realmente

• o campo de aprendizagem em comum

• um conjunto de orientações padronizadas para os problemas recorrentes

• o comportamento apreendido

• uma memória coletiva

• uma matriz

• um conjunto de técnicas para se ajustar ao meio em que vive
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Não existe uma defi nição mais 
correta sobre cultura. Podemos 

considerar todas elas, só 
depende da visão que lançamos 

sobre o objeto de estudo.
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Figura 6.10: Grafi te urbano como elemento de cultura
Fonte: Fernando Frazão/Agência Brasil. Sob licença <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/>. Acesso em: 21 mar. 2014.

Devemos entender que nenhuma das defi nições citadas anula as outras. Por-

tanto, podemos considerar a cultura tudo aquilo que o homem, através de sua 

racionalidade, consegue executar.

Claro que a cultura é delimitada pelo povo que a compõe. Por isso, apesar de 

sofrer certa infl uência de outras culturas, ainda apresenta inúmeras caracterís-

ticas próprias que podem ser estudadas sobre diversas óticas. Esse é o motivo 

de tantas defi nições.

As características culturais se expressam através dos elementos culturais. 

Existem inúmeros exemplos desses elementos, como: artes, ciências, costu-

mes, sistemas, leis, religião, crenças, esportes, mitos, valores morais e éticos, 

comportamento, preferências, invenções e todas as maneiras de ser (sentir, 

pensar e agir).

Figura 6.11: Religião como elemento cultural
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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Figura 6.12: Teatro, espaço de cultura
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Até esse ponto, pode parecer redundante falar de cultura popular, já que a 

cultura é defi nida por seu povo. Então, após tentar defi nir aqui o que é cultura, 

expomos seu papel nesta aula.

No item anterior falamos de educação popular, certo? E que ela 

solicita que prestemos atenção no conhecimento popular. Pois bem. Esse 

conhecimento se encontra diluído na cultura de uma comunidade. Todos os 

aspectos culturais estão repletos dessa noção popular, eles são praticamente o 

refl exo desse conhecimento.

Interagindo com certa comunidade, participamos de seus movimentos cultu-

rais. Assim, tomamos conhecimento de seus aspectos e podemos intervir de 

forma apropriada.

Identifi cando os elementos culturais, somos capazes de utilizá-los em benefício 

de nosso serviço como profi ssionais da saúde. Podemos montar peças teatrais 

de cunho educativo, difundir as descobertas científi cas locais, valorizar os bons 

costumes, promover eventos esportivos, identifi car como anular mitos nocivos 

ou até mesmo utilizar os valores morais para incentivar práticas sanitárias.

Podemos ver que todas as ações que um ACS pode desempenhar atravessam 

a cultura popular e que através dela podemos diligenciar a educação (popular) 

em saúde para alcançarmos o objetivo principal do nosso trabalho enquanto 

profi ssional dessa área: a promoção da saúde de todos.

Figura 6.13: Saúde
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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Resumo

A educação em saúde visa construir um cidadão saudável, transformando-o in-

ternamente e atuando nas falhas de informação que possam apresentar. Todos 

devem ter acesso à educação em saúde. O conhecimento deve ser repassado 

através de normas de conduta. Os problemas de saúde devem ser apresentados 

através do diálogo e do compartilhamento do conhecimento científi co e do 

popular também. Educação popular é uma troca de saberes. Devemos utilizar 

a pedagogia da problematização, que oferece a participação de todos na pro-

moção da saúde, como no Método do Arco, que é dividido em cinco fases: 

primeira, todos os diferentes atores sociais envolvidos no problema observam e 

expressam suas opiniões; segunda, afastamos especulações e identifi camos os 

pontos principais do problema; terceira, buscamos bases cientifi cas para conhe-

cimento do problema; quarta, formulamos hipóteses para solução do problema; 

quinta, aplicamos a solução encontrada. O agente de saúde ser morador da 

comunidade onde atua facilita a implementação das ações de saúde, sendo o 

primeiro a identifi car os problemas e iniciar o processo de educação popular. O 

conhecimento popular se encontra diluído na cultura de uma comunidade. A 

cultura é tudo aquilo que o homem consegue executar, é delimitada pelo povo 

que a compõe e se expressa por elementos culturais. Todas as ações do agente 

atravessam a cultura popular. Tomamos conhecimento dos aspectos culturais 

interagindo com a comunidade. Assim, podemos intervir de forma apropriada 

para alcançarmos a promoção da saúde de todos.

Atividade de aprendizagem

1. Responda as seguintes questões elaborando um texto de no máximo 12 

linhas. Por que compreender a cultura de uma comunidade é importan-

te para o ACS? Como esse profi ssional pode se utilizar da cultura para 

melhorar sua prática?

2. Mostre um exemplo de como a cultura pode ser um veículo da educação 

popular em saúde. Pode buscar por exemplos já existentes ou criar você 

mesmo um. Poste no ambiente virtual de ensino aprendizagem, toman-

do cuidado para que seu exemplo seja diferente dos demais colegas.
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